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Förord

Föreliggande rapport är ett resultat av forskning som bedrivits inom projektet Neighbourhood effects on employment among immigrants – based on
register data, finansierat genom medel från Delegationen för migrationsstudier (Delmi). Forskningen har kunnat genomföras tack vare unik registerdata
med koordinater på detaljerad nivå som gjorts tillgänglig från projektet Residential segregation in five European countries - A comparative study using
individualized scalable neighbourhoods, finansierat av The Joint Programming Initiative Urban Europe och Formas, projektnummer 2014-1676. Vidare har färdigställandet av rapporten möjliggjorts genom resurser från ovan
nämnda projekt samt Vetenskapsrådet via Swedish Initiative for Research on
Microdata in the Social and Medical Sciences (SIMSAM): Stockholm University SIMSAM Node for Demographic Research, projektnummer 3402013-5164.
Resultaten i rapporten är framlagda på ett seminarium i december 2015
och granskade av Professor Bo Malmberg. Vi är tacksamma för kommentarer från personer kopplade till Delmi samt för kommentarer från åhörare vid
olika presentationer på the Linnaeus Center for Social Policy and Family
Dynamics in Europe (SPaDE) i Stockholm 2015, på American Association
of Geographers i San Francisco i 2016 och på Nordic Geographers Meeting i
Stockholm 2017.

Stockholm i oktober 2017
Karen Haandrikman, projektledare

Sammanfattning

Denna studie syftar till att studera sambandet mellan boendesegregation och
invandrades sysselsättning och arbetsinkomst. Med boendesegregation avses
att individer eller grupper av individer med olika egenskaper lever på geografiskt åtskilda platser. Detta ses vanligtvis som en utmaning då den kan
påverka individers framtida utfall, såsom utbildningsnivå och sysselsättningsgrad. När individer lever åtskilda kan de påverkas olika beroende på
vilket slags grannskap de lever i, vilket brukar kallas grannskapseffekter.
Dessa grannskapseffekter kan vara både positiva och negativa på individers
socioekonomiska situation. Till exempel kan lokala normer kring attityder
till högre utbildning påverka individens val att söka sig till högre utbildning.
Det finns studier som visar att invandrades inkomster kan påverkas positivt
om de bosatt sig i invandrartäta områden då de kunnat dra nytta av nätverk
baserade på den egna etniska gruppen. Det finns å andra sidan flera studier
som pekar på negativa effekter på arbetsmarknadsintegration av att bo i socioekonomiskt utsatta områden.
Tidigare har tre politiska strategier för att motverka negativa effekter av
boendesegregation använts. En strategi har varit blandat boende, vilket bygger på idén att en blandad bebyggelse i upplåtelseformer, bostadstyp och
bostadsstorlek ska leda till en blandad befolkningssammansättning när det
gäller ålder, familjesituation och ekonomi. Flyktingallokering, dvs. att flyktingmottagandet sprids över alla Sveriges kommuner, har varit en annan
strategi för att minska boendesegregationen. Slutligen lanserades storstadssatsningen som en strategi där tyngdpunkten låg på att skapa förutsättningar
för ekonomisk utveckling i socioekonomiskt utsatta områden i ett antal storstadskommuner. Forskningen har visat att ingen av dessa satsningar i nämnvärd utsträckning lyckats motverka boendesegregationen.
Mot bakgrund av att den etniska segregationen ökat i Sverige har studien
ställt följande forskningsfråga: Hur ser sambandet ut mellan de grannskap
som invandrade initialt bosätter sig i och invandrades arbetsmarknadsintegration på kort och medellång sikt? Tidigare studier som analyserat segregationsförändringar och sambandet mellan segregation och individuella socioekonomiska utfall har endast analyserat detta på fördefinierade administrativa
områden. Detta kan ha lett till en underskattning av grannskapssamband. I
denna studie använder vi individbaserade grannskap som skapas baserat på
individens närmsta grannar med hjälp av geografiskt kodad registerdata, på
olika skalor. På så sätt kan vi bättre fånga in individers faktiska grannskap.
I studien följer vi individer som invandrat under tre olika år (tre kohorter
invandrare) genom att studera var de bosätter sig efter folkbokföringen och

