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STORSTADSKOMMITTEN i

Storstadsutredningen konstaterade i sitt slutbetänakande att segrega-
tionen hade ökat i våra storstäder under 80-talet. Utredningen visade
bland storstadsornrådenas "minst attraktiva" bostadsområ-annat att
den invandrarna överrepresenterade liksom arbetslösa ochvar perso-

eller mindre utslagna från arbetsmarkna-permanentner som var mer
den. dessaI områden många hushåll beroende socialbidrag.var av
Andelen sådana hushåll ökade snabbare genomsnittligt i regio-än

Andelen förtidspensionerade, ensamhushåll ochnema. ensamma
kvinnor med barn hög. dessaI områden farms också storvar en
överrepresenation med dålig hälsa. Sjukskrivningamaav personer

många. Vårdkonsumtionen och dödligheten högre änvar var genom-
snittet i regionerna i Sverige.

Vad har hänt sedan dess Storstadskommittén har gjort uppfölj-en
ning från 1985 fram till 1995.

Situationen beteckna allvarlig. handlarär Detatt som om en sam-
ekonomisk, social, etnisk och demograñskmantagen segregation

har förstärkts. Den bilden det främst etniskgängse att ärsom av en
segregation inte. Utan det tydlig ekonomiskstämmer ochär en
social segregation har utvecklats.som

En analys hur situationen har utvecklats efter 1990 har gjorts medav
hjälp statistikuppgifter från Statistiska Centralbyrån SCBav
insamlade Institutet för regional analys Inregia utifrånAB denav
bostadsområdesindelning förra Storstadsutredningen tillämpa-som
de.

Analysarbetet har genomförts Ilija Batljan, departementssekrete-av
vid Sekretariatet för långsiktigt analysarbete på Socialdeparte-rare

mentet.
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från kom-ställningstagandeninnehåller ingaFöreliggande rapport
till ökad kunskapbidraden skaförhoppningvårmittén. Det attär

förmöjligheterskapakanhurtill debattstimulera attoch manom
socialbidragsberoendet.ocharbetslöshetenstrukturelladenbryta

medStorstadskommitténs arbeteförunderlagbildarRapporten ett
slutbetänkande.sitt

september 1997iStockholm

AlnebrattKerstin
StorstadskommitténOrdförande i
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Inledning1

Vi lever i tid med förändringar. Allting går mycket fort ochstoraen
det faktiskt bara några hundra dagar kvar till år tjugohundra.är
Mycket har hunnit hända de hundra Viåren. har generelltsenaste
fått det bättre och inkomstskillnadema har minskat år efter år fram

inkomstfördelningentill början 1980-talet jänmast.närav var som
Samtidigt har Sverige haft mycket låg arbetslöshet under lången en
period fram till början 1990-talet. 1990-talet kännetecknasMenav

hög arbetslöshet. samhällsekonomiska förutsättningarnaDeav en
har förändrats radikalt. Både vad gäller inkomst och den sociala
situationen i övrigt klyftorna och Sverige håller på föränd-växer att

till kontinentaleuropeiskt land i fråga arbets-ett t.ex.ras mer om-
löshetens storlek. påstås allt oftare svenska storstäder ochDet att

Londonderas förorter alltmer har börjat likna och York ochNew att
segregationen har ökat och den sociala utslagningen Samtidigtväxt.

det dock klart Sverige fortfarande hävdar sig väl i intematio-står att
det gäller skapa jämlikanella jämförande studier lev-när att mest

nadsvillkor.

i det följande kunna bildFörhoppningen segregatio-är att ge en av
utveckling i storstadsregionerna under de tio åren. Harsenastenens

vi samhälle befolkningsgrupperfått där olika oavsett de ärett om
ekonomiska, sociala, etniskadefinierade utifrån eller demografiska

fattigaprinciper ansamlas i olika bostadsområden bostadsområden,
rika bostadsområden, invandrar-bostadsornråden, svenska bostads-

Ärområden ha kontakt med varandra det också så... utan att -
kontinenten det ofta bara skiljer depå olikaäratt gatasom en som-

Ärbefolkningsgruppema dvs. deras bostadsområden åt "delade"
städer den verklighet vi alltmer går emot

I denna diskuteras segregationen i storstäderna. Utveckling-rapport
under de åren beskrivs. Tyngdpunkten ligger på belys-senasteen en
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ning förhållandena i de områdena i storstadsregio-mest utsattaav
används i framtagna ochData SCBärrapportennema. som av

insamlade INREGIA.av

indelad i fyra kapitel. första inledsDet medRapporten över-är en
siktlig beskrivning den samhällsekonomiska utvecklingen iav
Sverige under de åren. beskrivs också socialbidragensDärsenaste
utveckling och de framförallt invandrare ochutsatta grupperna,

kapitel studeras segregationen. kapit:I två Detensamma mammor.
handlar levnadsförhållandena i bostadsområ-lets centrala del deom

den ekonomiskt och socialt.är utsattamestsom -

sambandet mellan ekonomisk respektive socialKapitel behandlartre
bygger på etniska grLmder. kapit-segregation och segregation Isom

jämförelser.också del internationellalet görs en

diskussion segregationen ochavslutande kapitel försI ett en om
slutsatserna presenteras.

storstäderna Stockholm, Göteborg ochbilaga beskrivs deI A tre
Storstadskomrnitténde övriga kommunernaMalmö samt som

Huddinge och Södertälje.Botkyrka, Haninge, Ensamarbetar med

befolkningsutvecklingen, den etniskajämförelse sammangörs av
socialbidragsutvecklingen i olikaåldersstrukturensättningen, samt

kommuner.

återfinnsområden studerats iföreteckning deEn över rapportensom
i bilaga B.

utvecklingen1.1 Den allmänna

beskriver förhållandena iområdesbaserad studie. DenDetta är en
etniska.avseende ekonomiska, sociala,storstadsregionema med på

ihopskall också försöka knytademografiska faktorer. Studienoch
ochperspektiv regionaltförhållandena i bredare påde lokala ettett

direktaperspektiv nationellt plannationellt plan. Med på ett menas
natio-förhållandena i bostadsområden med denjämförelser mellan
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faktoremasockså de makroekonomiskautvecklingen,nella men
livbostadsområdet verkar leva sittdet lilla somgenomslag på

makroekonomiska förändringarna.opåverkat de storatryggt, av

samhällsnivån och den lokalaÖvergripandemellan denSamspelet
långsiktighet. Beslututifrån kraven påmycket viktigtnivån blir som

påverkas vilka förvänt-bostadsområden kan direktberör enskilda av
beslutsfattarenmakroekonomiska utfalletframtidadetningar på som

det finnstypiskt exempellokalt har.centralt och Ettbåde är att en
med åtgärder i förväntanavvaktarbedömareskara attstor ensom

problemdel dearbetslöshet skulle lösasjunkande stor av somen
storstadsregionemaidag iexisterar

felaktig,sig dendet visarförväntning kan,sådanEn ärattom
kan nöd-omöjliggöra insatseriblandförsvåra och rentav som vara

stadium.tidigtvändiga pågöraatt ett

täcker både utdragen hög-har uppgifterfaktum viDet att ensom
bra underlag förlågkonjunktur kankonjunktur och djup ettvaraen

ovarmämnda bedöm-eller avkall på denförsöka stöd till göraatt ge
leda fram tilldetta i alla fall skallningen. Förhoppningen är att en

i de ekonomiskt och socialtnyanserad bild situationen mestmer av
områdena i storstadsregionema.utsatta

självklart lägre arbetslöshet på nationell nivå oerhört viktigt förDet är äratt en
alla bostadsområden inte uteslutas arbetslösheten de socialtdet kan i ochattmen
ekonomisk faktorerområdena framförallt beror strukturella ochmest utsatta

utvecklingen i de områdena inte påverkas i någon utsträckningatt större av en
högkonjunktur. Utesluten från arbetsmarknadenI visade SCB derapporten att

arbetslösa förstaunder lågkonjunkturen under hälften 1980-taletsom var av var
i utsträckning arbetslösa både under högkonjunkturåret och i den1990stor nya
lågkonjunkturen i början på 1990-talet. visade deSCB 20att procent av som var
arbetslösa 1985 det också 1990. Samtidigt de55 procentvar var av som var
arbetslösa 1990 arbetslösa också visades risken bli1993. Dessutom att att ar-
betslös högre för och för de med långa arbetslöshetstider.var yngre personer
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1.1.1 Den ekonomiska bilden 1985-1993

allmänna ekonomiskaDen utvecklingen har naturligtvis bety-stor
delse for utvecklingen i storstadsregionema. Både utvecklingen på
arbetsmarknaden också inkomstfördelningen spelar avgö-men en
rande roll för de ekonomiskt socialtoch områdena.mest utsatta
Därför det angeläget beskriva den ekonomiska utvecklingenär att
under de åren, 1985 och framåt, på nationell nivå.senaste en

Högkonjunkturen under 1980-talet kännetecknades utdragenav en
tillväxtperiod i slutet decenniet övergick i överhettning.som av
Under perioden pendlade tillväxten1985-1990 i mellanBNP 2 och 3

arbetslösheten sjönk underDen period frånöppnaprocent. samma
Årtill minst2,8 1985 låg den1,5 1989. 1990procent procentsom

på mycket låga Sysselsättningsintensiteten,1,6 ärprocent. som en
viktig indikator inte minst det gäller uppmärksamma doldnär att
arbetslöshet, ökade från internationellt mycket höga 80,3sett procent
1985 till 83,1 1990.procentupp

Svensk ekonomi gick i början 1990-talet in i djup lågkon-av en
junktur. gjorde de makroekonomiska förutsättningarna frånDetta att
1990-talets början kom bli helt annorlunda de rådde iänatt som
slutet 1980-talet. BNP-tillväxten negativ under periodenvarav
1991-1993 och sjönk med cirka på grtmd detBNP 5 procent av
kraftiga fallet i sysselsättningen. totalaDet antalet sysselsatta sjönk i
hela ekonomin under perioden 1990-1993 med 521 000 personer
eller drygt i genomsnitt Arbetslöshetenmed 4 år. ökadeprocent per
kraftigt från till1,6 1990 8,2 1993. Samtidigt mins-procent procent
kade sysselsättningsintensiteten med 10,5 procentenheter eller med i

genomsnitt under perioden3,5 år 1990-1993.procent per

Ökade inkomstklyftor under perioden 1990-1993 naturligvar en
följd utvecklingen på arbetsmarknaden, eftersom omedelbarav en
konsekvens arbetslöshetökad många individer, respekti-är attav en

inkomstförlusterhushåll, drabbas faktorEnve av annan som
påverkar inkomstklyftoma vid ökad arbetslöshet arbetslös-är atten

2 utveckling gäller de i arbetsför ålder. det gäller inkomstspridningenNärDenna
effekt ökade inkomster för detotalt motverkas denna äldre.av
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heten särskilt drabbar de redan har låga inkomster. Dengrupper som
snabba ökningen arbetslösheten mellan 1990 och drabbade1993av
särskilt de nytillkomna på arbetsmarknaden. Situationen för-unga
värrades också drastisk för invandrare, funktionshindrade och perso-

med kort utbildning. fickDe svårare komma in eller hållaatt attner
sig kvar på arbetsmarknaden.

1.1.2 Inkomstfördelningen, den aktuella bilden

Inkomstklyftoma ökade under perioden 1985-1993. den fördel-I
ningspolitiska redogörelsen till budgetpropositionen proposition
1996/ bl.a.1997:1 följande faktorer förklaring till dennämns som
ökade inkomstspridningen:

Efterfrågan på arbetskraft med hög utbildning har ökat samtidigt-
efterfrågan arbetskraftpå med låg utbildning har minskat. Dettasom

fenomen på intet förunikt Sverige.är sätt

Den totala sysselsättningen, inklusive ökat antal studerande ochett-
förtidspensionärer, har minskat. Särskilt ungdomarnas minskade

sysselsättning har bidragit till ökad inkomstspridning. högaDenen
arbetslösheten i sig förefaller dock inte direkt ha bidragit tillöppna

ökningen. Detta torde i första hand förklaras trygghetssyste-attav
på ganska effektivt skyddat de arbetslösasättett mot storamen

inkomstförluster.

fortsattDe ökade inkomsterna för pensionärer verkarsom grupp-
inte längre inkomstutjänmande. finns indikationerDet på attsnarare
fortsatt höjda pensioner under krisåren, tillsammans med minskade
löneinkomster, kan ha bidragit till ökade inkomstskillnader.

Enligt redogörelse påpekas Sverige och de andra nordiskaattsamma
länderna, efter de årens förändringar, lyckats bevaraäven senaste en
internationellt jämn inkomstfördelning och skyddat ekonomisktsett

Vidare konstateras påtaglig ökningenänatt,svaga grupper. mer av
inkomstspridning de strukturella förändringar inträffat iär, som
fördelningen ekonomiskaav resurser.
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och förlorare alltid riskabelt. gällerpeka vinnare DetAtt ärut som
nödvändigtvis de enskilda hushållen i dennaför gäller inteen grupp

till halkat efter ellerorsakernavidare är att en gruppgrupp,.
bestämma. förefaller dock degynnats inte helt lätt Detatt som om

ekonomiskaförsämringen sin situa-fått den största avgrupper som
och barnfamiljer. Ungdomarnasungdomartion de åren ärsenaste

första hand på några nedskärningar i trygghets-beror inte isituation
fortfarandegrundskyddet betraktasmåste gottsystemen som --

arbetsmarknaden.svårigheter komma in påde har Denpå attutan att
den ekonomiska krisen pensionä-klarat sig bäst ärgenomgrupp som

enskilda pensionärerna fått detbetyder inte detta dedock attrerna,
för dem varit relativtförsämringarnabättre, på attutan som grupp

sma.

1985-19933Socialbidrag1.1.3

ökathar arbetslösheten i Sverigeframgår avsnittet 1.1.1Som av
minskade den mellandramatiskt under perioden 1985-1993. Först

mellan och stiga frånoch för sedan 1990 1993 några1985 1990 att
arbetsmarknadspolitiskaarbetslöshet inkl åtgärder 2,9procent var

Sysselsättningsfallet och1990 till drygt 12 1993.procentprocent
den ökade arbetslösheten gjorde många också lämnadeatt personer

arbetslöshetendenarbetskraften. ledde till doldaDetta ävenatt
arbetslösa" ökade från tillökade. Antalet "dolt 37 000 år 1990

Ökningen har fortsatt och141000 år 1993. 1996 183 000var perso-
arbetslösa lika med arbetskraften.dolt 4,2 procentner av

frånEn slutsats avsnitt det i första hand de1.1.1 är ärattannan som
har anknytning till arbetsmarknaden drabbas i tidersvag som av
svåra ekonomiska påfrestningar. Allt detta har naturligtvis påverkat

3 avsnittetI används Socialstyrelsen publicerad statistik se bl.a. Socialtjänstav
1997:9. Statistiken syftar till belysa vilka och hushåll fåttatt personer som
bidrag under det aktuella året och med vilka belopp.

4 "Dolt arbetslösa" eller "latent arbetssökande" utanför arbetskraftenär personer
velat och kunnat arbete, inte sökt det under den aktuella mätveck-ta ettsom men

Till "latent arbetssökande" förs heltidsstuderande sökt arbete.ävenan. som
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Socialbidragen har ökatsocialbidragsberoendet.utvecklingen av
utgiftsmässigt underocksåi antal socialbidragstagarebåde men

tabell 1.1.perioden 1985-1993

genomsnittlig bidragstid utgivetTabell 1.1 Bidragstagare, samt
socialbidrag.

asylsökande iför ingicktabellen: uppgifterna 1985siffrorna i ltillKommentar
ingår introduktionser-uppgiftema för och 1996gäller 1993statistiken. detNär

för flyktingar ochintroduktionsersättning1992:1068enligt lagensättning om
statistiksammanhang medjämställs iIntroduktionsersättningutlänningar.vissa

socialbidragsstatistik.

Socialstyrelsen.Källa:

ekonomiska planet.mycket på dethändeperioden 1985-1993Under
socialbidragen.utvecklingendet gällerFöljdema tydliga närär av

med drygtsocialbidrag ökade 25hushåll medAntalet procent.
iÖkade mycket ca 65för socialbidragKostnaderna procentmer

hushåll ökade med 34för svenskaKostnadernafasta priser. procent
ökningenutländska hushåll 138ökningen. Förca 40 procent varav

socialbi-genomsnittligaökningen. Det60ca procentprocent av
Bidrags-priser 1985.i fasta 1993högredraget 30 änprocentvar ca

perioden.undermedtiden ökade 10 procent
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tredjedelEn bidragstagama erhöll bidrag både 1985 och 1992. Deav
hushåll erhöll socialbidrag fick1985 i genomsnitt bidrag någonsom
gång varje år under ytterligare 4 år framåt7 i tiden. Som vi kanav se
från tabell skedde de förändringarna1.1 under perioden 1990-stora
1993. Således har kostnaderna för socialbidrag dubbleratsnästan
från till miljarder4,72 8,7 kr. fasta priserI räknat ökade kostnaderna
med 57,5 Antalet månader, Socialbidraget utgått iprocent. som
genomsnitt, ökade från 4,1 månader till 4,6 månader.