om de är sysselsatta och hur höga deras inkomster är på kort och på medellång sikt. Till studien har migrantkohorterna som folkbokfördes under år
1995, 2001 och 2007 valts. Anledningen till att vi studerar tre olika migrantkohorter är för att analysera om ett eventuellt samband mellan grannskap och
arbetsmarknadsintegration håller över tid och för olika typer av migranter.
Arbetsmarknadsintegrationen mäts genom sysselsättningsstatus och förvärvsinkomst fyra respektive tio år efter första folkbokföringen i Sverige. Sambandet mellan initialt grannskap och arbetsmarknadsintegration undersöks
genom en modell som tar hänsyn till individens socioekonomiska och demografiska egenskaper, flyttningar, kommunala arbetsmarknader och typ av
initialt grannskap.
Vi finner ett negativt samband mellan att initialt bosätta sig i grannskap
med ett högt värde av utsatthet och sannolikheten att vara sysselsatt, både på
kort och på medellång sikt. Dessutom finns ett samband mellan initialt
grannskap och förvärvsinkomst bland sysselsatta, både på kort och på medellång sikt för de flesta migrationskohorter. Ju högre grad av välstånd i initiala
grannskapen, desto högre grad av sysselsättning och högre förvärvsinkomst
bland sysselsatta, på kort och medellång sikt. På liknande sätt gäller att ju
högre grad av utsatthet som råder i det initiala grannskapet desto lägre sannolikhet att vara sysselsatt på kort och medellång sikt och desto lägre förvärvsinkomst på kort sikt. Vi visar också att sambandet mellan arbetsmarknadsintegration och individegenskaper, särskilt kön, grund för bosättning
och utbildning, är mycket starkare än sambandet mellan initialt grannskap
och arbetsmarknadsintegration.
Våra resultat visar på negativt samband mellan att vara initialt bosatt i utsatta områden och individers socioekonomiska utfall och även att det finns
positivt samband mellan att vara bosatt i grannskap med höga värden av
välstånd och individers arbetsmarknadsanknytning. En svaghet med denna
typ av studier är att det inte är möjligt att avgöra om de uppmätta sambanden
är kausala, dvs. sambanden kan bero på andra icke-uppmätta variabler. Vår
modell kontrollerar för flyttningsmönster och individuella bakgrundsfaktorer
men det kan finnas andra faktorer som inte fångas upp i vår studie. Exempelvis har vi inte uppgift om invandrades individuella motivation, ekonomiskt kapital, kontaktnät etc. En kausal tolkning om att initialt grannskap
faktiskt påverkar invandrades arbetsmarknadsintegration är därför behäftad
med osäkerhet.
Trots studiens begränsningar manar resultaten till eftertanke i relation till
såväl stadsplanering som sociala satsningar riktade mot nyanlända. För det
första pekar resultatet på möjliga fördelar med att investera i nybyggnation i
områden med etablerat välstånd för att skapa bättre förutsättningar för nyanlända invandrare. Eftersom nyproduktion av lägenheter generellt är förknippande med höga hyror eller höga bostadspriser kan de vara svårtillgängliga
för nyanlända. Därför skulle det krävas lösningar som möjliggör att dessa
blir tillgängliga för nyanlända i områden präglade av välstånd. För det andra

talar resultaten för fördelar med strategier där nyanlända placeras i specifika
områden. En möjlighet kan vara att inte bara allokera nyanlända, som inte
väljer eget boende, över kommuner utan även fundera på vilken typ av
grannskap de nyanlända placeras i. För det tredje pekar resultaten på potentialen med områdesbaserade satsningar som syftar till att motverka de negativa sambanden av att bosätta sig i socioekonomiskt svaga områden och
därmed påverka individers arbetsmarknadsintegrering. Tidigare forskning
har förordat områdesbaserade satsningar som beaktar både nackdelarna för
de som invandrar av att bosätta sig i socioekonomiskt svaga grannskap och
fördelarna av att bosätta sig nära den egna etniska gruppen.
Avslutningsvis vill vi peka på att invandrades arbetsmarknadsintegration
påverkas av många olika faktorer. Grannskap är en av dessa faktorer, men
som våra resultat och tidigare forskning pekat på är andra faktorer framförallt på individnivå viktigare, såsom kön, grund för bosättning och utbildningsnivå. Förutom faktorer relaterade till individers socioekonomiska bakgrund har studien även visat att flyttningar och förhållanden på kommunala
arbetsmarknader är faktorer som alla förtjänar att beaktas. Strategier som
syftar till att förbättra invandrades etablering på arbetsmarknaden behöver ta
hänsyn till alla dessa faktorer.

Summary

This study aims to examine the association between residential segregation
and immigrants’ employment and income. Residential segregation, i.e. when
individuals or groups with different characteristics live at geographical separate locations, is usually seen as problematic given its consequences for individual outcomes such as educational achievement and employment. When
individuals live separately, they can be affected differently depending on
what kind of neighbourhood they live in, through so-called neighbourhood
effects. These neighbourhood effects have positive as well as negative outcomes for the individual’s socio-economic situation. For example, local
norms concerning attitudes to higher education may influence the individual’s choice to seek higher education. There are studies showing that immigrants’ earnings may be affected positively if they settle in areas with a high
share of immigrants, due to them benefitting from ethnic networks. On the
other hand, several studies point to negative effects from living in socioeconomically disadvantaged areas on employment integration.
Generally, three political strategies to counteract the negative effects of
segregation have been used in Sweden. The strategy of mixed housing is
based on the idea that a mixed development of different forms of tenure,
types of properties and housing sizes leads to a mixed population composition. Refugee allocation, i.e. spreading the refugee population evenly over
Swedish municipalities, has been another strategy to decline segregation.
Finally, the Metropolitan Development Initiative was launched as a strategy
where conditions for economic development were created in a number of
vulnerable areas in metropolitan municipalities. Research has shown that
none of these strategies managed to counteract the levels of residential segregation to any significant degree.
With a background of increasing ethnic segregation trends in Sweden, this
study aims to answer the following research question: How are the initial
neighbourhoods that migrants settle in associated with their labour market
integration, both on the short and the medium long term? Previous studies
that analysed changes in levels segregation over time and the association
between segregation and individual outcomes only used administratively
defined geographical units of study. This may have led to an underestimation
of neighbourhood effects. The current study uses individualized neighbourhoods, where we construct neighbourhoods based on each individual’s closest neighbours using geocoded register data, on different scales. In this way,
we can better capture individuals’ actual neighbourhoods.

The longitudinal study follows three cohorts of migrants and examines
the relationship between initial settlement after registration and employment
and income on the short and medium long term. The migrant cohorts arriving to Sweden in the years 1995, 2001 and 2007 were included. The reason
for studying three different migrant cohorts is to analyse whether a possible
association between initial neighbourhood and labour market integration is
sustainable over time and across cohorts. Labour market integration was
measured as employment status and income four and ten years after arrival.
We tested the association between initial residential neighbourhood and labour market integration through a model including both individual socioeconomic and demographic characteristics, whether people moved, municipal labour market conditions, and type of initial neighbourhood.
We find a negative association between starting off in neighbourhoods
with a high level of deprivation and the probability that migrants find employment, both in the short and medium long run. In addition, there is a clear
association between initial neighbourhood and income level among those
that have a job, by and large on the short and medium long term. The higher
the level of wealth in the initial neighbourhood, the higher the probability for
employment and the higher the income among those with a job, both on the
short and long term. Similarly, the higher the level of deprivation in the
neighbourhood, the lower the probability for work on the short and medium
long term and the lower the income level on the short term. We also show
that the association between migrants’ labour market integration and individual characteristics, especially for gender, education and mode of legal
entry, is stronger than the association with initial neighbourhood.
Our results show a negative correlation between initially residing in deprived areas and individual socio-economic outcomes. The results also show
that there is a positive correlation between initially residing in neighbourhoods with high levels of affluence and individual socio-economic outcomes. A weakness of this type of study is that it is not possible to determine
whether the measured correlations are causal, i.e. the associations may be
due to other non-measured variables. Our model controls for mobility patterns and individual background factors, but there may be other factors that
are not captured in our study. For example, we have no information about
immigrants’ individual motivations, economic capital, contacts, etc. we can
therefore not draw causal conclusions about how the initial neighbourhood
affects immigrant labour market integration.
Notwithstanding the study’s shortcomings, the results do give lead to reconsiderations of past policies. Firstly, the findings point in the direction of
support for investment in new construction in prosperous areas to create
better conditions for newly arrived immigrants. Since newly built apartments
generally have higher rents or higher housing prices, they can be difficult to
access for new immigrants. Therefore, we encourage solutions that enable
housing opportunities for newly arrived immigrants in such areas to be cre-