Socialbidragen utgjorde 1993 1 alla disponibla in-procentca av
komster. Drygt 7,5 befolkningen, 671 000procent av ca personer,
fick socialbidrag någon gång under året. I genomsnitt fick varje
hushåll med socialbidrag 24 000 kr under knappt månader,5 vilket
motsvarade i genomsnitt 20 deras disponibla inkoms-procentca av

den totala socialbidragssummanAv gick knappt hälften till deter. ca
16 bidragshushållen, erhöll bidrag 10 månader ellerprocent av som
fler under 1993. De det gäller socialbi-närmest utsatta grupperna
dragsberoendet invandrare och ensamföräldrar. Bidragstagandetvar

högst hos ensamstående kvinnor med barn, där ficktrevar en av
socialbidrag någon gång under året. Det framför alltvar yngre

fick socialbidrag 40 deprocentmammor som av unga mammoma
med barn och 60 de med två barn 1992.ett procent av

Socialbidragstagarna i utsträckning Bidrags-är stor yngre personer.
tagandet sedan successivt med åldern. Bland svenska hushållavtar är
det vanligt ungdomar erhåller socialbidrag, ovanligtatt attmen
ålderspensionärers får det. Det omvända gäller bland utländska
hushåll. Där det mindre andel ungdomar och högre andelär en en
bland 65 år erhåller socialbidrag.överpersoner som

Socialbidragstagandet varierar landet. Storstädema har högstöver
andel hushåll med socialbidrag och högst genomsnittligt bidrag per
hushåll. andelen återfinnsLägsta i delarna Sverige. I gles-norra av
bygdskommuner det istället hög andel får statliga transfe-är en som
reringar såsom sjukbidrag/förtidspension och arbetslöshetsersätt-

5 viktigEn orsak till de observerade skillnaderna naturligtvis den ekonomiskaär
trygghet det svenska pensionssystemetsom ger.
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ning.

hade knappt tiondel hushålleninkomster 1993det gällerNär aven
socialbidragsnormen. dessaunder Avdisponibla årsinkomster

femtedel hadesocialbidrag.femtedel Dennafamiljer fick genom-en
med inkomsterekonomisk situation övrigagående änsämreen

under nonn.

ochfortsatte också mellan 1993 1996.utvecklingennegativaDet
samband medsocialbidrag fortsatte öka iförKostnaderna att att

månader socialbi-och antaletbåde antalet socialbidragstagare som
ökade. Antalet socialbidragstagare ökadei genomsnittdraget utgått

Samtidigt ökade denoch med 12,2mellan 1993 1996 procent.
månader.bidragstiden från månader tillgenomsnittliga 4,6 5,5

gäller utbetalt bidrags-regionala variationer detfinnsDet närstora
Göteborgs- och Bohus1996. Bland länen hadebelopp invånareper

bidragsbeloppet invånare 2203 kr/inv.. kanlän det högsta Detper
jämföras med Norrbottens län hade det lägsta bidragsbeloppetsom

kr/inv.. Storstädema Malmö kr/inv. och Göteborg667 3294
de högsta utbetalda bidragsbeloppenkr/inv. hade 1996.3019

förortskommunen till Malmö, hade det lägstaVellinge, den rika
vilket lägrebidragsbeloppet invånare, 174 kronor, 19 gångerärper

Malmö.än

hela befolkningen för helaAndelen bidragstagare 8,5 procentav var
landet. andelen socialbidragstagarehögsta hade Botkyrka ochDen

DanderydMalmö %. och Vellinge hade den lägsta andelenca 15

socialbidragstagare 1996 ca 2%.

starkt överrepresenterade blandDe socialbidragstagarna iärunga
förhållande till deras andel befolkningen. samtligaAv 20-24av
åringar fick socialbidrag21 någon gång under 1996.procentca

åringar den därDessutom 20-24 andelenär gruppen grupp personer
med socialbidrag ökade 15 % under jämfört med före-1996mest
gående de i åldernår. 20-24 fick socialbidragAv underunga som
1996 67 kvarvarande, dvs. fåttde hade socialbidragprocentvar
någon gång både under och1995 1996. Ensamstående kvinnor med
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barn också starkt överrepresenterade bland socialbidragstagarevar
och tredje fick socialbidrag underca 37 % någon gångänmer var
1996.

Ensamföräldrar1.2

Ensamföräldramas ekonomiska situation och det faktum att ensam-
föräldrarna befinner sig i läge sammanboende föräldrarsämre änett

uppmärksammat under den tiden.har blivit alltmer Ensam-senaste
ochföräldrar har både lägre inkomster drabbade arbetslös-är mer av

faktorinkomster7, förstaheten sarnrnanboende. dvs. i handDerasän
från förvärvsarbete, betydligt lägre de sammanbo-inkomster är än

med till hur många skallendes hänsynäven tagen personer som-
följd detta de i väsentligt gradleva på inkomsten. högreEn är attav

olika former bidrag för sin försörjning.blir hänvisade till Somav
framgick avsnitt socialbidragen i hög grad tilli 1.1.3 utgår ensam-

föllföräldrarna. det gäller faktorinkomster dessa för ensamför-När
åldrarna med konsumtionsenhet räknat10 pernästan procent
perioden 1991-1993.

utveckling har i sin samband med denFaktorinkomstemas tur ett
utvecklingen på arbetsmarknaden. ensamståendeförsämrade De

förlorat sitt fotfäste på arbetsmarknaden iföräldrarna med barn har
samboende med barn under periodenutsträckningmycket änstörre

kvinnornadrabbade med de hamen,1991-1993. Värst är yngsta vars
arbetskraftsdeltagande har sjunkit med omkring tio procentenheter

Även1980-talet. många ensamstående kvinnor medsedan slutet av
arbetskraften.har lämnat stodenbart äldre barn Nästan 15 procent

utanför arbetsmarknaden endast Påfallan-1995 9 1988.mot procent
mellande också skillnaderna småbarnspappor ochär ensamma

26 ingick i arbets-småbarnsmammor 9 procent procentresp.-

° beskrivning ensamföräldrars situation "EnsamföräldramautförligFör av seen
Välfárdsprojektet, Socialdepartementet,grupp, 1996.utsatten-

7 inkomst från förvärvsarbete ochFaktorinkomsten definieras summan avsom
inkomst från kapital.
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kraften 1995. Denna skillnad fanns redan 1988, i bådamen grupper-
har arbetskraftsdeltagandet sjunkit. Andelen står utanförna som

arbetskraften har ökat i särskilt hög grad bland de ensamstå-yngre
ende I 20 24 år stod 1995 endast omkringmammoma. gruppen -
hälften till arbetsmarknadens förfogande.

Andelen arbetslösa bland ensamstående föräldrar blandär större än
samboende föräldrar för båda könen och den har ökat kraftigt under
den lågkonjunkturen mycket kraftigare samboendesenaste än-
föräldrars. Påfallande den ökade arbetslösheten i så högär gradatt

Årdrabbat småbarnsföräldrar båda könen. 1995 15 procentav var ca
de ensamstående småbamsföräldrama arbetslösa jämfört med 6-7av

Ävenför de samboende. här har de drabbatsprocent värre änyngre
de äldre 1995 tredjedel de ensamstående ivar en av mammorna-
åldern år arbetslösa.20-24

Sammanfattningsvis finner 1995 saknar 40närmareatt procentman
samtliga ensamstående kvinnor med barn under förvärvsar-7 årav

bete. fjärdedelMer dem tillhör huvud inteän över tageten av ar-
betskraften. Detta fördubbling jämfört med 1988 ochär nästan en
innebär dramatisk försämring i möjligheterna till försörjningen egen

Äveni ensamstående med äldre barngruppen. grupperna mammor
och ensamstående har fått försämrad försörj-avsevärtpappor en
ningssituation till följd den ekonomiska krisen, utvecklingenav men

här inte fullt lika påfallande.är

Ensamstående ingen homogen Skillnader finnsärmammor grupp.
både det gäller hur de blivit hur många barn de har,när ensamma,
vilken utbildning de har, vilka inkomster de har och hur de kan
bemästra sin situation. detta finns detTrots många gemensamma
drag i deras livssituation härrör just från det faktum de ärattsom
ställda klara försörjning, fostran bam organisationatt samtav av
hemmet och övriga praktiska situationer i livet livs-utan en vuxen

stöd. Problemen handlar ofta dålig ekonomi, lågpartner som om
utbildning och dåligt självförtroende, brist på tid och stöd i vardags-
situationen, såriga relationer med den andra föräldern och brister i
det sociala nätverket. samlade effektenDen många dåligt.mårär att
Förekomsten rökning och bruk lugnande medel och sömnrne-av av
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8 självmordsförsökensamföräldrar. Frekvensenblanddel ökar är
allmänhetkvinnor iföribetydligt högreockså ängruppen

Etniska faktorer1.3

definition begrep-sammanhängandeentydig ochfinns ingenDet av
forskarstudier eller denolikagällerdetOavsett"invandrare".pet om

ocholika definitioneroftaanvänderallmänna debatten av-man
omfattas begreppet.individervilkavad gällergränsningar avsom

invandraremedvadförståsvårtdetDärför kan att menassomvara
förståoch förbegreppetsjälvadefinieraoch vilka de För attatt

viktigtexistens detinvandrargruppenstillbakgrunden är att ange
utgångspunkter.några

med tiden. Denhar ändratsochkaraktärInvandringens ursprung
genomfördes underarbetskraft utomlandsrekryteringenförsta av

ochyrkesarbetare från UngernManligahögkonjunktur.1940-talets
krigsslutetkom. Efterbland de förstaItalien grupperna somvar

sinSverige. kom iexpansion i Dettakraftig industriellskedde turen
grund de lågaarbetskraft. påMenbehovinnebära ett stortatt avav

utbildningsexpansionen efter 19451930-talet,underfödelsetalen
arbets-det inhemskaålderspensionema räckteförbättradedesamt

sådana förhållan-expansion. Underför dennainte tillkraftsutbudet
tillfredsställamöjlighetarbetskraftimportden sågs attensomav

aktivföretag bedrevarbetskraftsbehov. svenskaindustrins Att en
följd.naturligrekryteringspolitik blev en

Arbetsmark-till med rekryteringen.hjälpte aktivtSvenska staten
föregångarebildades 1948 och dessnadsstyrelsen AMS som

med olika länderArbetsmarknadskommissionen fick sluta avtal om
rekryterings-utländsk arbetskraft.överföring Dennaorganiserad av

8 ensamstående mödrars hälsa och livsvill-Ensamma rapport ommammor en-
Folkhälsoinstitutet 1994:24.kor,

9 frånskilda mödrar artikelsjälvmordsförsök blandbl.a. "FlestSe avunga,
Social forskning 4/90.Danuta Wasserman, nr
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politik underlättades slopandet kraven på visering ochgenom av
arbetstillstånd för nordiska medborgare 1946 och 1954 årssamt
överenskommelser fri nordisk arbetsmarknad.om en

Men möjligheten for nordisk arbetskraft flytta till Sverigeoavsett att
kvarstod arbetskraftsbristen. nordiskaUtöver medborgare kom det
under och1950- 1960- talen invandrare från Jugoslavien, Grekland,

länder.Italien och Turkiet rad andra europeiska Undersamt en
1950- talet invandrade årligen cirka 25 000 och underpersoner
1960- talet cirka 40 000 Toppnoteringen vad gäller invand-personer.
ring uppnåddes 1970 75 000 flyttade till Sverige.när personer
Arbetskraftsinvandringen den dominerande invandringsforrnenvar
fram till början talet.1970-av

Trots det under 1950-talet kom flyktingar frånatt störreen grupp
Ungern och i slutet 1960-talet flyktinggrupper från Polen ochav nya

flyktingarTjeckoslovakien svarade endast för liten andel allaen av
invandrare fram till mitten 1970-talet. Men redan under 1950-av

talet Sveriges insats i flyktingfrågan internationellt mycketvar
uppmärksammad. ochI med militärkuppen i Chile 1973 började
flyktingar i utsträckning söka sig till Sverige.större

Militärkupper, inbördeskrig, etniska motsättningar och antalett stort
odemokratiska regimer världen ledde till ökade flyktingström-över

i slutet 1960-talet och början 1970-talet. bidrogDetta tillmar av av
många människor flydde till Sverige de ansågatt de-ettsom vara

mokratisk land respekterade mänskliga rättigheter. Samtidigtsom
det svenska folket medvetet Sverige hade det bra ochattvar om

ansåg solidariskt borde ställa för människoratt man upp som var

° Österrike,Till exempel: Västtyskland, Belgien, Holland, Polen och Tjeckoslo-
vakien. Det intressant uppmärksammaär invandrare frånatt Polen ochatt
Tjeckoslovakien till skillnad från de andra flyktingar.var

" Som flyktingar räknas, förutom människor här fått fristad enligt Geneve-som
konventionen k konventionsflyktingar, beviljats flyktingliknandes personer som
skäl inkl humanitära skäl och beviljats tillstånd tillfälligtpersoner som genom
ändrad asylpraxis.

2 Se Arbetets marknad, Sven Skogh 1963.
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omfattan-grund för denlåg tillAllt dettaskydd.förföljda och sökte
decennierna. Detde tvåharinvandringde senasteägt rumsom

perioden 1987-1993.undertill Sverigekomflyktingarantaletstörsta
period, bl.a.under dennafristad härfickmänniskor000140Nästan

och Bosnien-rest-Jugoslavienfrånflyktingaremottog man
har antaletEfter 19941992-93.underHercegovina personer som

kraftigt.reduceratsSverigeflytt till

möjlighet50-talet haftbörjanhar sedanArbetskrañsinvandrare av
Även kämpadedei Sverige.familjermed sinaåterförenasatt som

familjemedlemmartycktearbetskraftsinvandringregleradför atten
humanflytta hit.skulle få Dettainvandradetill redan var enpersoner

sk gästarbeta-med detjämförasocksåden kaninvandringenpåsyn
resystemet Schweiz.Tyskland och Dentillämpades i generö-som

hade beviljatsredantill demanhörigagällervadpolitiken somsa
med flyk-sambandockså itillämpasfortsatteuppehållstillstånd att

1993fram tillinnebarefter 1985Utvecklingentinginvandringen. att
grunduppehållstillstånd påårligen000fick 20över avpersoner

liksomfarniljeanknytningInvandrarefarniljeanknytning. p.g.a.
tredje världenifrån länderhuvudsakligenkomflyktinginvandrare

Östeuropa.och

begreppetomfattasindividervilkaAvgränsningen avsomav
analyseras.frågeställningvilkenpårimligenberor"invandrare" som

defini-vedertagenallmäntsaknasdettillförklaringenDet attär en
beteck-oftaanvänds"invandrare". Begreppetbegreppettion somav

medVadpåbrå.utländsktmed ut-förning menassompersoner
detdärför viktigtsjälvklarhet. Detdock ingenpåbrå är attländskt är

meddefinieras. Ianvända begreppeti rapportenrapporten avses
inte anges. Detdär någotutlandsföddainvandrare annatpersoner

uppgifterstatistiskatillgångenpåberoendepåpekasdockbör att av
användas.definitionerandraiblandkommer att

högkraftigtinkomstfördelningenpåverkasredanSom nämnts av

arbetskraftpåefterfrågeöverskottet3 såutformatGästarbetaresystemet attär
arbetslösheteninvandring, medanmotverkashögkonjunkturemaunder genom

återutvandring.mildraslågkonjunkturemaunder genom
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sysselsättningsgrad vanligarbetslöshet och lågarbetslöshet. Hög är
inkomster och högtdetta blir lågaresultatbland invandrare. En av

socialbidragsberoende.

arbetsmarknadentillanknytningInvandrare har svag

denhar under helautländska medborgareblandArbetslösheten
fördubbelt så höggenerellt varitperiodenstuderade än sommer

tabellbefolkningen totalt 1.2.

Arbetslösheten.Tabell 1.2
arbetskraften.Andel av

Källa: SCB, AKU.

situationbra indikator på invandrarnasarbetslösheten ingenMen är
antal invandrare inteberor påpå arbetsmarknaden. Detta att ett stort

arbetskraften.alls tillhör

arbetsmarknaden fåsbättre bild invandrarnas situation påEn av om
befolkningen i arbetsförjämför andelen sysselsatta ålder 16-avman

infödda befolkning-för olika invandrargrupper respektive den64 år
har låg andel sysselsatta. Bland utomnordiskaInvandrareen. en

befolkningeninvandrare andelen sysselsatta i arbetsför1994 avvar
ålder inte högre jämföra med för in-36 62än procent att procent

från nordiska länder förvandrare 72 medsamt procent personer
svenskt medborgarskap. Särskilt drabbade utomeuropeis-är gruppen
ka där endast drygt fyra hade förvärvsarbeteinvandrare, påen



SOU 1997:118Delade städer22

%. arbetslöshet blanddet finns hög doldvisar29 Detta att en
bland utomnordiska invandrare.särskiltinvandrare, är storsom

4 praktik", Andersson, och Molina,boendesegregation i teori och RogerEtnisk
in i Sverige.i SOU 1996:55, VägarIrene
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Segregation2

fått ökadhar under de åreni städernasegregationen senaste upp-
befolknings-segregation olikabrukar talamärksamhet. Man närom

fråga bostäder, arbetsplatser,systematisk åtskilda iär omgrupper
första delbetänkande röjaStorstadskommitténs Attskolor, Im. m.

segregation:denna definitionhinder SOU 1995:42 gavs av

socioekonomisk och etniskbara"Med intesegregation enmenas
fågabefolkningsgrupper, det kan ocksåolikauppdelning varaav

boendemiljöer. dessa olika uppdel-olika Näruppdelning iom en
allvarlig. "boendesegregationen blisammanfaller kanningar

i betydelsen avsaknadsegregation kan också användasBegreppet av
Ävenbefolkningsgrupper. detta kanmellan olikasociala relationer

ekonomiskt,fördelning märmiskor socialt,leda till ojämn aven -
demografiskt. Brister på kontakter kan resultera i distansetniskt, en

manifesteras deras fysiskamellan olika genom separa-grupper som
tion.

företeelse. har den fleradock ingen enkelSegregation Tvärtomär
studera dedimensioner. vi i det följande kommerDe ärattsom

demografiska. Helheten viktigekonomiska, sociala, etniska och är
isär. fall framträderolika dimensioner måste hållas många deImen

olika dimensionerna tillsammans.

geografisktI definieras segregationen separationrapporten som
befolkningsgrupper definierade utifrånmellan olika ekonomiska,

sociala, etniska eller demografiska karakteristika. fysiskaDen

separationen uppfattas också manifestation social distanssom en av
mellan olika befolkningsgrupper.
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Områdesindelning2.1

storstäderna pålevnadsförhållandena ibeskrivakurmaFör ettatt
på frågan hursamtidigt kunnaochlättförståeligt sätt omsvara
börja med kart-nödvändigtdetsegregationenutbredd är, är att en

exempelvis socialbi-specifikaolikaläggning där anges,grupper
förutsättning då naturligt-låginkomsttagare. Enellerdragstagare är

skall analyseras.de områdenavgränsninggeografiskvis somaven
alla olikakan återfinnas påanalyseraönskarOmråden som man

vilkenanalysen beror påResultatetnivåer.geografiska typ avav
väljer destodelområdestuderar. ärområde Ju störrestörre manman
differentierad.blirsammansättningdesssannolikheten att mer

förutsätt-storstadsområdenboendesegregation iVid studier ärav
centralstadens invånaremellansamspeletför det socialaningarna av

grannskapalltsådelområde börbetydelse. Ett ettmotsvara en-
och kontakterna.relationernamellanmänskligaför denaturlig arena

ellerstadsdel i "stenstaden"ungefärgrannskapEtt ettmotsvarar en
finnsfrån stadskärnan. Detbostadsområde litet längre bort annatett

segregationsstudier väljer grarmskap. Ettiviktig skäl till att man
symboliskt värdetillskrivaskan nämligengrannskap ärett som

identifikation.formar sin socialabetydelsefullt människornär
eller kvarter,mycketVarken kommuner, ärstörre,är t.ex. somsom

för sin befolkning.torde ha denna innebördmycket mindre

välja delområden med avseendeförefaller mindre viktigtDet attvara
ålder eller hustyp.vad gäller bostadsbeståndetspå homogenitet

påverkar det sociala samspelet i mindreSkillnader i dessa avseenden
användagrad naturliga mellan områdena. pri-Attän gränsert.ex.

mår-områden för segregationsstudier har också den fördelen deatt
uppfyller de väsentligaste kraven på grannskap: Det områdeärett ett

bestäms naturliga gränser, motsvarande stadsdel ellersom av en
bostadsområde, har tillräckligt förmånga invånareett utgöraattsom

underlag för viss offentlig och privat basservice somoch därfören
betraktas invånarna det identifikationsområdet.av som egna

5 Med primäromrâde oftast bostadsområde i vissa fall stadsdel.ett ettavses en
Primärområdet uppfyller de väsentliga kraven grannskap och dess befolkning

oftast mellan fyra och tio invånare.är tusen
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i storstadsregioner-jämföra de olika bostadsområdenakunnaFör att
delområden.likartad ornrådesindelning ihar vi använt oss av enna

Storstadsutredningskapades för 1989 årsOmrådesindelningen som
minsta område-kommurmivå.under Degeografiska nivåerhade två

efterOmrådesindelningen gjordesregionområden.kallades enna
bostadsbebyggelsensavseende påhomogenitetsprincip med sam-

ägarkategori. Regionom-byggnadsperiod ochmansättning hustyp,
stadsdelar.bostadsområden ellerbetraktas delarkanrådena som av

isegregationen och dess verkningar vårabeskrivakunnaFör treatt
tid, har vi valtsinsemellan ochstorstadsregioner, både över att

geografiska indelningStorstadsutredningensförraomarbeta den av
ikallade primärområden.storstadsregionema i så Dessa motsvarar

uppdrag harStorstadskommitténsbostadsområden. Påstort sett
uppdateringdels gjortregional analys INREGIAInstitutet för en

för få dem såprimärområdenStorstadsutredningensden förra attav
denstatistik för beskrivamöjligt, dels samlat injämförbara attsom

primärområdena.situationen isociala

särskilt och beskri-stadsdelaridentifiera vilkaFör är utsattaatt som
valts utgår från relationensociala struktur har metodderas somva en

höginkomsttagareantalet och låginkomsttagare. Sommellan hög-
respektive region har deihar de 20avgränsat procent somman

inkomstema. i regio-motsvarande har de 20högsta På sätt procent
låginkomsttaga-förts tillhar de lägsta inkomsterna gruppennen som

påårsinkomst finns mångadem har lågBland yngre somsomre.
kvinnorhela året ellergrund studier inte arbetat som genomav

arbeta deltid.haft ekonomiska möjligheterhushållsinkomsten att
Årsinkomstema särskilt braför dessa således inte måttär ettgrupper

snedvridning harundvika sådanpå ekonomiska För attresurser. en

6 Sammanräknad inkomst. definierades fram 1990Med inkomst Den t.o.m.menas
fastighet, tillfällig förvärvsverk-inkomst tjänst, kapital,som av av annansumman

rörelse. inkomstsummoma ingick skattepliktiga transfereringar.samhet lsamt
detta torde inte ha någonFrån har denna definition förändrats något,1991 men

för beräknade inkomstmått och kvoten mellan låg- och högin-betydelsestörre
utvecklatskomsttagare. Modellen för indelning bostadsområden har Danutaav av

Biterman Inregia uppdrag Storstadskommittén.och AB av
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i åldrarna fått liggainkomstfördelningen bland 25-64 år tillmän
andelen och låginkomsttagareför beräkningen hög- i degrund av

olika primärområdena.

de med låg, hög och mellanin-in i klasser,delasInkomsttagarna tre
relativa och beroendehöginkomstgränsemaochkomst. Låg- är av

nedanstående tablå harframgårförändras. Somhur inkomsterna av
regionerna.och olika för deförskjutits tiden äröver tregränserna

områdesindelninggrund förInkomster som

Övre lörgräns
låginkomsttagare

GöteborgsregionenStockholms län Malmöregionen
104 200 115 100112 8001990

800 111 700106 800 991993

Nedre förgräns
höginkomsttagare

238 500265 100 200 2131990
1993 293 000 254 700 263 000

det naturliga räkna fram förbakgrund härav blirMot gränsernaatt
för varje region. Härmed kommer primär-hög- och låginkomsttagare

situation i regionen beskrivas. kunnaområdenas relativa För attatt
för jämförabeskriva områdena, också kunna utvecklingenattmen

mellan olika områdestyper och tid har klassningssystemöver ett
från kvoten mellan låginkomsttagare högin-utgår ochanvänts, som

komsttagare i respektive primärområde. förKvotvärdet högin-
komstområden, där höginkomsttagama långt fler låginkomstta-är än

mycket mindre Situationen i låginkomstområdenär än ett. ärgama,
omvänd, dvs. kvoten mycket högre de primärområden,Iär än ett.
där hög- och låginkomsttagare procentmässigt inte avviker alltför

mycket från varandra, denna kvot omkring Primärområdenaär ett.
har därefter indelats i klasser efter kvotens storlek, kompletterat med

Åttavissa gränsvillkor. områdestyper har särskilts se tabellen

nedan.
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OmrådestyperTabell 2.1

Områdcstvp IáiginkannsttagarcKvot
/håiginkomsltagarc

under

0,25 0,50-

0,50 0,80-

0,80 1.25-

1,25 2,00-

2,00 4,00-

4,00 10,00-

10,00över

Primärornråden med extremt hög inkomst och extremt låg in-
komst synnerligen homogena med avseendeär på invånarnas
ekonomiska situation. denI område den överväldi-typen ärena av
gande delen de boende höginkomsttagare och inga lågin-nästanav

typenkomsttagare, medan i den andra område förhållandet detärav
omvända. Som illustration kan kvoten över 10"sägas atten som
karaktäriserar extremt låg inkomst områdena innebär det boratt-

tio gånger så många låginkomsttagareän höginkomsttagaremer som
i dessa områden.

Med utgångspunkt i den ovanstående beskrivna metoden har man
valt särskilt analysera de stadsdelaratt eller primärområden som
tillhör extremt låg inkomst områden också i vissgruppen men-
mån de tillhör mycket låg inkomst områden sesom gruppen -
nedan. I betecknas de områdenrapporten socialt ochär mestsom
ekonomiskt extremt låg inkomst områden.utsatta -
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segregation2.2 Ekonomisk

inledningen detta kapital beror resultatetdet påpekades iSom av av
vilken geografisk nivåslags område bo-analysen på vilken ex.

primärkommun eller region studerar.stadsområde eller osv. man
försöker olika områdengällerDetsamma när typer avman aggregera

väljs destotill högre nivå. Ju större ärstörre aggregat som sanno-en
blir differentierad och självadess sammansättninglikheten att mer

bra illustration tillutvecklingen oklar. Enbilden aggrege-av mer
i delbetänkandet Att blandringsnivåns betydelse den växaär

använda indelningen.och kojor 1997:61betong SOU

delbetänkandet gjorde Storstadskommittén kartläggningdettaI en av
och levnadsvillkor i storstädemasbarns och ungdomars uppväxt-

valde definiera stadsdelstadsdelar. Kommitténutsatta att somen
följande områ-stadsdelens kvotvärdet 2,00, dvs.är övernärutsatt

inkomst och låg inkomst.destyper: inkomst, mycket lågLåg extremt
i synnerhet områdes-kartläggning visade detKommitténs att var

avveklåg inkomstmycket låg inkomst och extremttypema som
områdestyper. Bland bakgrundmarkant från övriga annat mot av

områ-beteckningen utsatta bostadsområden tilldetta begränsas
låg och extremt låg inkomst i dennadestypema mycket rapport.

allakommer i betecknasAndra typområden rapporten attsex som
andra områden

Själva indelningen på typområden bygger på inkomsterna. Dessa
olika bostadsområdens ekonomiskaanvänds indikator på status.som

beroende eller högin-skillnader i bor låg-Stora ärom manvar man
ekonomiska segregationen.komsttagare visar den
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låginkomsttagareDiagram 2.1 Andelen respektive höginkomsttagare i
områdestyper årsolika 1985, 1990, 1993 1993 indelning.

m m mnu-øu :o.J .II
ÖverExtrerrthög Låg Nycketlág ExtrentlágNyckethög l-bg under

inkonst inkonst inkomstrredelirkonst rredelinkorrst inkonst inkonst inkonst

Källa: Storstadskommittén

det framgår frånSom diagrammet har andelen låginkomsttagare ökat
medan andelen höginkomsttagare har minskat för områden med

mycket låga och låga inkomster. jämförelseFör göraextremt att ett
mellan utvecklingen för olika typområden har räknat fram hurman
kvoten mellan genomsnittlig andel låginkomsttagare och genom-
snittlig andel höginkomsttagare har förändrats mellan och1985 1994

se diagram nedan.2.2
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låginkomsttaga-andelen2.2 Förändringen kvotenDiagram av
områdestyperi olika 1985 1993.höginkomsttagarere/andelen -

50% påtagligsegregationMotmern19354993 ;e
44%

40% "
utjärmirtgMotstörre

-30%
22% 27%

21%
20% . .

utjärmingNbt större
10% . 5%

4:-

0%.

-10%
lågÖver Låg låg ExtremUnder MycketMyckethög HögExtrem hög

inkomst inkomstmedelinkorrstrnedelinkonstinkomstinkomstinkomst inkonst

beräkningar.Storstadskommittén ochKälla: egna

kvoten för områden med högvisar förändringarnaDiagrammet att av
under medelinkomst och låg inkomstinkomst, medelinkomst,över

ochmedan förändringarna för hög inkomstmarginella extremtvar
låg inkomst och mycket lågmycket hög inkomst respektive extremt

kraftiga. Således ökade kvoten för hög inkomstinkomst extremtvar
drygt mellan ochoch mycket hög inkomst med 20 1985procent

vilken kan tolkas i riktning utjämning1994 störreett steg motsom
närmande till andra områden inom alla andra områden.gruppen

framhelt annorlunda bild kommer tittar på områdenEn om man
med mycket låga respektive låga inkomster. Kvoten mellanextremt
låginkomsttagare och höginkomsttagare för områden med mycket
låga inkomster har medökat 27 under perioden 1985-1994.procent
Ökningen har varit kraftigare för bostadsområden medännu extremt
låga inkomster, alltså har kvoten för dessa områden ökat med hela

under44 perioden. Utvecklingen för bostadsområdena medprocent
mycket låga respektive låga inkomster tolkas iextremt ett stegsom
riktning påtaglig ekonomisk segregation avlägsnande frånmot mer
alla andra områden.
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Sammanfattningsvis kan konstatera segregationen mellanattman
bostadsområden med mycket låga respektive låga inkomsterextremt
och alla andra områden har blivit påtaglig, medan inommer

alla andra områden har utjämning skett.gruppen en

gjordaDen analysen utgår ifrån den klassning gällde 1993ovan som
och jämförelsen områden vid olika tidpunkter. Ettavser samma

analysen skulle kurma vilka områdensätt göraannat att att testavara
hade bytt sin ekonomiska dvs. vilka område hadestatus,som som

ändrat sin områdestyp under perioden 1985 1993. sådan analysEn-
visar också hur stabil själva analysmodellen alltså hur stabila deär
avgränsningar för olika typområden används i indelningen är.som
En illustration till avgränsningens betydelse kan områdett.ex.vara

ÅrGårdstensberget i Göteborg. 1990 området räknat ornrå-var som
destyp mycket låg inkomst med 3,6 höginkomsttagare% och 33

låginkomsttagare.% år betecknasTre områdesenare samma som
extremt låg inkomst med 3,3 % höginkomsttagare och 34 %
låginkomsttagare. Alltså området har bytt områdestyp sänkt sin
ekonomiska denstatus marginella förändringen. Detoavsett är
därför viktigt kontrollera vilka områden tillhördeatt som samma
typområde både och1985 1993, respektive vilka höjde/sänktesom
sin ekonomiska status.

granskningEn visar alla 433 bostadsområden inärmare att av
storstadsregionerna har knappt 75 haft områdestypprocent samma
både 1985 och 1993. Detta visar på ornrådesindelningen stabiläratt

tiden kan också antydningar till förändringarnaöver närattmen ge
det gäller det ekonomiska inte varit relativt förstatuset stora sett- -
majoriteten bostadsområdena i storstadsregionerna under denav
studerade perioden. Dessutom visar det sig det fler områdenäratt
och framförallt bor det fler invånare i de områdena för vilka en
sänkning den ekonomiska har skett jämfört med områdenstatusenav

har fått sitt ekonomiska höjt.statussom se

7 Analysen vilka områden har bytt områdestyp presenterades i PM 1996-av som
06-06, Gruppering och beskrivning utvecklingen i storstädemas bostadsområ-av
den utifrån befolkningens ekonomiska resurser", Inregia påAB uppdrag av
Storstadskommittén.
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områdestyper inkomstUtvecklingen vad gäller mycket låg och
inkomst visar tydligt vad det handlar figurextremt låg se 2.1.om

halv så invånare i bostadsom-bodde fyra och gånger mångaDet en
frånråden sänkte sin ekonomiska låg inkomst till mycketstatussom

höjde från mycket låg inkomst tilllåg inkomst de statusensomsom
och halv gångerSamtidigt bodde åtta sålåg inkomst. änmer en

ekonomiskabostadsområden sänkte sinmånga invånare i statussom
till låg inkomst de höjdefrån mycket låg inkomst extremt som som

låg inkomst till mycket låg inkomst.från Somextremtstatusen
förmoda förekom det inte rörlighet mellanläsaren själv kan någon

inkomst och låg inkomst.områdestyper lågextremt

invånare bostadsområden1993 iFigur 2.1 Antalet sänkte respek-som
typområdena lågtive höjde sin ekonomiska mellan inkomst,status

låglåg inkomst.mycket inkomst och extremt

58 285 45 549
Extrem

låg

Källa: Inregia och beräkningar.AB egna

den fortsatta analysen kommer utgå ifrån den indelningenI attman
relevant för 1993.som var

primärområden i storstadsregionema kundetotalt 49Av 433 ornrå-
den hänföras till kategorin mycket låg inkomst respektive extremt
låg områden med mycket låg inkomst ochinkomst 1994, 37 12
områden med låg inkomst. denna bostadsområ-Iextremt grupp av
den, bodde 300 000 invånare detta år, vilketöversammantaget

regionernas samtliga invånare.12 I Stor-motsvarar procent av
Malmö återfanns den andelen invånare bodde istörsta ettsom
bostadsområde med mycket låg respektive inkomst,låg 15extremt

och i Stor-Göteborg denna andel ioch Stor-17procent, procentvar
Stockholm de områden8 I betecknas "extrem lågprocent. som som
inkomst" och visar sigområden, ha mycket oförmånligsom en-
social struktur, bodde 93 000 1994.över personer
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Nedanstående tabell 2.2 visar hur många människor bodde i desom
olika ornrådestyperna.

invånareTabell 2.2 Antal storstadsområdeni områdestyperindelade i
1994.