ated. Secondly, our findings also give support for strategies where new immigrants are allocated housing across geographical areas. One possibility
might be to not only allocate newly arrived refugee migrants to municipalities, but also to consider what type of neighbourhood these groups are placed
in. Thirdly, our results also hint at support for area-based initiatives that seek
to counteract the negative correlations between settling in deprived areas and
individual labour market outcomes. Previous research has advocated areabased initiatives that take into account disadvantages for immigrants to settle
in disadvantaged neighbourhoods as well as advantages of settling close to
the own ethnic group.
Finally, we would like to point out that immigrant labour market integration is influenced by many different factors. The neighbourhood is one of
these factors, but our results and previous research point to the importance of
other factors, especially individual-level factors such as gender, mode of
legal entry and educational level. This study has demonstrated the importance of individual socio-economic background, the municipal labour
market and migration within the country, but there are more factors that influence labour market integration. Strategies aimed at improving the entrance of immigrants into the labour market need to take into account all
these factors.

1. Inledning

En av de största nutida utmaningarna i Europa är boendesegregation och
arbetsmarknadsintegration av nyanlända migranter. Trots att politiska insatser har genomförts i många europeiska länder för att motverka segregation
(Robinson m.fl. 2003) har majoriteten av migranter hamnat i socioekonomiskt utsatta områden (Andersson m.fl. 2010). Ökad etnisk boendesegregation har visat sig leda till oönskade utfall för personer som bor i de mest socioekonomiskt utsatta områdena, till exempel sämre hälsa eller svagare ställning på arbetsmarknaden (Andersson 2004; Atkinson & Kintrea 2001;
Malmberg & Andersson 2015; Malmberg m.fl. 2014). Detta är även fallet i
Sverige, där migranter integrerades relativt bra på arbetsmarknaden fram till
mitten av 1980-talet. Arbetsmarknadsintegrationen har sedan dess försvagats
(Segendorf & Teljuosuo 2011), medan antalet migranter till Sverige har
ökat, särskilt från länder utanför Europa. Mot denna bakgrund syftar denna
rapport att undersöka sambandet mellan invandrares initiala bosättning och
integration på arbetsmarknaden.
Sambandet mellan var invandrare bosätter sig i Sverige och arbetsmarknadsintegration är intressant att studera på grund av flera olika skäl. Internationellt anses Sverige vara ett land med ett av världens mest omfattande välfärdssystem (Esping Andersen 1990), som omfattar både generella individuella förmåner och områdesbaserad politik. Sverige kan även ses som ett liberalt land när det kommer till migrations- och integrationspolitik (Sainsbury
2006); med högst antal asylansökningar per capita i Europa under perioden
2010-2014 (the UN Refugee Agency 2017). Historiskt sett så har också ett
stort antal flyktingar beviljats uppehållstillstånd, från till exempel f.d. Jugoslavien och Irak på 1990-talet och 2000-talet. Medan en stor del av den generella individbaserade välfärdspolitiken fortfarande är intakt har områdesbaserade åtgärder gradvis avlägsnats från välfärdspolitiken i den utsträckningen att forskare har hävdat att Sverige har en av de mest liberala bostadsmarknaderna i världen (Grundström & Molina 2016).
Studier som beskriver hur och varför segregation påverkar individers socioekonomiska utfall, som utbildningsbana eller arbetsmarknadsintegration,
studerar ofta grannskapseffekter, dvs. de konsekvenser som kommer av att
bo i ett givet område. Det finns starka argument för att segregation påverkar
individers sociala integration och reproducerar social utsatthet. Exempelvis
kan individer som växer upp eller bosätter sig i utsatta områden gå miste om
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lokala nätverk med stark koppling till arbetsmarknaden vilket därigenom kan
försvåra vägen in på arbetsmarknaden (Galster 2012).