invånareAmalområdestyp Antal bostads-
områden-

103 277

341 745 55

495 302 80

488 145 84

477 465 79

402 347 66

214 694 37

93 068 12

flestaDe bostadsområdena i mycket låg inkomst områden ochav -
"extremt låg inkomst områden finns inom miljonprogramrnets-
bostadsbestånd, dvs. bostäder byggdes under åren 1965-1975.som
En andel fastighetsbeståndet i områdenastor hyresrätterutgörsav av
och knappt 70 dessa allmännyttiga bostadsföretag.procent ägsav av
Allmärmyttans ägarandel i områdenär medstörst lågaextremt
inkomster. extremtI låg inkomst områden 71närmarevar pro--

fastigheterna byggda under årencent 1965-1975. Allmännyttanav
ägde 64 beståndet. kanDetta jämförasprocent med andelenav att
små hus 4 fastighetsbeståndet.procentvar av
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områden ochinkomst"lågmellan "extremtskillnaderStora -
områdeninkomst"hög"extremt -

vilketindelningen,presenteradetidigare ärföljer denfråga,En som
respektive deväljer,rika oftastdestorstadrespektiveområde i som

i fördelningenskillnadentill och hurhänvisadebliroftastfattiga stor
låginkomsttagareochhöginkomsttagaremellan

Stockholm.rikarespektivefattigaoftastHär borTabell 2.3A -
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Tabell 2.3B Här bor oftast fattiga respektive rika Göteborg.-

Hjällbo

3,0 á

SÖQQ-fygji:
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Malmö.respektive rikafattigaoftast2.3C Här borTabell -

Rosen-FSödra i

gård li

i1,4 °/o

%56,1

behöver egentli-från tabellerna 2.3A-CframkommerbildDen som
ytterkantsområ-det sigfaktumkommentar. Detingen röratt omgen

för hela samhälle:påfrestningarillustration vilkabraden är aven
Segregationen leder till valdel-segregationens spår.följer i ettsom

procentenheter under de nivåermellan och 40tagande 30ärsom
kännetecknar samhälle,vid ochSverige är ettvant som somsom

jämlikhet och deltagande i samhällsgemen-demokrati,präglas av
skapen, det svenska.som
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2.2.1 Socialbidrag

förra Storstadsutredningen komDen i sina analyser fram till detatt
fanns variabler, förhållandenantal beskriver starktärett som som
korrelerade med varandra och alltså uppvisar inbördes mycket höga
och stabila samband. antal förhållandenEtt tenderar alltså att upp-
träda samtidigt i visst bostadsområde.ett

variabler andelen socialbidragstagare,Dessa andelen utlandsföd-var
da och andelen låginkomsttagare. Som tidigare framgått avsnitt 1.2

det vanligare ensamföräldrar blir bidragsberoendeär änatt samman-
boende och deras inkomster också väsentlig lägre. därförDetär är

andelen ensamföräldrar också inkluderas i analysen.som

En variabel uppmärksammas andelen inföddaärannan som svens-
kar får socialbidrag. Skälet de nämnda områdena oftastär attsom
betecknas invandrartäta områden, vilket tolkas de flestaattsom som
problem där uppstår just till följd invandrarskapet och dåligaav
kunskaper i svenska. Betydelsen det sist nämnda för bekämpaattav
segregationen kan inte betonas. detMen kanske också såär attnog

infödda svenskar bor i låginkomstornråden haräven extremtsom
sociala och ekonomiska problem.

forskningsrapportI boendet i s.k. invandrartäta bo-en om
stadsområden i Göteborg tvåbeskrivs befolkningen i bostads-
områdena så "I Gårdsten ochhär: Norra Biskopsgården bor en
blandning olika familjer, invandrarfamiljer från olikatyperav av
kulturer och olika bakgrund, delvis gammaldags skötsamma invand-

rarfamiljer där familjesammanhållningen fortfarande stark,är men
rotlösa invandrarfamiljer där båda föräldrar arbetaräven i tunga

skijitarbeten där barnenoch saknar och farföräldrar och andramor-
har tid och ork för dem. I områdena bor vanligaävenvuxna som

skötsamma svenska familjer och relativt svenskastoren grupp
problemfamiljer och svenska missbrukare. har detHär svenska
samhället bara invandrarna hög utsträckninginte isegregerat utan

de svenskar har sociala problem. "även som

3 Integration i invandrartäta bostadsområden sid.29, Kirsti Kuusela 1993.
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Socialbidraget skall fungera skyddsnät för deytterstasom som
Socialbidragsnorrnen skallsaknar andra inkomstkällor. såsättas att

socialbidragstagaren har skälig levnadsnivå och således skallen
kunna betala bostad, hälsovård och andra nödvändiga utgifter.mat,

Socialbidraget också kan fattigdomsgräns.Detta gör att ses som en

Socialbidragsberoendet viktig indikator på andra socialaävenär en
vissa uppskattningar hade omkring tredjedelproblem. Enligt en av

missbruksproblem.under 1980-taletsocialbidragstagare Dessutom
sociala relationer övriga. Enligthar socialbidragstagare sämre än

tredjedelULF-undersökning for 1990-1993 hadeSCBs nästan en av
femtesocialbidragstagama ingen drygt delnära vän mot aven

befolkningen totalt. Socialbidragstagamas sociala isolering kunde
faktumockså utläsas utifrån det de i utsträckning be-större änatt

folkningen totalt rädda gå och de hade färre kontakteratt ut attvar
med släkt.nära

En bearbetning SCBs ULF-undersökning 1988-1989 Social-av som
styrelsen lät visade socialbidragstagama hade29göra att procent av
besvär eller samtliga.ängslan, ångest 13mot procentav oro av
Medan totalbefolkningen hade svåra besvär, hade3 procent av mer

socialbidragstagamagånger så många det drygt 10 %.än tre av

Oavsett själva förfarandet vid bedömningen har rättatt av vem som
till socialbidrag varierar kraftigt och kan subjektivt kanvara man
påstå de hushåll och individer får socialbidrag verkligenatt ärsom
ekonomiskt och/eller socialt Sociala och ekonomiskautsatta. pro-
blem går ofta hand i hand. Detta bedömning orsaksam-gör att en av
bandet svårär göra.att

Attityden till socialbidrag beror i utsträckning det grarmskapstor av
har. visarDessutom det sig sannolikheten bli fast iatt att ettman

socialbidragsberoende ökar tidigare debuterar socialbi-man som
dragstagare. allt finns detMen fortfarande skamkänslatrots en

9 socialbidragstagare och socialbidragens utveckling, Socialstyrelsen 1995:4.

Z° Se Tapio Salonen, i fåAtt bli ungdomars etablering på olikavuxen om-
marknader, från barn och ungdomsdelegationen, 1996.rapport
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förknippad med bli för den granskning Socialbidragetatt utsatt som
förutsätter.den individuella behovsprövningen Och social-genom

bidraget ofta det sista individer hamnar i ekono-svåraär som som
situationer använder sigmiska av.

Å andra sidan kan många hushåll, har inkomster under socialbi-som
dragsnormen, inte ekonomiskt beroende på deutsatta attanses som
har förmögenhet eller likvida tillgångar. förklaring kanEn annan

individer inte fullt har de ekonomiska svårighetermångaatt utvara
officiellt framgår. vissa fall kan inte arbete uteslutas.I svartsom

huvudorsaker till detfaktorer kan endastDessa ärattanses vara en
under socialbidragsnormen fårliten andel alla hushåll soci-av som

albidrag.

Socialbidrag utveckling tidenöver-

Det viktigt analysera hur andelen socialbidragstagare utveck-är att
lats tiden. tidigare visat finnsSom det samband mellanöver ett
andelen socialbidragstagare och rad andra variabler. Detta gör atten

analys förändringar i socialbidragsberoendet ocksåen av ger oss en
antydan i vilket riktning utvecklingen går detnärmare även närom

gäller andra faktorer.

Den valda metoden söka fråganpå hög andelär att svar om en
socialbidragstagare i visst område 1985 också innebär hög andelett
1990 och 1993. Stabiliteten tiden kan beräknasöver genom s.
korrelationskoefñcienter mellan olika år. Korrelationskoefficienten

mått på sambandet mellan två olika variabler,är ett sägermen
ingenting sambandets kausala riktning. Koefñcienten kan antaom
värden mellan och högreO värdetJu desto starkare detär är
studerade sambandet. Korrelationskoefñcienten mellan andelen
socialbidragstagare 1985 respektive 1993 i hela populationen alla
433 studerade bostadsområden vilket0,88, indikerar andelenär att

2 Se Om leva arbete arbetslösas upplevelse,att Leifutan R Jönsson, Björn-
Söderfeldt och Bengt Starrin, i Bidrag arbete antologi SOUgenom en-
1996:151.
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korrelerad med andelen socialbi-högtsocialbidragstagare 1985 är
hade hög andel socialbi-dvs. de områdendragstagare 1993, som

andel socialbidragstagarehade också hög 1993.dragstagare 1985 en

bostadsområden,analysen tillBegränsar gruppen av somman
område blirmycket låg och låg inkomstinnefattar låg, extremt

korrelationskoefñcient lika med 1resultatet är nästansomen
mindre perfekt korre-alltså frågan eller0,9996 Det är en merom

socialbidragstagareutvecklingen andelenTolkningenlation. är att av
tiden. kan ocksåinkomster stabil Mani områden med låga överär se

socialbidragstaga-det gäller andelenden inbördes ordningen, näratt
förändrats. områden blandlåginkomstområdena, inte har Deblandre

högst andel socialbidragstagarelåginkomstområdena 1985 hadesom
hade det också 1993.

områdestypsocialbidragstagare efter iGenomsnittlig andelTabell 2.4
storstadsregionerna.

befolkningen iAndel procent.av

Källa: SCB, Inregia.
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Tabell 2.4 visar det frågan mycket klar och tydligäratt om en
struktur. i för sigDetta inte någon överraskningärpermanent att

andelen socialbidragstagare följer inkomststrukturen i storstadsregi-
dettaMen kan konstatera det sigoavsett röratt storaonema. man om

skillnader mellan olika områdestyper. Extremt höginkomst område-
hade mycket låg andel socialbidragstagare medan lågextremtna en

inkomst områdena hade tjugotre gånger så andel socialbidrags-stor
År1985. 1993 hade denna skillnad ökat till tjugofem gånger.tagare

Man kan också den genomsnittliga andelen socialbidragstagareattse
i olika typområden i följer den makroekonomiska utveck-stort sett
lingen. Således minskade den genomsnittliga andelen socialbidrags-

i alla typområden mellan och1985 1990. Bilden blir delvistagare
armorlunda enbart fokuserar på enskilda bostadsområdenom man
med mycket låga inkomster respektive områden med lågaextremt
inkomster nedan.se genomsnittligaDen andelen socialbidragsta-

områden med mycket låga och lågai inkomster förblevextremtgare
kvar på hög nivå 1990 den relativa minskningen.oavsetten

Under perioden 1990-1993 ökade andelen socialbidragstagare i alla
områden. skillnadernaMen mellan olika områden Enär stora. annan
sak framkommer förändringarna går i riktningär attsom samma

vilken områden studerar. Detta visaroavsett mönstergrupp av man
de makroekonomiska förändringar har skett underatt senastesom

åren, alltså först utdragen högkonjunktur och efter detta denen
djupaste lågkonjunkturen sedan 1930-talet, har haft effekter i samma
riktning med olika styrka på olika bostadsområdenmen grupper av

det gäller utvecklingen den genomsnittliga andelennär socialbi-av
dragstagare här också viktigt beakta både nivån och föränd-är att
ringen. visar detDessutom sig den svenska ekonomin iatt, trots att
slutet 1980-talet befann sig på konjunkturtoppen och det råddeav

eller mindre full sysselsättning, fick fjärde invånare inästanmer var
områden extremtmed låg inkomst socialbidrag.

slutsatsEn detta kan det alla hoppas på lösningattav vara som som
på problemet, alltså högkonjunktur med lägre arbetslöshet,en ny
inte löser hela problemet för ekonomiskt och socialt on1råden.utsatta

22Områdestyper omfattar områden under hela perioden jfr avsnitt 2.2.samma
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kommerandelen socialbidragstagarekan misstänkaMan attatt
relativt i de områden idag betecknasfortsätta storatt som somvara

arbetslöshet ellervi får lägrelåginkomstområden oavsett enom
i slutet 1980-talet,Erfarenheten från högkonjunkturen närav man

överhettning arbetsmarknaden, visarmindre hade påeller attmer
trögrörlig nedåt.andelen socialbidragstagare är

segregationen mycketockså den socialaTabell visar2.4 äratt
kom fram tillslutsatserstorstadsregionema. Depåtaglig i mansom

segregationen visade sig giltiga ocksåekonomiskadet gäller dennär
andelen socialbidragstagare i olikagenomsnittligadet gäller dennär
framförallt bostadsområden medalltsåbostadsområden. Det är

skiljer siglåga inkomsterinkomster ochmycket låga extremt som
storstadsregionema.andra bostadsområden ikraftigt i relation till

ekonomiskt och socialt områdendehurMer utsatta ut,mest serom
från generella bildenområden avviker detockså hur vissamen

i fortsättningen.kommer att presenteras

bostadsområden med lågsocialbidragstagare i "extremtAndelen
individhög. tredjeinkomst" tidigare Nästan ärär, nämnts, varsom

försörjning, längre eller kortaresocialbidrag för sinberoende enav
mellan områdena dockSkillnadernaperiod under året. är stora

Hjällbo i Göteborg hadetabell Bostadsområdet 19932.5. merex.
socialbidragstagare bostadsområdetdubbelt så andelän stor som

Lönngården i Malmö hade den lägsta andelen.Augustenborg som-
enda området där andelen socialbidragstagare minskade mellanDet

1990 och Hovsjö i Södertälje kommun. Hälften1993 allavar av
bostadsområdena deti här påverkades inte högkonjunk-gruppen av

i slutet 1980-talet. Andelen socialbidragstagare oföränd-turen av var
hög eller ökade till och med.rat
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Tabell 2.5 Andel socialbidragstagare bostadsområdeni med "extremt
låg inkomst".
Andel befolkningen i procent.av

Källa: SCB, Inregia.

Bostadsområden med "mycket låga inkomster" hade också högtett
genomsnittligt socialbidragsberoende se tabell 2.4. Den högsta
andelen socialbidragstagare i dessa farms 1993 i Husby i Stockholm
kommun 30 %, Holma i Malmö kommun 27 % och Hammar-
kullen i Göteborg kommun 27 %.
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bland den infödda befolkningenSocialbidragsberoendet

socialbidragstagare högre bland invandrareandelenGenerellt ärsett
befolkningen. ekonomiska problem drab-infödda Attbland denän

både släktfödd i Sverige och ofta har ochbar ärperson, somen
verkar rimligannorlunda invandrarenärheten,i änvänner vara enen

vilkadet gällerskillnadernadelförklaring till är närstoraatt grupper
faktumhuvudförklaringen detsocialbidrag. Menfår är attsom

befolk-den inföddainkomstergenomsnitt har lägreinvandrare i än

ningen.

den inföddasocialbidragstagareandelengenomsnittligaDen av
låg inkomst" 20bostadsområden med "extremtibefolkningen var

Variationema idiagram 2.3.1993 se stora,procent gruppen var
kvar-andel socialbidragstagarebilden höggenerelladen enavmen

befolk-den inföddasocialbidragstagareandelenstår. Den största av
kommun, därRosengård i Malmöbostadsområdet Södraningen har
beroendebefolkningen,inföddadencirka 28 procent var avav

Göteborg kommunoch Hjällbo iBiskopsgårdensocialbidrag. Norra
efter.följde I Stor-respektive 26med 27 tättprocentprocent

hade denStockholm kommunidet RinkebyStockholm somvar
befolkningenden inföddasocialbidragstagarehögsta andelen av

%.25

inföddadensocialbidragstagareandelen %minsta 12Den av
låga inkomster"bostadsområden med "extremtallabefolkningen av

Hovsjö intressantSödertälje kommun.Hovsjö iåterfanns i är ett
enda alla bostadsom-det deteftersomområde i sammanhanget, är av

haft ständigt mins-harinkomster",med lågaråden "extremt ensom
perioden. Mellan 1985 ochundersocialbidragstagarekade andel

med helai Hovsjö 54andelen socialbidragstagareminskade1993

procent.
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2.3 Genomsnittlig socialbidragstagareDiagram andel efter etnicitet,
områdestyp1993 efter iinfödda svenskar storstadsregionerna.

Andel populationen i procent.av

25%

20%
20°/o

15%

8%
0%1

4%5%

0%

ÖverExtrenthög Nyckethög I-bg Låg Nycletláglâctrentlágunder
inkomst inkomst imorrstnedelirkonstnezielirkonst inkonst inkonst inkomst

Källa: Storstadskommittén.

bostadsområdenI med "mycket låga inkomster" det i genomsnittvar
13 de infödda svenskarna fick socialbidrag någonprocent av som
gång under flesta1993. De bostadsområdena i den härav gruppen
hade andel låg i intervallen till10 18 Den störstaprocent.en som
andelen infödda svenskar, ñck socialbidrag fanns i Eriksboav som
och Lövgärdet i Göteborg kommun 22 respektive% 21 %. Den
minsta andelen, hade5 RosengårdNorra i Malmö. Andelenprocent,
socialbidragstagare totalt minskade här mellan och1990 1993sett
från 12 till 10 samtidigt andelen utlandsföddaprocent procent, som
ökade från 35 till 43procent procent.
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det samband mellanFinns andelen socialbidragstagarepositivtett
befolkningen totalt och andelen socialbidragstagare bland denav

infödda befolkningen "extremt låginkomst" områdeni -

Diagram visar andelen socialbidragstagare2.3 bland den inföddaatt
befolkningen högst i områden med mycket låga inkomster ochvar

låga inkomster. fråga därvid andelenEn socialbi-ärextremt om
dragstagare den infödda befolkningen har någon betydelse för attav
förstå iutvecklingen bostadsområden med låga inkomsterextremt

frågan gjorde viFör på korrelationstest. Vi testadeatt ettsvara
andelen befolkningensocialbidragstagare hela totalt och andelenav
socialbidragstagare inföddaden befolkningen i extremt lågin-av
komst områden i storstadsregionema. Testen resultatgav som en-
korrelationskoefficient lika med 0,9 vilket tydde på detattsom var
fanns starkt och positivt samband mellan andelen socialbidrags-ett

och andelen socialbidragstagare den infödda befolkningen.tagare av

Tolkningen detta självklar,inte det tyder påär mesta attav men
bostadsområden med låg inkomst" också"extremt har socialastora
problem se avsnitt och det just2.2.1 den ekonomiska ochäratt
sociala utslagningen, den viktigasteär närrmaren.som gemensamma

2.2.2 Hälsa

Världshälsoorganisationen definierarWHO hälsa följandepå sätt:
"Hälsa tillstånd fullständigt fysiskt, psykiskt och socialtär ett av
välbefinnande, och blott frånvaron sjukdom eller handikapp."av

definitionDenna avspeglar alla de svårigheter olika studiersom om
Ärhälsan med. det det faktum vi känner sjuka ellermöts att oss en

medicinsk diagnos skall bestämma vi skall uppfattassom om som
sjuka eller ej Hälsa begrepp med vid tolkning fleraoch olikaär ett
dimensioner. saknarDessutom information antalett stortman om
faktorer betydelsefulla för beskriva hälsolägetär attsom
läkemedelsförbrukning, aborter, kronisk värk osv. på bostadsområ-
desnivå. Men detta det angeläget studera och belysaärtrots att
hälsan i de socialt och ekonomiskt områdena. Hur mårmest utsatta
människor bor i områden med extremt låg inkomst och hur ärsom
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deras hälsa

För försöka någorlunda övergripande bild hälsoförhål-att ge en av
landena i storstäderna skall vi i detta avsnitt begränsa till attoss
redovisa följande variabler:

medellivslängden för Malmö och Stockholm-
ohälsotalet förtidspension/sjukbidrag, sjukpenning-

Medellivslängd

indikatorEn för hälsoutvecklingen medellivslängden. I under-är en
kommunsökning hälsoförhållandena i Malmö visade det sig attom

medellivslängden lägst i de områden kan betecknasvar som som
låginkomstornråden. Skillnaden i medellivslängd för kvinnor var
drygt mellan3 år områden med högst respektive lägst medellivs-
längd och för denna skillnad 6 år. Stora skillnader farmsmännen var
också det gäller upplevd hälsa, risken drabbasnär vissa skadoratt av
och olika hälsorisker. Grunden för dessa skillnader denanses vara
sociala situationen. visarRapporten också hälsan följeratt segrega-
tionslinjen, dvs. de bor i låginkomstområdena har hälsa.sämstsom
Detta gällde både utifrån medicinska diagnoser och människors egna
upplevelser hur bra eller dålig hälsa de hade. Utifrån detta ochav
den hittills beskrivna utvecklingen det gäller den sociala ochnär
ekonomiska segregationen blir det ingen överraskning det äratt
stadsdelen Rosengård, hade den lägsta medellivslängden försom
kvinnor och lägsta förnäst män.

Att det finns negativt samband mellan hög medellivslängdett ochen
bra hälsoutveckling å den sidan och de ekonomiska förutsätt-en ena

ningarna å den andra ingen nyhet. Dettaär samband har uppmärk-
framför allt i internationella jämförandesammats studier. Där har det

visats det de länder har högär ekonomiskatt standard ochsom en en
relativt jämn inkomstfördelning har den högsta medellivsläng-som
den.

73"Hur mår Malmö Folkhälsorapport 1996, Malmö stad.
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samband mellanklartvisade ocksåstadsMalmö ettrapport
deltagande, dåligtsocialtdvs. lågtförankring",social"bristande

dålig hälsaarbetsmiljö ochpsykosocialbelastandeemotionellt stöd,
istöd till det redanytterligareområdena. Dettai de utsatta ger

socialbidragmellansambandetfördaavsnitt 2.2 resonemanget om
missförhållanden.socialaandraoch

observeratharoch hälsanmedellivslängdengällerdetNär man
Folkhälsorapporteni Malmö. IStockholmitendenser somsamma

skillnader i dödlighetsocialauppmärksammadefrån 1991 attman
Folkhälsorapportenökade.sjukdomarvissaförekomstenoch omav

påinga teckenvisadelän från 1994Stockholmsihälsoutvecklingen
medel-skillnader ifastslogbrutits.trend Tvärtomdenna attatt man

skillnader iochsegregationsmönstretföljerilivslängden attstort sett
ochföljer yrke/inkomstHälsasegregation.föruttryckohälsa är ett

i olikaboryrken och inkomstermed olikamärmiskordet faktum att
kommunermellan olikaskillnader i ohälsaiavspeglasdelar länetav

stadsdelar.och

Ohälsotal

beskrivningenanvända sig ikanindikatomandraDen avmansom
definieraskallade ohälsotalet. Dethälsoforhâllandena det såärav

med förtidspen-sjukdagar, dagarantaletavsummansom
medarbetsskadeförsäkring, divideratoch dagar medsion/sjukbidrag

dålig hälsa iohälsotal betyder be-sjukförsäkrade. högtantalet Ett
blanddelbetänkandeStorstadskommitténs Attfolkningen. I växa

visades ohälsotaletkojor SOU 1997:61betong och nästanatt var
områdena,socialt och ekonomiskti dedubbelt så utsattameststort

landet.genomsnittet för helasom

ohälsotalet förräkna framstatistiken det inte gårBrister i gör att att
antalet sjukda-bostadsområden. uppgifternastuderade Menalla om

förtidspensionärer/sjukbidragstagare kan ändåoch andelen ge engar
vi studerar.bild det gäller hälsan i de områdentämligen bra när som
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F örtidspensionärer/sj ukb idragstagare

Förtidspension till den på grund sjukdom ellerutges som av arman
nedsättning den fysiska eller psykiska prestationsformågan fåttav
sin arbetsförmåga nedsatt med minst fjärdedel. Om arbetsförmå-en

inte varaktigt nedsatt bedöms bli bestående längregan anses men en
tid kan förtidspensionen tidsbegränsas och benämns då sjukbidrag.

En majoritet de blir beviljade förtidspension, harstor dockav som
förvärvsarbetat. Bakom förtidspensionering ligger ofta ett tungten
och enfonnigt arbete eller dålig hälsa under lång tid. finnsDet
studier visar förtidspensioneringen samvarierar på individ-attsom
nivå med yrkesförhållanden, arbetsmiljöförhållanden och arbetslös-
hetserfarenhet." Dessutom visar det sig det finns tydliga teckenatt

hög arbetslöshet på den där bor ökar riskenatt för förtids-ort man
pensionering. I studie har risken bli förtidspensioneradatten annan
beräknats och det visade sig risken högst för långvarigtäratt ar-

sjuka.betslösa och långvarigt Alltså kan konstatera ställ-attman
ningen på arbetsmarknaden och ohälsa har avgörande betydelseen
för förtidspensionering. Sambandet mellan sociala missförhållanden
och ohälsa också väl dokumenterat.är Andelen fortidspensionä-
rer/sjukbidragstagare i områden med extremt låg inkomst högär

framgår tabellen 2.5.som av

24Se bl.a. Marklund med fl. Varför ökar antalet fortidspensionärer regelfor--ändringar, yrkesforändringar och arbetslöshet 1980 1993", Riksdagen 1993/94.-

25Förtidspension arbetsmarknadspolitisk ventil SOU 1994: 148.en-
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i bostadsom-lörtidspensionärer/sjukbidragstagareAndelTabell 2.5
låg inkomst".råden extremtmed

befolkningen 16-64 år.Andel av

1993

9,9

8,9

10,1

16,0

15,0

12,0

8,4

6,8

8,9

10,9

12,1

14,0

Inregia.Källa: SCB,

också hög"mycket låg inkomst"Bostadsområden med hade en
förtidspensionärer/sjukbidragstagare.genomsnittlig andel Närmare

områdenabefolkningen i arbetsför ålder i de här10,3 procent varav
obetydligt lägreförtidspensionärer/sjukbidragstagare vilket1993, är

för områden med extremt låg inkomstgenomsnittetän som var



SOU 1997:118 Delade städer 51

11,1 1993. detNär gäller enskilda områden farms det vissaprocent
hade mycket hög andel förtidspensionärer/sjuk-bidragstagaresom

bland områdena med mycket låg inkomst. framförDet alltvar
bostadsområdena Södra Biskopsgården i Göteborgs kommun och
Norra Rosengård i Malmö kommun, hade 17,6 respektive 16,8som

befolkningen i arbetsför ålder fått förtidspen-procent av som
sion/sjukbidrag under 1993.

områdenaI med "låg inkomst" 8,5 befolkningen 16-procentvar av
64 förtidspensioneradeår Bland1993. de här områdena farms det
område hade den högsta andelen förtidspensionärer allasom av
områden med låga inkomster. bostadsområdetI Svartedalen i Göte-
borgs kommun femte 18 % i åldernästan 16-64 årvar var person
förtidspensionerad 1993.

Enligt Socialstyrelsens sociala 1997 den åldersstandardi-rapport är
serade andelen förtidspensionärer fem gånger så hög i deänmer
fattigaste bostadsområdena i de rikaste. Mellan 1984 och 1993som
ökade den åldersstandardiserade andelen förtidspensionärer i låg-
inkomstområdena med 20 och 1993 den 50procent procentvar
högre regionsgenomsnittet.än

Den genomsnittliga andelen förtidspensionärer/sjukbidragstagare för
riket helhet 7,4 1993.procentsom var

Antal sjukpenningdagar

Uppgifter antalet sjukpenningdagar visar hur sjukförsäkringenom
utnyttjades. När det gäller områden med "extremt låg inkomst" hade
i genomsnitt 13,5 alla sjukpenningförsälqadeprocent 30 eller flerav
dagar med sjukpenning under 1994. Variationen mellan olika områ-
den liten och alla bostadsområden i den här Möl-var utomgruppen
levången 8,7 % hade andel högre 12än Denen procent.som var
högsta andelen hade bostadsområdena Gårdstensberget i Göteborgs
kommun med 15,4 och Södra Rosengård iprocent Malmö kommun

Hovsjö i Södertälje kommunsamt med 15,3 procent.
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andel sjuk-höghade också"mycket låg inkomst"medOmråden en
sjukpenningdagar under 1994.flermed ellerpenningförsäkrade 30

sjukpenningficksjukpenningförsälcrade,andelGenomsnittlig som
antal11,2 Ettden härfler dagar ieller30 procent. stortvargruppen

andelen farmshögstaoch denhade 12bostadsområden över procent
Göteborgs kommunBiskopsgården iSödrabostadsområdeti

15,4 %.

genomsnitt 9,2det iinkomst"bostadsområden med "lågI pro-var
sjukpenning i 30 ellerficksjukpenningförsäkrade,allacent somav

Svartedalen.bostadsområdet Svar-andelen hadefler dagar. Högsta
förtidspensionärer/sjuk-andelhögalltså bådehadetedalen en

långtidssjukskrivna.andelochbidragstagare storen

långtidssjukskrivna enligtandelenåldersstandardiserade ärDen
bostadsområdena ide fattigasteigånger änSocialstyrelsen störretre

rikaste.de

sjukpenningförsälcra-allalångtidssjukskrivnaandelenhögaDen av
ekonomisktochsocialtbodde i dede visar de mest utsattaatt som

baradet intekunde tolkasdålig hälsa. Dettahadeområdena attsom
måddearbetehade någotoch inteutanförstodde somsomvar

ofta sjuka.arbetehadedeocksådåligt, ettutan varsom

förtids-andelenutifrån uppgifternaframkommerbildDen omsom
ficklångtidssjukskrivna personerandelenochpensionärer som

ingen tvekanslående. Detfler dagarsjukpenning i eller är30 är om
har dåliginkomstermed lågabostadsområdenbefolkningen iatt

hälsa.

segregationEtnisk2.3

etniskaåtskiljandetdefinierassegregation kanEtnisk grup-avsom
och"svenska-"separering påförekomsteneller enavsomper

fenomen ellersegregation ingetEtniskområden."invandrar-" är nytt
for Sverige. Tvärtomenbartkärmetecknande äringet är segre-som

de flestakärmetecknarföreteelse,internationellgationen somen



Delade städer 53SOU 1997:1 18

städeroch särskilt USA. I många USA:svästeuropeiska länder av
har etniskastadsdelar, invånaremedfinns till och stora vars samma

började få sina formerboende i USAEtnisktbakgrund. segregerat
"China uppstodberömda town"hundra år sedan.redan för Den som

kinesiskabegränsa dekalifomiska städers önskanresultat attett av
kringhändelserna1800-talet. Frågantvätteriema i slutet är omav

miljonprogramsområdena också detkalladede såbyggandet menav
har haftunder de årenflyktingmottagandetkommunala senaste en

begränsningen destorstädernasvenskalikadan effekt för de avsom
i USAkinesiska tvätteriema

ochbyggdes mellan 1965bostadsområdenMiljonprogrammets
Ödet bostadsområden kom be-för miljonprograrnrnets1974. att

husen bygg-tillfálligheter. Allt börjadeantal närstämmas ett varav
inte bara det miljon-da och skulle hyresgäster. Det attemotta var

byggdaför det utgjordes högaområden tättmestaprogrammets av
den grundläggande servicen"fattig miljö" ocksåhus, i utan atten

omständighet inflyttningeninte fungerade från En attstart. varannan
befolkningsökningenavstannade ochi vid den här tidenstorstäderna

lägenheter i dedet fannshej dades. Resultatet blev gott tommaatt om
kom bestämma Ödettredje händelsenhär områdena dennär attsom

invand-inträffade. tredje händelseför dessa områden Denna var en
familjer. härarbetare och derasring utländska Decirka 250 000av

utsträckning ham-bo och ibehövde någonstans storattpersonerna
samtidigt hänvisades ocksåonprogramsomrâdena.nade de i milj Men

i undersocial förtur dit, vilket resulterade detmänniskor med k atts
socialt och ekonomiskt områdenloppet några år växte utsattauppav

i dessa betongförorter.

arbetskraftsinvandrare. Tillflyttade till Sverigeflesta dåDe varsom
till demänniskor blev hänvisadedelenstörsta snart tommaunga som

förorterna efter del dem underlägenheterna fanns i att en av ensom
flesta dem trodde deras vistelsetid bott i arbetsbarackema. De attav

tillfällig. kunna jobba sigi Sverige skulle Drömmen attom uppvara
fattigdomen och längtan åka tillbaka till hemlandet för attattur en

framtid där utgjorde förbygga och bättre dem livetsupp en ny
innehåll. det lång tid innan familjen bildades ochFör många tog
barnen förstod de småningom denoch då så gamlaväxte attupp
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drömmen skulle spricka. enkla beskrivning kan i fallDenna många
förklara invandrarnas bostadskarriär inte har koppling tillatt samma

inföddas. gjordeinkomsterna de också de tidvisDrömmen attsom
visade sig resultera i ökadehade två jobb. Något sedan sjuk-som

förtidspensionering, vidaskrivningsperioder och deöverstegen som
därför direkt jämförainföddas. inkomstkarriär svår medDeras är att

den svenska.

och försörjningsbörda andra faktorerFörmögenhetsbildning, ålder är
förinkomstkarriären inte relevant bedömningärgör att avsom

förinvandrarnas bostadsförhållanden i mån svenskar.samma som
har bara undantagsvis haftInvandrare flyttat till Sverige någrasom

det sig språket ochekonomiska tillgångar. tid läraDessutom tar att
bostadsmarknaden. heller har de haftde spelregler gäller på Intesom

släktingar i borgen förnågra eller beredda gå derasärvänner attsom
förklararlån. faktorer det faktum invandrare med högreDessa att

inkomster i hyreslägenheter.överrepresenterade dettaMenär oavsett
invandrarverkvisar från Statens med växande in-rapport atten

komster ökar andelen invandrare bor med ägande markanträttsom
från knappt för20 de utrikesfödda befinner sig i kvartilprocent som

i inkomstfördelningen till för1 knappt 65 de i kvartil 4.procent
Äganderätten också den upplåtelseforrn majoritetär som en av
invandrarna bor

Som det redan tidigare korrelerar andelen invandrare mednämnts
andelen socialbidragstagare andelenoch lâginkomsttagare. Man har
inte kunnat observera några generella tendenser ochatt en samma
etnisk bor i "sin stadsdel". Avsaknaden sådana tendensergrupp av
och det faktum det ofta tiotals olika nationaliteter boräratt som
tillsammans samtidigt mycket hög andel invandrare ochsom en -
infödda svenskar har sociala problem, fog för påståendetinteger-

det viljan bo med landsmän densina etniskaatt är att styrsom

26Bo i skilda världar Roger Andersson i Mångfald och frånrapport ettursprung,
multietniskt Sverige, Statens invandrarverk 1997.
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segregationen. verkar finnas tendenserSnarare segregationen iatt
första klassjråga. det fråga socialahand klasserAtt ärär omen
förstärks bidragsberoende bland den infödda befolk-analysenav av

socialbidragsberoende bostadsområden medningen. i "mycketHögt
inkomster"låga inkomster" och låga avspeglar struktu-"extremt en

samhällsliveztzs utestängning riskerarrell från Dennautestängning
förknippad med bidragsberoende.redan idag Detatt permanentvara

ekonomiska förutsättningarna bestäm-alltså i första hand deär som
segregationen nedan.semer

områdestypDiagram 2.4 Genomsnittlig andel utlandsfödda efter i
storstadsregionerna 1994.

befolkningen iAndel procent.av
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IlJ

ÖverExtrem hög Myckethög l-bg Låg låg lågLhder Mycket Extrem
inkonst inkorrst inkomst inkonst inkonst inkonst

Källa: Storstadskommittén.