Den forskning som studerat hur invandrades arbetsliv påverkas av att bosätta sig i utsatta områden visar på ett negativt samband mellan att bosätta
sig i socioekonomiskt utsatta områden och senare arbetsmarknadsutfall, men
effekterna är svaga och andra faktorer såsom individens utbildning, arbetsmarknadserfarenhet, härkomst och kön är av större betydelse (Hedberg
2009; Hedberg & Tammaru 2013; Joyce 2015; Musterd & Andersson 2006;
Statistiska centralbyrån 2009; 2014a; Segendorf & Teljosuo 2011). Andra
studier har visat att etniska enklaver, dvs. att grupper av invandrare från en
specifik grupp bosatt i samma områden, kan ha positiva effekter på arbetsmarknadsutfall (Andersson m.fl. 2014; Edin m.fl. 2003).
De studier som har analyserat sambandet mellan segregation och individuella socioekonomiska utfall är förknippade med vissa problem. För det
första har nästan enbart storstäder studerats medan resten av Sverige bortsetts från. För det andra använder majoriteten av studierna administrativt
definierade områden, främst s.k. SAMS-områden. SAMS är en förkortning
av ”Small Areas for Market Statistics” och är en indelning av Sverige i
mindre geografiska delar från år 1994 skapad av Statistiska centralbyrån. Det
finns forskning som visar att när analyser genomförs på fördefinierade områden finns risk att resultaten påverkas av hur gränserna är dragna snarare än
att fånga in effekter av boendesegregation (Kwan 2012). 1 För det tredje,
eftersom segregation ofta ser olika ut beroende på grannskapens storlek så
bör man mäta grannskap på olika geografiska skalor istället för enbart en
skala (Fisher m.fl. 2004; Lichter m.fl. 2015; Reardon m.fl. 2008), vilket de
flesta tidigare svenska studierna inte gjort. För det fjärde använder olika
studier olika index för att mäta segregation vilket försvårar jämförelser mellan städer, mellan studier och över tid. Således är dessa studier svåra att dra
generella slutsatser utifrån.
Den senaste tiden har nya data har blivit tillgängliga för forskare vilket
har öppnat för nya metoder att mäta segregation. Geografiska registerdata
över individer gör det möjligt att tänka om när det gäller boendesegregation.
I stället för att utgå från att specifika administrativa områden påverkar individen använder ”individteorin” individens närmsta grannar som bas för individens utveckling (Malmberg m.fl. 2016). I denna rapport använder vi en
metod för att studera segregation och grannskapseffekter med avseende på
invandrades arbetsliv. Vi skapar individbaserade grannskap genom att konstruera grannskap för varje individ, baserade på individens närmsta grannar.
Vi inkluderar samma antal grannar för varje individ vilket innebär att grannskapen blir lika stor för alla individer. Metoden kommer närmare de verkliga
grannskapen som individer upplever och undviker problem med fördefinieDessutom varierar SAMS-områden mycket i storlek mellan olika kommuner i Sverige och är
inte homogena (Amcoff 2012).
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rade områden. Metoden innebär även att vi kan mäta grannskap på många
olika skalor samtidigt, från det lokala med få grannar till de större med
många grannar. Studien omfattar även hela Sverige och inte bara storstäderna. Med hjälp av denna metod undersöker vi:
• Hur ser sambandet ut mellan de grannskap som invandrare initialt bosätter sig i och deras arbetsmarknadsintegration på kort och medellång sikt?
I det följande ger vi en djupare genomgång av olika aspekter som segregationsstudierna belyser. För att sätta segregationsfenomenet i ett större
sammanhang sammanfattar vi i kapitel 2 mekanismer bakom grannskapseffekter och politiska reformer. Kapitel 3 ger en översikt över och diskuterar
olika sätt att mäta grannskap på samt presenterar individbaserade grannskap
som metod. I kapitel 4 redovisas de data och metoder som vi använder i studien. Därefter, i kapitel 5, presenteras resultaten med avseende på segregationsmönster och sambandet mellan invandrades arbetsmarknadsintegration
och initiala grannskap. Rapporten avslutas med en diskussion av våra slutsatser om grannskapseffekter samt hur dessa förhåller sig till tidigare studier
inom området.