27Med detta inte del invandrarna frivilligt inte väljer koncentrerasagt att atten av
sig till vissa bostadsområden. Anledningar till detta kan alltifrån emotionellavara
skäl och känslan etnisk identitet och etnisk samhörighet till tillgång till ettav
socialt emiskt sådant nätverk kan trygghet och stöd Den etniskasom ge
boendesegregationens utveckling i Stockholms län 1970-1990, Bitennan 1996.

z samhälletDe utestängda hamnar i bostadsområde. Sedan får bostads-av samma
området sin dynamik utestängningsprocessen förstärks.gör attegen som
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genomsnittliga andelen invandrare högst i bostadsområdenDen är
med låga inkomster se diagram Andelen invandrare2.4.extremt

gånger så hög i socialt och ekonomiskt1994 områdenutsattavar sex
i bostadsområdena med mycket höga och höga in-extremtsom

komster.

2.5 Förändring denDiagram genomsnittliga andelen utlands-av
områdestypfödda efter i storstadsregionerna 1985 1990 och-

1990 1994.-

25%
519215-1990 22%

20%

15%

10% ,

5%

0%.

ÖverExtrenthög Nyckethög l-bg Låg lågunder Mycket Extrentlág
inkonst inkomst inkomstrredelinkorrstrmdelinkorrst inkomst inkomst inkorrst

Källa: Storstadskommittén och beräkningar.egna

genomsnittligaDen andelen invandrare har ökat i alla grupper av
områden både mellan och1985 1990 och mellan och1990 1994.
Ökningen har varit i områden med mycket låga respektivestörst

låga inkomster diagram Alltså2.5. de områden redanextremt som
1985 hade hög andel invandrare.en

detNär gäller enskilda områden fanns det inget område bland områ-
den med "extremt låga inkomster" respektive "mycket låga inkoms-
ter", där andelen invandrare minskade mellan 1990 och 1994. Men
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skillnaderna både i nivån och ökningen. Bland områden medär stora
"mycket låga inkomster" har Hammarkullen i Göteborg,49,5 %

Husby i Stockholm och Holma i Malmö den48,6 % 43,0 %

högsta andelen invandrare. bostadsområdena med lågaI "extremt
inkomster" andelen invandrare genomgående hög för alla bo-är
stadsområden tabell 2.6.

bostadsområden lågTabell 2.6 utlandstödda iAndel med "extremt
inkomst".
Andel befolkningen i procent.av

1990 1994
,

50,3 66,1

53,3 66,8

56,1 61,6

41,0 56,0

34,3 47,3

44,2 54,5

49,3 55,4

20,4 28,0

37,6 40,4

55,1 58,4

48,8 50,1

26,9 35,1

Källa: SCB, Inregia.
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Storstadskommitténsdet betonades första delbetänkandeMen isom
hinder SOU så bor det flertalet invand-Att 1995:42röja inte stora

socialt och ekonomiskt områdena oftade somi mest utsattarare
29invandrartäta områden.betecknas som

2.4 Demografiska faktorer

segregation i detta sammanhang skillnaderMed demograñsk menas
Vi fokuserar på andelen ensamföräldrari befolkningsstrukturen. oss

och ålderssammansättning.

2.4.1 Ensamföräldrar

ekonomiskt kanEnsamföräldrar också kallasDeär utsatten grupp.
eftersom 90 dem kvinnor.närmare ärprocentensamma mammor, av

Äktenskapsinstabilitet ensamföräldraroch inte någontingär som
enbart karakteristiskt för Sverige. resultatDetär är av en process

OECD-länder. specifikt förpågår i de flesta SverigeDet ärsom som
svenska ensamföräldrar fattiga i mindre utsträckningär är änatt

ensamföräldrar OECD-länder.i andra i Sverige tenderarMen även
ensamföräldrar fattigare sammanboende. leder tillDettaänatt vara

del dem tidvis behöver socialbidrag för kunna försörjaatt atten av
sig och sina barn. Ensamstående mödrar betydligt vanligare iär
storstadsornrådena i övriga regioner och andelen möd-än ensamma

högre i invandrarhushåll. Bland ensamföräldrar bidragsbe-är ärrar
roendet relativt högt cirka fick socialbidrag37 någon gångprocent
under 1996.

länundersökning ensamstående föräldrarI i Stockholmsen om
visades ensamstående13 000 fick socialbidragöveratt mammor

29 samtliga utrikes föddaAv bodde i storstadsregionema 1994,personer, som
bodde 11,5 i extremt låg inkomst områdena och 16 i mycketprocent procent-
låg inkomst områdena.-

3°Se Länsstyrelsen i Stockholms län, 1996:14.rapport
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någon gång under 1994. Vilket innebar nästanatt varannan ensam-
stående söka socialbidrag45 % undertvungen attmamma var
någon period under året. det gäller olika kommunerNär detvar
Stockholms finnskommun där antal låginkomstområdenett stort

hade den högsta andelen ensamstående föräldrar i länet 27 %.som
Det inte så svårt gissa den lägsta andelen fanns i1 % denär att att
rika Danderyd.

hur då situationenMen i de studerade bostadsområdena detnärutser
gäller andelen ensamföräldrar

bamhushållTabell 2.7 Genomsnittlig andel ensamföräldrar allaav
år områdestyp0 15 efter i storstadsregionerna.-

Andel alla bamhushåll i procent.av

%8,3

%8,4 % 11,8

%11,1 % 12,6

%16,8 % 16,9

%23,2 % 28,0

27,3 % 29,3 %

29,3 % 31,8 %

28,1 % 27,8 %

Anmärkning : Siffrorna enbart områdena i Stor Stockholm beroendeavser
på den tillgängliga datamaterialet och inte direkt jämförbara med andraär
uppgifter i tabellen.

Källa: SCB, Inregia
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barnhushållgenomsnittliga andelen ensarnföräldrar allaDen av var
med mycket låga inkomster. framkommerhögst i områden Det1990

ensamföräldrarfrån tabell den genomsnittliga andelenockså 2.7 att
barnhushåll högre i områden med lägre inkomster.alla Mönst-ärav

för tidigare studerade variablema.i detsamma deärret stort sett som
desto lägre andel ensamföräldrar.högre andel höginkomsttagareJu

dessaskiljelinjema städerna och delar iosynliga gårDe tvärs genom
oftastdär olika befolkningsgrupper bor förolika bostadsområden var

fattiga "fina" och brottsbelastadesig. finns rika och områden,Där
finare områden.Och ibland till och med fina ochområden ännuetc.

för ensamföräldrar. Rika ensamföräldrarförhållande gällerSamma
ensamföräldrar bor i fattiga områ-områden, medan fattigabor i rika

ensamföräldrarna framför alltden. Haken den utgörsär att av en-
med låga inkomster. Således blir detlågutbildadesamma mammor

tämligen naturligt andelen ensamföräldrar också i deär störstatt
inkomsterna dominerar.områden där de låga

intressant i sammanhanget jämföra två områden i ochDet är att en
Huddinge ochkommun, Huddinge. Dessa områden Cärsamma

Huddinge Villastad. Enligt den använda inkomstindelningen klassas

Huddinge område med "låg inkomst" och Huddinge VillastadC som
område med "mycket hög inkomst". alltså inte fråganDet ärsom om

några ytterkantsområden, varken det gäller fattigdom ellernär
rikedom. bilden framkommerMen se tabell nedan slående.ärsom

visar segregation mellan ensamföräldrarDen och sammanboende,en
mellan högskoleutbildade och lågutbildade, mellan socialbidragsta-

och de inte det. Förenklat mellan de liteär sett ärgare som som
rikare och de lite fattigare. finns också skälDet påpekaär attsom
båda områdena har relativ liten andel invandrare respektive13,9 9,8
procent.
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Villastad.HuddingeC och2.9 HuddingeTabell

CHudinge

Ålder2.4.2

befolk-inföddadengenomsnittinvandrare iEftersom är änyngre
bostadsområdeiandel invandrarehögningen leder automa-etten

det barablir låg.område Menandelen äldre i dettatiskt till äratt en
boendet tillavsnitt berorvi kurmat i 2.1sarmingen. Somdel seav

viktigt iocksåekonomiska förutsättningarna. Detdel de ärstor av
etablerad den lokalahar varit påhur längesammanhanget man

haft i storstadsregionenhar bostadbostadsmarknaden. längreJu man
därmed oftast billig ochäldre ochsannolikhet dendesto ärstörre att

bostadsmarkna-äldre kom påEftersom de flestacentralt belägen. ut
färdigbyggda detmiljonprogramsomrâdenaden innan är natur-var

pensionärer andralägre andelområdena har någotligt de änatt en
lätt flytta påområden det intecentralt belägnaäldre och är attmer

ålderns höst.

inflationenhaft betydelse den högaharfaktorEn är somsomannan
orde för demmed möjliggjhade fram till och 1991. DenSverige som
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ägde sin bostad tillgodogöra sig vinster. har lett tillDettaatt stora att
det de äldre och medelålders bott länge i storstäderna ochär som
gjorde sin boendekarriär för antal år sedan bor i de rikaett som
områdena och de attraktiva bostäderna.mest

belysa åldersdimensionsegregationens väljer vi framFör att att ta
frånandelen barn och ungdomar till år och andelen äldreO 24 64än

år i olika bostadsområden.typer av

Åldersfördelningen områdestypTabell 2.10 efter i storstadsregioner-

na.
Andel befolkningen i procent.av

Som det framgår tabell 2.10 andelen äldre lägst i bostadsom-av var
råden med "extremt låg inkomst" vilket till del kan förklarasstor

resultat ovannämnda faktorer. Det intressantett är mestsom av som
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i sammanhanget den höga andelen bam och ungdomar i devar
socialt och ekonomiskt områdena. har dennaDessutomutsattamest
andel varit i oförändrad under perioden 1985-1994.stort sett

år årDiagram 2.6 Kvoten mellan andelen 0 24 och 65 efterw- -
områdestyp i storstadsregionerna 1985, 1990 och 1994.

E1985
1990
.1994

Å

Över Låg lågLhder Iwcket lågExtrem
inkorrst inkonst inkonstnedelinkonstrredelinkorrst inkonst inkonst inkonst

Källa: Storstadskommittén och beräkningar.egna

Diagram visar kvoten2.6 mellan andelen barn/ungdomar ochatt
pensionärer högst i extremt låg inkomst områdena. dessaIvar -
områden bodde fem gånger så många barn/ungdomarnästan som
pensionärer. 1985-1994Den förändringen under periodenstörsta
skedde däremot i höginkomstområdena. minskadeDär kvoten under
hela perioden. Minskningen resultat både fallande andelettvar av
barn/ungdomar och ökade andel pensionärer. "extremtI hög in-
komst områdena minskade kvoten med hela 21 underprocent-
perioden 1985-1994. framföralltDet den starkt ökade andelenvar
pensionärer i dessa områden påverkade kvoten negativt.som

3 Det kan också jämföras med i riket helhet bodde 1994 två gångeratt såsom
många ålderni 0-24 år i åldern 65-w år.personer som
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det kommer få för sammanhållningen ochVilka konsekvenser att
förståelsen mellan generationerna det generationerväxeratt avupp

sällan träffar äldre människor viungdomar i områden där de vet
dekonsekvenserna blir negativa ochingenting idag. Men attattom

utvecklingviktiga för den generationensäldres erfarenheter är unga
förmoda.kan man
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Sambandet mellan3 etnisk och
ekonomisk respektive social
segregation

I kapitel två visades segregationen i storstäderna mycketäratt
påtaglig. visades också alla fyra studeradeDär dimensioneratt
ekonomisk, social, etnisk och demografisk i sammanföll.stort sett
Till i huvudsak slutsats kom Socialstyrelsen fram i sinsamma
sociala Således sammanföll enligt Socialstyrelsen etnisk ochrapport.
ekonomisk segregation i storstäderna. kan tolkasDetta denattsom
etniska segregationen inte resultat fritt val viljan bo till-är attav

med sina landsmän denna framförallt resul-utan att är ettsammans
segregation bygger på ekonomiska och sociala grundertat av en som

och i sin avspeglar strukturell utestängning fråntursom en sam-
hällslivet.

Tolkningen det frågan social segregation och inte i förstaäratt om
hand etnisk sådan strider den uppfattningen framfördgängsemoten

del forskare segregation invandrarproblem. Enligtäratt ettav en
dem uppstår problemet resultat invandrarnas bosträvan attsom av

varandra, för söka trygghet och behållanära sin kultur.att

Utgångspunkten för sådana förklaringar boendet och den miljöär att
bor i resultatet fritt val alltsåär olika befolk-ettsom attman av

ningsgrupper har olika preferenser det gäller boendet. Den bildnär
korn fram i kapitel två dock inget stöd för antagandetsom attgav en

majoritet invandrarna vill ha sitt område där de kan bo,egetav vara
och utveckla sitt kulturellatrygga se nedan. Den amerikanskaarv

segregationsmodellen China town saknar dessbättretyp motsva-
righet i Sverige. Tvärtom det ofta så i ochär områdeatt ett samma
bor tiotals nationaliteter inbördes ofta har olika traditioner ochsom
kommer från helt olika Världsdelar. Och inte minst bor i dessa
områden antal svenskar.ett stort
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respektiveetnisk och social ekono-mellanstudera sambandetAtt
beroende på segregationeninte minstsegregation viktigtmisk är att

i boende mellansegregationoch tolkas justoftast uppfattas som
ocksåsegregation.alltså etnisk Dettainvandrare,svenskar och var

boendesegregationenledde tillfaktorernaviktigastede attsomen av
l990-talet.börjanuppmärksammas ibörjade av

storstädernaantal områden iobserveradebörjanRedan från ettman
invandrare oftasthög andelproblem ochsocialahade stora ensom

ganska snabbtbetecknadesområdenaprocent. De50över som
tillsammansvilja boinvandrarnasområden ochinvandrartäta att

etniskabakom denhuvudfaktorernautpekades segrega-som en av
i invandrar-sociala problemobserveradesedantionen. När man

befästa socialbidra till ochsegregeringenansågstäta områden en
grund.etniskutslagning baserad på

tiotals olika nationaliteterdet oftastframkommitharDet ärattovan
inte kunde observeraområde ochi ochbor attett mansammasom

amerikanskaliknar dengenerella tendensernågra segrega-som
finnsvisade i kapitel två, detvitionsmodellen. Dessutom, ettsom

socialbidragsberoendet bland densamband mellanstarkt positivt
bland befolkning-och socialbidragsberoendetinfödda befolkningen

låginkomst områden.totalt i extremten -

respektive ekonomiska premisserpå socialaSegregation byggersom
socialbidragsberoendet bland den inföddaanalysenblir tydlig i av

tyngdpunkten, vad gäller denna analys,befolkningen. Tidigare var
för fålåginkomst områdena. påpå de extremt Men attsatt svar-

framförallt byggerfrågan segregationen i storstäderna på eko-om
nomiska och sociala grunder eller på etniska grunder samban-testas
det mellan andelen invandrare och andelen socialbidragstagare i

storstadsregionema Stockholm, Malmö ochStor Stor Stor Göte-

borg.
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Som redan påpekas går de ekonomiska och sociala problem hand i
hand och det oftast eller mindre omöjligtär tydligtgöraattmer en
avgränsning, det tvekan så deär fårutan attmen personer som

utsatta,socialbidrag de ekonomiskt dessutomär harär storsom en
andel socialbidragstagare missbruks- och andra slags sociala pro-
blem.

Avgränsningen mellan sociala och ekonomiska problem detnär
gäller socialbidragstagare skulle bokföringsmässigt kunna göras

kontrollera vad slags försörjningshinder socialbidragsta-attgenom
ha. Som illustration kan vi använda longi-gare uppges en oss av en

tudinell studie gjord Utrednings- och statistikkontoret i Stock-av
holm. dennaI studie har bl.a. studerat de vanligast förekom-man
mande forsörjningshindren för socialbidragstagare. Man kommer
fram till de 12 000 hushåll kan betecknas haftatt ettav som perma-

bidragsbehov under perioden 1990-1995 dominerade arbetslös-nent
het och sociala-/medicinska skäl försörjningshinder försom sam-

60 hushållen.mantaget nära procent av

Om särskiljer svenskar och invandrare visar det sig deman att av
6500 svenska hushåll 41 arbetssökande och 35procent procentvar
hade rehabiliteringsbidrag sociala-/medicinska skäl. När detav
gäller de 4 800 utomnordiska hushållen med bidragsbe-permanent
hov 25 arbetssökande, 25 läste svenskaprocent på SFI,procentvar
15 hade ingen eller låg pension och 9 hadeprocent rehabili-procent
teringsbidrag sociala-/medicinska skäl.av

Sambandet mellan andelen invandrare och andelen socialbidragsta-
med hjälp korrelationskoefficienten.testas Resultatgare testenav av

blir korrelationskoefñcient lika med 0,8.är Detta resultaten som
tolkas det finns starkt och positivtatt samband mellanettsom

32 "I intervjustudie utförd professor Bengt Starrin och medarbetare viden av
högskolan Karlstad huri arbetslösavisar med hård ansträngd ekonomi såman
långt möjligt de tillgångar harutnyttjar sökerinnan socialbidrag drarman man -
in på kostnader detännu sina möjligt, lånar släktingar ochärmer vänner,om av
säljer och det har något värde alltpantsätter syfte undvikai denman attav -
ytterligare "skam" upplevelse, det innebär förutom arbetslös, ocksåatt,som-

bidragsbehövande Utrednings- och statistikkontoret i Stockholm, 1997.vara
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socialbi-fårinfödda svenskarandelenochandelen invandrare som
framföralltområdenainvandrartätakallade ärde såAlltsådrag.

ekonomisktochsocialtområden utsatta.mestärsom

andelenochinvandrareandelenmellanSambandet3.1Diagram
storstadsregioner-ibefolkningeninföddadensocialbidragstagare av

na.

302520
befolkningenden inföddasocialbidragstagareAndelen av

Storstadskommittén.Källa:

områdeni dehögstinvandrareandelenvisar ärDiagram 3.1 att som
befolkningeninföddaden ärsocialbidragstagareandelendär av

högst. ekonomisktochsocialtkanområdendeAlltså i ansessom
områdenhögst i just dessainvandrare ärandelenAtt ärmest utsatta.

invandrare har lägretillmed hänsynanmärkningsvärtingenting att

från33 avviker denantal områdenfinnsdetkan ocksåMan ettatt gene-somse
andel socialbidragsta-och lågandel invandrarehögbilden, alltså harrella enen

det redanbostadsområdendessabefolkningen. Ettintödda ärden avgare av
karakteriserasområdeRosengård,uppmärksammadetidigare Norra ett avsom

under perioden 1990-1993,sjönksocialbidragstagareden totala andelenatt
vidare sid. 39.ökade seandel invandrareoavsett att
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det tidbefolkningen totalt.inkomster och Dessutomänär taryngre
och hurtill Sverige lära sig både språketför nyinflyttade att sam-

fungerar.hället

utvecklingenberor påvisar segregationen påSocial 1997 attrapport
och ungdomarSocialstyrelsen invandrarearbetsmarknaden. Enligt är

arbetsmarknadenetablera sig påförsökerde mestgrupper som
de sällanarbetsmarknad.dagens svenska Dessutompå ärutsatta

ungdomararbetslöshetsersättning. deberättigade till Men även
invandrareinvandrare framföralltkvinnor ochframförallt unga

drabbade arbets-inte direktfrån utanför Nordenländer är avsom
nöja sigsituation, dvs. oftastbefinner sig i fårlösheten otryggen

med omfattandeVidare fåranställningar.med tillfälliga personer
återkomma tillfriskskrivningen alltefter svåraresjukskrivningar att

långtidssjukskrivnafaktum andelenarbetsmarknaden. Det är treatt
bostadsområdena visarde rikastei de fattigaste igånger änstörre

arbetsmarknaden iutsorteringsmekanismer verkar påockså att som
de hamnar isegregationen dvs.bestämmer stängs utestort sett som

bostadsområde.samma

välfárdsdebatten har under de åren för detsvenskaDen senaste
situationen för de redan ihandlat inneär systemetmesta om som

arbetsmarknaden. de stårhar fast förankring på Medan somen
glömda. Oftast blir de uppmärksam-utanför riskerar bli endastatt

socialbidragskostnadema och detmade indirekt i och med de höga
faktum socialbidragskostnadema direkt andra kommu-påverkaratt
nala skolan, äldreomsorgenåtaganden och dyl.som

förstärker bildenDetta första hand ekonomisk och socialiav en
visar också segregationen resultatsegregation, att är ettmen av

tudelningen mellan de etablerade arbetsmarknadenpåärsom
detsamma de inne i och välfärdensär utgörsystemetsom som
kärnldass och de inte etablerade på arbetsmarknaden. Detärsom
finns klara tendenser de sista outsider-klass. Idag såutgöratt en som
många tidigaregånger det arbetsmarknaden bestämmerär som
klassindelningen. Tidigare det skillnaden mellan arbetare ochvar
tjänsteman utgjorde klassavgränsningen. i och medMen attsom

flestamellan de arbetare och tjänstemän harsomgränserna tryggen
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position arbetsmarknaden och därmed i trygghetssystemen påpå är
beroende dagens arbetsmarknadsuddas bl.a. på sätterväg ut attatt

och allt fler arbetare hanterar arbetsuppgiftermycket högre krav att
blirbetecknats tjänstemanna uppgifterskulletidigare somsom

relevant mellan demycket tydlig ochgränsdragningen ärsommer
det.arbetsmarknaden respektive de inteetablerade på ärsom

dennamarkerade i sin sociala tydligtSocialstyrelsen gräns-rapport
visa den majoritet befolkningen hardragningen att att av somgenom
arbetsmarknaden har helskinnadfast förankring på gått genomen

ekonomiska historia efter andraden perioden i Sverigesvärsta
världskriget.

jämförelsesegregationen i Sverige i med3.1 Hur utser
länderandra

hittills kommit fram det gäller segregationen ibildDen närsom
utvecklingen i andra industriländer. Proble-Sverige ganska likaär
konsekvenser eller mindre desamma.och segregationens ärmen mer

länder segregationenskillnaden andra har upplevtDen ärstora att
tidigare Sverige. förklaring till detta det högamycket Enän är

arbetskraftsdeltagandet med eller mindre full sysselsättning sommer
l990-talet. också välfärdssta-Sverige hade fram till början Menav
för segregationen.utbyggnad har betytt mycket motverkaatttens

i Sverige inte stark rotadGenerellt gäller segregationen såäratt som
de flesta utvecklingen börjar allt likna dessa.i andra länder men mer

Redan i kapitel har vi jämfört vissa dentvå aspekter etniskaav
segregationen Sverige ii med motsvarande USA. Slutsatsen var
entydigt det amerikanska etniska segregationsmönstret inte fannsatt
i Sverige. det just det gäller den höga andelen invandrareMen är när

fattiga bostadsområdena Sverige utmärker ibor i de sigsom som

34Vi detta stark förenkling klasstrukturenmedvetna deär är ärattom en av som
etablerade på arbetsmarknaden ingalunda klasslösa. denna förenklingMenär
bedöms nödvändig for åskådliggöra den "nya verklighet vi leverattsom som
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studieinternationella jämförelser. gjord OECD visade detI en av
sig både invandrare bodde i de fattiga områdenaandelen ochatt som

fattigakvoten mellan andelen invandrare bodde i de respektivesom
länder.bostadsområden högst i Sverige alla jämfördaandra var av

andra plats, medan det gällerdet gäller kvoten påNär Norge närvar
Frankrike hade högsta andelen invandrareandelen det nästsomvar

bodde i de fattiga områdena.som

den franska utvecklingen ocksåfortsättningen kommer viI att attse
för Sverige, förmodai hög grad relevant kan deär oavsett att attman

franska invandrarna har mindre språksvårigheter eftersom de i stor
från franska kolonierutsträckning härstammar tidigare och som

sådana talar franska eller mindre de infödda fransmännenmer som
de svenska invandrarna.än

WaquantLoic har gjort jämförande analyser där analyseratman
utvecklingen i Frankrike och USA exempel på olikautgör typersom

utveckling. Jämförelsen visar på väsentliga skillnader mellan denav
europeiska och den nordamerikanska utvecklingen, uppfatt-trots
ningar den europeiska nyfattigdomen deoch europeiskaattom
formerna för segregering i storstäderna skulle visa tendenser till en
amerikanisering. vi har i kapitelSom två finns det ingasett gene-
rella tendenser i den svenska utvecklingen denmotsvararsom
amerikanska segregationsutvecklingen.

Socialstyrelsen beskriver studie och dess relevans forWaquants den
svenska utvecklingen här: Enligtså består skillnadernaWaquant i

det amerikanska k "svarta bältet" första hand lokaliseratiatt ärs
till områden storstädernas kärna, medan det franska "röda bältet"i

identisk med arbetarförorteri storstädernas periferi.iärstort
Såtillvida franskadet högsta grad giltigsegregationsmönstret iär
för de svenska storstäderna. Waquants slutsats här-USAiär att

Distressed Urban Areas, 1997.

36Sverige, Finland, Frankrike,Norge, USA, Kanada.

37Studien refereras i Social 1997, Socialstyrelsen.rapport
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problemet huvudsak från rasojämlikheten samspel medi istammar
svagheter den amerikanska socialpolitiken eller medi rentav statens
frånvaro dessa områden. nordamerikanskaDet medi sinagettot

invånare har nästintill självklar uppdelning stadsrum-svarta en av
efter raskriteriet. enligtDet "racial formation "38Waquantärmet en

fråntill skillnad europeiska motsvarigheter. Vardagen desina i
förnordamerikanska gettoområdena sällan med påtagliginte sig en

jâisisk risk, vilket kan påstås de europeiska motsvarigheter-inte om
na.

Frankrike enligt helt annorlundaI Waquant, påsituationen,är
åtminstone två viktiga punkter. det första han de nordafri-För ser
kanska förorterna klassfrågaimmigranternas situation i som en

diskriminering på etniska rasgrunder. För detänsnarare som
andra han Frankrike och ofentligheten betyd-i äratt statenanser
ligt närvarande de bostadsområdena och försökeri utsatta rättamer
till missförhållandena, med hittills ejfekter.änom svaga

Den svenska liknar flerapå punkter den franskasituationen även om
problemen allmänt kan tyngre/svårare Frankrike ochianses vara
andra OECD-länder Sverige. FrankrikeI finns, enligti Waqant,än
tecken på relativt god barn till nordajrikanskaintegrationen av

märksDet ocksåimmigranter. den invand-närmaren process som
rade delen befolkningen till den infödda flera viktiga avseenden.iav

högreTrots arbetslöshet och lägre inkomster bland invandrare
jämfört med den infödda fransmännen börjar invandrarnas yrkes-
struktur och likna den inhemska befolkningens. deI västeu-mer mer
ropeiska storstadsförorterna kan etniska koncentrationen ettses som
uttryck för de etniska socioekonomiska i majori-statusgruppernas
tetssamhället.

Det för USA, Frankrike, och förmodligen måni vissgemensamma

3 Man bör dock sig för så kategorisk distinktion bortser frånattreservera en
viktiga förändringar i Ökadde position i det amerikanska samhället.svartas
social skiktning bland i USA kommit till uttryck isvarta uppkomstensom av en

medelklass kan desvart gör såvälatt klass-svartas gettoman se en ras- som en
fråga.
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ochuppfattning självaför invånarnasSverige sig utstöttaär om som
bostadsområden knappastden allmänna uppfattningen vissa somom

bostadsområden Sverigemänniskovärdiga. Stigmatisering i yttrarav
ochadressdess invånare sin iintesig i gärna attatt uppgerex.

"åka utomlands"invandrarbakgrundmedungdomar sig närsäger
till innerstaden. Stigmatiseringenhemförortfrånde förflyttar sinsig

bostadsområdets invånaremellanrelationernapåverkar i sin tur
myndig-domstolar, lokalabostadsföretag,polis,och arbetsgivare,

heter osv.

boendemil-ochuppdelningsådan tydlig vissaEn stigmatisering av
betydelse för de USAssmindre ihar enligt Waquant,jöer svarta

Skillnadenproblemförorterna.franskadeför invånarna iängetton
geografiskexclusion" på"socialsocialberor på utstötningatt

den delenfranska och förtill denbasis bjärt kontraststår i euro--
jämlikhet och delaktighetmedborgarskap, ipeiska traditionen av-

samhällsgemenskapen.

utvecklingen i minstför den svenskarelevantdet sistaAtt är -
visas dettaeuropeiska ländernaför de andragrad avsomsamma -

följdbl.a.Storstadsutredningen tillsattesförra attatt av mansom en
invandrare jfr. medvaldeltagande blanduppmärksammade lågtett

tabeller 2.3 A-C.

och ekonomisktandelen invandrare i de socialtden högaUtöver
ytterligare faktorutmärker Sverige sig medområdenautsattamest en

jämförande studierna, nämligen frågani de internationella ettom
studie visar kvoten mellanlågt arbetskraftsdeltagande. OECDs att

och i de andraarbetskraftsdeltagandet i de fattiga bostadsområdena
bostadsområdena i storstäderna lägst i Sverige. Till del kanär en

arbetskraftsdelta-detta förklaras Sverige allmänt har högtettattav
gande, detta kvarstår skillnaden. ytterligareDetta äroavsett ettmen
bevis etableringssvårigheter arbetsmarknadenpå de på desom som
bor i de socialt och ekonomiskt områdena i storstädernamest utsatta
har.

enligt Socialstyrelsen sig ha klaraDe visar etable-grupperna som
ringsproblem på dagens svenska arbetsmarknad invandrare, ung-
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domar och ocksåmammor, de har svårigheterensamma men som
komma tillbaka efter hamnat utanför arbetsmarknadenatt att

långtidssjukskrivna överrepresenterade iär ärsamma grupper som
de fattigaste bostadsområdena i storstäderna. harDessa grupper
också lyfts fram sårbara i undersökningar fattigdomenmestsom om

länder.i andra europeiska

39Se Välfárdens marginaler, Tapio Salonen, 1994.
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och diskussionSlutsatser4

syfte beskrivaAnalysen redovisas i denna har tillrapport attsom
storstadsregionema underförhållandena i de områdena imest utsatta

de bild segregationen i storstadsregioner-åren ochsenaste ge en av
na.

I drag skulle kunna sammanfatta resultat istora rapportensman
följande slutsatser:

Segregationen i storstäderna kan betecknas allvarlig. Detsom-
handlar sammanfallande ekonomisk, social, etnisk och demo-om en
grafisk segregation,

förI grunden segregationen i storstäderna ligger i första hand en-
ekonomisk och social och inte segregation på etniskasegregation en
grunder,

finnsDet tendenser till segregationen i storstäderna handlaratt om-
klasskillnader mellan de etablerade på arbetsmarknaden ochärsom
därmed också i välfárdssystemet och outsider-klass.en

Vad det då karakteriserar dem bor i de socialt ochär som som
ekonomiskt områdena i storstäderna det utanför-Jo,mest utsatta är
skap det påtagliga draget. Olika etniskaär mestsom gemensamma

ofta av majoriteten ha valt leva för sig och inteattgrupper anses
vilja eller oftast inte kurma till följd språksvårigheter haex. av
kontakt med majoriteten den infödda befolkningen. här iDeav
landet födda, socialt utslagna, har det eftersom de inte iännu värre
nämnvärd utsträckning huvud tycks existera för majorite-över taget

den infödda befolkningen. Det invandrarområdenten ellerärav
precist invandrartäta områden det handlar om. Sambandetmer som

mellan utanförskapet och ekonomiska förutsättningar blir mycket
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tydligt.

socioekonomiskaIndelningen i eller populärt klassergrupper mer
föreställningen det finns skillnaderbaseras på mellan löntagareatt

och företagare, mellan arbetare och tjänstemän och ibland mellan de
det,förvärvsarbetande och de inte avspeglas framförallt iärsom som

levnadsförhållanden. Teoretisktskillnader i har det alltid varit såsett
deñnieratsolika klasser främst med utgångspunkt i människornasatt

ställning i produktionsprocessen. leder också tillDetta klasstruk-att
förändringständigt under konsekvens de föränd-ärturen som en av

ringar produktionsprocessema för.utsättssom

Automatisering, internationalisering och den fortsatta expansionen
detjänstesektom bara några nödvändigtvisav processerav som

påverkat klasstrukturen. kan framföralltMen dennumera man se
effekten i det faktum den höga arbetslösheten och de alltstörsta att

svårigheterna för många människor etablera sig på arbets-större att
marknaden skapar skillnader mellan de etablerade påärstora som

utanför.arbetsmarknaden respektive de står skillnaderDessasom
visas inte Socialstyrelsensminst sociala och1997 Stor-rapportav
stadskommitténs delbetänkade Att bland betong och kojor. Iväxa
delbetänkandet visade Storstadskommittén på kraftiga skillnader i
barnens uppväxtvillkor beroende på de bodde i områden medom
mycket låga respektive låga inkomster eller i något allaextremt av
andra områden.

En slutsats går igenom hela verkarrapporten attsom vara segrega-
tionen i första hand handlar klasskillnader. verkar viDetom som om
fått förñnat klassamhälle. Förenklat skulle kunna konstateraett man

det frågan två klasser, å sidan outsider-klass och åäratt om ena en
andra sidan alla de andra vars denämnare är ärattgemensamma
etablerade på arbetsmarknaden välfärdens kämklass.utgörsom

Outsider-klassen de inte lyckats etablera sig påutgörs av som ar-
betsmarknaden eller har blivit utsorterade från denna. fram-Här är

° Situationen blir inte lättare trygghetssystemet baseras på positionen påattav
arbetsmarknaden.
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långtidssjukskriv-förallt ungdomar, invandrare, mammor,ensamma
försörjer sigsociala problem och påharoch somna personer som

outsider-det fråganöverrepresenterade.socialbidrag Att är enom
de-den svenska välfárdspolitiskadettainte minstklass vittnar att

handlat effekteri hög grad har1990-taletbatten i början avomav
etablerade välfärdssystemen.inne i deför deförändringar ärsom

helt eller delvisbefolkningenför de delarMedan villkoren somav
utsträckning.uppmärksammats iinte harstår utanför dessa samma

haroutsider-klass inteanvända begreppetdet härObservera att
underklass beroende påanvändadet i USAinnebörd somsamma

förmodasolika fattigstödpassiviserande effekterbl.a. deatt som
passivitet i vidSverige finns inte hellerfinns i Sverige.skapa inte I

visar inte minst denstuderade områdena. Dettamening i de enorma
utstrålar.här områdenaframtidstro barnen i desom

dra slutsatsensegregationen i samhället kandet gällerNär attman
existerat under hela den stude-den uppstå. harinte på Denär väg att

den har blivit påtagligt under derade perioden, senastemen mer
områdenskett mellan alla andra haråren. Medan utjämning haren

respektiveklyftan mellan områdena med mycket lågökat extremt
låg inkomst alla andra områden.och

sociala segregationen finns i de bo-Medvetandet den utsattaom
medvetandet den komplexa verklighetenstadsområdena. Att om

också finns bland de arbetar i de socialt och ekonomiskt utsattasom
områdena visar skriven polisen. Stockholmspolisenrapport aven
gjorde kartläggning ungdomsgäng under hösten 1996. helaIen av
Stockholms identifieradelän 60-70 för detgäng mestaman som
bestod pojkar i åldern 14-18 år. Gängen sällan etniskt homo-av var

och del begick våldsbrott och narkotika-gängen ävengena en av
missbruk förekom. Polisens slutsats blev: "Vi kan således konstatera

vi inte har något invandrar-problem, socialt problematt utan ett som

4 Socialstyrelsen, Social 1994.rapport

42För beskrivning barnens uppväxtvillkor i storstädernanärmare Stor-en av se
stadskommitténs delbetänkande "Att bland betong och kojor.växa
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drabbar invandrargruppema".

Är positivsegregationen

inte sällan hör segregationen kan positiv.Det Detär att attman vara
finns till och med dem beklagar ordet segregation har dåligattsom
klang. därför vikt lyfta framDet och diskuteraär yttersta attav
denna frågan. minst det finns tendenserInte när segregationenatt

tillräckligt uppmärksammad samhällsproblem.inte är som

Tanken alla skall ha plats i samhället och alla skall ha rättatt atten
till jämlika levnadsvillkor fortfarande starkt rotad i det svenskaär
samhället och det finns positiva traditioner fasta på. Det äratt ta
fortfarande så människor i allmänhet inte segregationatt accepterar
och inte heller vill de ha outsider-klass. detMen ärpermanenten
ofta så många inte kärmer någon bor i de socialt och ekono-att som

områdena.miskt har alltMan mindre möjlighetermest utsatta att
träffas inte kollektivtrafikenom så bra utvecklad i svenskavore
storstäder skulle de möjligheterna mindre beroende påännu attvara
de bor i områdena med mycket låga respektive lågaextremtsom
inkomster allt finnssällan på några arbetsplatser vilka ärmer en av
de viktigaste mötesplatsema i dagens svenska samhälle.

tillbakaMen till grundfrågan. Vad det segregationenär gör attsom
samhällsproblem handlarDet samhällets grundva-är ett ytterst om

lar. Samhället behöver helt enkelt värderingar for attgemensamma
hålla och kunna ftmgera. Man måste kunna lita på varandra.samman

skallMan inte behöva bygga stängsel och eller leja säker-murar
hetsvakter för kunna till jobbet eller åka på Manatt semester.
skall också kunna lita på det allmärma valäratt genom som man
väljer folkets i kommunernas och rikets Manrepresentanter styre.
måste också kunna lita på all offentlig makt utgår ifrån folket. Ettatt
trettioprocentigt valdeltagande de socialt och ekonomiskt mest

områden inte där på inte förenligtvägutsatta är ännu, medärmen

43 Detta kan jämföras med den situationen rådde i början l900-talet. Detsom av
sociala avståndet mellan olika klasser mycket då idag, detstörre änvar men
fysiska avståndet mycket idag.är större
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något det nämnda. trettioprocentigtEtt valdeltagande bety-av ovan
der inte litar varandra.påatt man

segregation medför utanförskap och upphov till onda cirklarger av
problem förstärker varandra. leder till människorDetta blirattsom
utestängda från viktiga delar samhällslivet. sociala isolering-Denav

hinder för kurma skapa bra och fungerandeär ett stort att etten
kontaktnät oftast innebär inträdesbiljett till arbetsmarknaden. Påsom
det kommer del de står utanför sannolikt aldrigsättet storen av som

få vettig möjlighet sig på arbetsmarknaden och börjaatt att taen
liv. förståttSå småningom har de det inte någonett nytt äratt som

bryr sig deras situation vilket kan ofta leda till ytterligareom an-
samling problem.av

Kriminalitet och bidragsplanering kan bli alternativa för deutvägar
socialt utslagna och från det etablerade samhället utestängda. Utan-
förskapet skapar olika slags ñentligheter. Segregation bas förär
utanförskap och okunskap. Okunskap sina medmänniskorom som
bor på andra sidan gatan.

I Storstadskommitténs delbetänkande "Att bland betong ochväxa
kojor" SOU har1997:61 redan uppmärksammat det fram-attman
för allt bam far illa till följd segregationen. Och barnär ärsom av
vår framtid. bl.a. därförDet lämpligt avsluta dennaär att rapport
med citat.en par
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såna från"Såna Aftonbladet, 23vi de"Citat artikeln är ärur
frånpåstående sina kamrater andra delarantal1997, ett ommars

staden:av

från Slottsstaden sina jämnårigaoch flickorhär tycker pojkarDet om
det jävligt tuft med alla gårRosengård: harfrån "De gäng somnog

kriminell,alla förbi kanske bliroch går ..Hanomkring spöar som .....
han lang-fall blireller kåldarare, i värstamen

Rosengård skiljer..Framtidsdrömarna för påtjej jag intetrorenare .....
får hårdare för detbara hon kämpafrån de har, jagsig jag atttror

leverde bor Rosengårdfinns så många ..Jag iorättvisor atttror som....Även har detalla tänker på detlivhelt vivi. vi inteänett annat om
deålder Rosengård. harjämfört med vår på Jagjättebra i tror atten

det jävligt tum. "

flickor från Rosengård sina jämnårigatycker pojkar ochhärDet om
dehört vanlig vecka hinnerfrån Slottsstaden: har"Jag inte göraatt en

Och pluggarhemma och pluggar. pånågonting för de sitter rasterna
ellerfritiden de idrottar går påde hela tiden ..På jagtror att.....

fredags-fal slags fritidssysselsättning. Påpianolektioner, alla någoni
med och festar och drickerlördagskvällar går deoch sina vännerut

de avståndnarkotika och kriminalitetfidla, jagsig tror att tarmen
fast bakom fasad Björn Borg-ifrån deJag viärtror att en avsom...... ..

derasguldklockor, rika föräldrarkläder och fräcka Jag tror att.... ..
framtid blir bra."

varandra. Dede kan mycket liteDe bor i stad omsamma men
på "dem". De bor i deladevarandra. De "vi" ochlitar inte är

Även på det... känner devi inte alla tänkerstäder. Och attom
olika förutsättningar lyckas iolika uppväxtvillkor ochde har att

olika klasser.livet och de tillhöratt
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kommunernaBilaga berördaA De

harStorstadskommittén har valt sju kommuner närmaresom man
avsnitt beskrivs utvecklingen i dessa sjusamarbete med. dettaI av

Följande kommuner ingår istorstadsregionemas kommuner.43

Huddinge, Malmö,kartläggningen: Botkyrka, Göteborg, Haninge,
i fråga kommer fortsätt-Stockholm och Södertälje. Kommunerna

storstadskommunerna. Vi kom-ningsvis kallas for de berördaatt
utvecklingstendensema i de härbelysa situationen ochattmer

utförligt.kommunerna lite mer

beskrivits ingå-Situationen i extremt låginkomst områdena har-
där framgår ligger extremt låginkomst-ende i kapitel två. Som

storstadskommunema. Totalt finns detbostadsområdena i de berörda

antingen mycketkommuner,49 primärområden i dessa ärsom
låginkomst område.eller extremt Sam-låginkomst- område -

stadsdelar vilketinvånare i dessa år 1994,manlagt bodde 287 914
storstadskommunemas befolk-de berördamotsvarade 18 procent av
sammanlagda befolkningning och drygt den95 procent av som

låginkomst- och extremt låginkomst områdenabodde i mycket -
dessa bostadsområden finnsi storstadsregionerna. delEn stor av

bostadsbestånd, d.v.s. bostäder bygg-inom miljonprogrammets som
fastighetsbeståndetdes under 77åren 1965-1975. Knappt procent av

dessaoch omkring 68i områdena hyresrätterutgörs procent avav
helaallmännyttiga bostadsföretag. 6Knapptägs procent avav

mycket låga och lågafastighetsbeståndet i områden med extremt
inkomster småhus.utgörs av

förändrasfort. BefolkningssammansättningenStorstädema växer
både avseende ålder och etnicitet och den varierar mycketmed på
kraftigt studerade kommunerna. Skillnadernamellan de sju är stora

gäller andelen invånare bor imellan olika kommuner detnär som
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inkomstermycket låga respektive låga seområdena med extremt
Botkyrka och Malmö.andelen hade I Bot-tabell A1. Den största

i antingen områdeninvånare 39 %kyrka bodde nästan varannan
låga in-eller i områden medmed mycket låga inkomster extremt

med femte invånareSödertälje och Huddingekomster. Göteborg, var
Å sidan hadeföljer efter. andraområdenaboende i de tättutsatta

boende i de områdena,förhållandevis låg andelStockholm utsattaen
invånarantal rörde det sigtotalaStockholmsberoende på storamen

områden 1994.bodde i dessaantal människorett stort somom
fannsHaningesammanhanget intressant kommun. IiHaninge är en

med mycket lågabetecknas områdenkundeinga områden somsom
låga inkomster.respektive extremt

invånare i berörda storstadskommuner,SamtligaTabell A.1 utsatta
områden, områdestyper 1993.

lO %29 %67 373Botkyrka

% 5 %767 17Göteborg 434

59 876Haninge --

9 %12 %Huddinge 73 411

10 %20 %238 056Malmö

%% 5361 5Stockholm 697

6 %16 %67 820Södertälje

6 %12 %664Samtliga l 638
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Skillnaderna mellan storstäderna och de fyra fattiga fororts-är stora
kommunerna, det gäller andelen barn och ungdomar å sidannär ena
och andelen 65 år.är översom

Ålderslördelning.Tabell A.2
Andel befolkningenav

Storstädema har regel fler äldre och färre i åldersom unga personer
O år,24 medan for förortskommunema gäller det omvända. För--
ortskommunema har i regel mycket befolkning se tabellen.en ung

När det gäller utvecklingen mellan 1985 och 1994 kan frånse
tabellen andelen äldre i förortskommunerna medan andelenatt växer

minskar. Den dock fortfarande mycket högre iär änyngre senare
Åstorstäderna. andra sidan minskar andelen äldre i storstäderna,

fortfarande relativt hög.ärmen
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urskiljakunnatvi intebefolkningsutvecklingen hardet gällerNär
Befolkning-berörda kommunerna.för denågot mönstergemensamt

HuddingeEfter%.kommun 8,1i Huddingeökattotalt har mesten
respekti-varit 6,7hardär ökningenoch MalmöStockholmkommer

ökning på 4,3 %haftBotkyrka harochGöteborg5,4 procent. enve
minsta ökningenhaft denharkommunHaningerespektive 4,2 %.

kommunernaberördaenda dedenSödertäljemedan%,3,4 är av
perio-studeradedenbefolkningsminskning underhafthar ensom

mellanmarginelltökadeSödertäljeibefolkningentotaladen. Den
Minsk-och 1994.mellan 1990minskasedanföroch 19901985 att

uppgick till %.1,71994perioden 1985helaunderningen -

under tiden.förändratsocksåsammansättningen haretniskaDen
enskilda kom-mellanbådemycketskillnadernaOckså här storaär

Antaletförortskommunerna.ochstorstädernamellanochmuner
kraftigt imyckethar ökatutlandsföddadefinieradeinvandrare som

förortskommunema.mindre ioch litestorstäderna

Utlandsfödda.A.3Tabell
befolkningen.Andel av
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utlandsföddagäller ökningen antaletfallet detDet ärnärextrema av
invandrare ökat med helahar antalet 60,4 %Malmö kommun. Där

GöteborgSedan kommer Stockholm ochperioden 1985-1994.under

högre antal invandrare 1994 1985.respektive 32,6 %med 44,1 % än
inträffatden ökningen iförortskommunema harVad gäller största

Botkyrka 16,6 och HaningeHuddinge kommun 2l,1 %. %

ökning meddär efter, medan Södertälje med17,4 kommer% en
kanminsta tillskottet invandrare. Som8,3 har uppvisat det% manav

Södertälje redan tidigare hög andel utlands-i tabell hadeA.3 ense
har skett kan alltsåfödda utvecklingDen som ses mer sompersoner.

utjämning.en

marginalise-socialbidragsberoende viktig signalhögtEtt är en om
i avsnittkunnat 1.1.3rings- och utslagningsprocesser. Som man se

storstäderna har högstlandet.varierar socialbidragstagandet över
och högst genomsnittligt bidragandel hushåll med socialbidrag per

haråterfinns i delarna Sverige. Hurhushåll. andelenLägsta avnorra
berörda kommunernautvecklats i dedå andelen socialbidragstagare
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Tabell A.4 socialbidragstagare inkl flyktingar.
Andel befolkningen.av

SocialstyrelsenKäll: ocSCB

det gäller utvecklingen under perioden kan vi frånNär 1985-1993 se
tabell andelen socialbidragstagare ökade i Göteborg.A.4 mestatt
Samtidigt hade den minskat under period i Haninge ochsamma
Södertälje. Minskning andelen socialbidragstagare kraftig iav var
Södertälje 13 % under perioden 1985-1993.

Under perioden ökade andelen1993-1996 socialbidragstagare i alla

Ökningenkommuner Huddinge. i Malmö 21 %.störstutom var
Från tabellen kan också utläsa klar skillnad mellan tvåman en
kommungrupper. blir då Malmö, har denDen ena gruppen som

andelen socialbidragstagare, tillsammans med Botkyrka ochstörsta
andra återfinns fyraGöteborg. den de andra kommunerna.I gruppen

utveckling väl med den observeradeDenna och i kapitel två beskriv-stämmer
na utvecklingen i bostadsområdet Hovsjö som det enda bostadsområdetvar
från Södertälje kommun klassats extremt låg inkomst området.som som -
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Sammanfattningsvis kan konstatera det Göteborgattman var
och Malmö hade70,2 Botkyrka 32,4 % 27,3 % den%, som

högsta ökningen andelen socialbidragstagare under periodenav
andelen socialbidragstagare oförändratGöteborg1985-1996. var

och Malmö andelen socialbidragstagareunder perioden 1985-1990
jämföra minskningen förmed med på 16-23%minskade 5,8 %, att

under perioden dessutomde andra fem kommunerna 1985-1990 var
påverkades minst den höga konjunktu-de tvâ kommunerna som av

i slutet 1980-talet.ren av
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Vi studeratområden harVilkaBilaga B

Stor Göteborg

bostadsområdenastuderadeGöteborg, deBl StorTabell

Kommun
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
Göteborg
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Stor Malmö

bostadsområdenade studeradeB2 Stor Malmö,Tabell
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Staffanstorp
Vellinge
Burlöv
Kävlinge
Lund
Malmö
Malmö
Malmö
Vellinge
Vellinge
Lomma
Malmö
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Stor Stockholm

Tabell B3 Stor Stockholm, bostadsområdenade studerade

SthlmVästerort
Sthlm Västerort

Sthlm innersta
.
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Sthlm Innerstad
Sthlm Söderort

SöderortSthlm
hlm Söde ort

Södehlm
Sthlm Söderort

SöderortSthlm
SöderortSthlm
SöderortSthlm

Sthlm Söderort.
SthlmSöderort

.SöderortSthlm

Sthlm Västerort
Västerort;Sthlm

Sthlm Västerort
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Nynäshamn

InnerstadSthlm
InnerstadSthlm

Sthlm Innerstad
InnerstadSthlm
InnerstadSthlm

Sthlm Innerstad
InnerstadSthlm ä;
InnerstadSthlm
SöderortSthlm
SöderortSthlm
SöderortSthlm
SöderortSthlm

Sthlm Söderort
Sthlm Söderort

Söderortthlm

Sthlm Söderort
SöderortSthlm

Sthlm Söderort
SöderortSthlm

MSthlm Söderort
thlm Västerort

Sthlm Västerort
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nnerstad
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Bropplands
VUpplands
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Sundbyberg
Södertälje
Tyresö
Täby
Upplands Bro

v;VästerortSthlm
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Sthlm Västerort
Sthlm Västerort

thlm Västerort
Sthlm Västerort
Sundbyberg
Södertälje
Tyresö"
Täby

Österåker

Danderyd
Danderydi
Danderyd
Sthlm Västerort
Sthlm Västerort

.
Sthlm Västerort

. VästerortSthlm-
Täby -
Täby
Täby
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