3

4

2. Segregationsforskning

I detta kapitel presenterar vi tidigare svensk och internationell forskning om
boendesegregation. Med segregation avses vanligen att individer eller grupper med olika egenskaper lever på geografisk åtskilda platser. Det vanliga är
att prata om demografisk, socioekonomisk eller etnisk boendesegregation. I
rapporten diskuteras framförallt boendesegregation utifrån s.k. socioekonomiskt resurssvaga eller utsatta områden. Det finns många studier som belyser
olika aspekter av segregation, vilka kan sammanfattas i fyra övergripande
teman:
•
•
•
•

boendesegregationsmönster;
mekanismer bakom segregation och grannskapseffekter;
grannskapseffekter på individers socioekonomiska situation;
politiska åtgärder för minskad boendesegregation.

I detta kapitel går vi igenom dessa fyra aspekter av segregationsforskningen. Den empiriska studien kommer dock endast att behandla två av
ovanstående punkter, nämligen boendesegregationsmönster och grannskapseffekter. I avsnittet om grannskapseffekter riktas särskilt fokus mot utrikes
födda boende i Sverige. De andra ovanstående punkterna, mekanismer och
politiska åtgärder, kommer endast att presenteras och diskuteras i syfte att
öka läsarens förståelse kring segregationsbegreppet.

2.1 Boendesegregationsmönster
Forskning om etnisk boendesegregation har en lång tradition. Den så kallade
Chicagoskolan på 1920-talet ses ofta som grunden till denna forskning.
Forskare i Chicago konstaterade att invandrares socioekonomiska förutsättningar var viktiga i deras boendeval, så kallad spatial assimilering (Burgess
m.fl. 1967). När migranter anlände bosatte de sig ofta i områden där landsmän tidigare etablerat sig på grund av att de saknade resurser eller hade låga
inkomster. Med tiden etablerade sig dock många av migranterna på arbetsmarknaden, vilket innebar att de också ofta flyttade bort från dessa områden,
dvs. ut från stadens centrum (Burgess m.fl. 1967).
Jämfört med Nordamerika så är den etniska boendesegregationen (Murdie
& Borgegard 1998) och den socioekonomiska boendesegregationen
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(Marcińczak m.fl. 2015) i de svenska storstadsområdena relativt låg, även
om den etniska segregationen ökade i 1990-talet (Malmberg m.fl. 2016). De
flesta studier rapporterar att boendesegregationen ökar, särskilt bland ickeeuropéer (Biterman & Franzén 2007; Hårsman 2006; Skans & Åslund 2009).
Det finns även ett starkt samband mellan etnisk och socioekonomisk boendesegregation (Biterman 2010), vilket innebär att de etniskt segregerade
områdena i hög grad också är socioekonomiskt segregerade.
Flyttningsmönstret i Sverige går ofta i motsatt riktning jämfört med Nordamerikanska mönster, dvs. med högre inkomster flyttar individer generellt
från perifera förortsområden mot stadens centrum. Precis som i andra delar
av Europa, tenderar invandrare att inleda sin boendekarriär i billigare hyresbostäder som byggdes på 1960- och 1970-talet i miljonprogramsområden i
utkanten av städerna. Vissa invandrade flyttar sedan ut från dessa områden
till andra hyresrätter, bostadsrätter eller äganderätter (Abramsson 2008;
Bråmå 2006). Tidpunkten för utflyttning från hyresrätter i dessa områden
varierar mellan invandrargrupper där migranter födda i Afrika söder om
Sahara bor kvar längst (Magnusson Turner & Hedman 2014). Nyanlända
invandrare hamnar fortfarande i hyresrätter i miljonprogramsområden och
det finns därför få inrikes födda i dessa områden (Bråmå 2006). Utrikes
födda från Afrika och Mellanöstern har även de högsta nivåerna av boendesegregation jämfört med andra utrikes födda (Aldén & Hammarstedt 2016).
De flesta longitudinella studier av etnisk boendesegregation, dvs. studier
där man undersöker boendesegregation över tid, är inriktade på storstadsområdena. Majoriteten av studierna använder administrativt definierade områden, såsom SAMS-områden eller församlingar, och använder olikhetsindex
för att mäta segregering (se exempelvis Andersson 2009; Andersson & Kährik 2015; Andersson m.fl. 2007a; 2010; Biterman 2010; Biterman & Franzén 2007; Marcińczak m.fl. 2015; Murdie & Borgegard 1998). Det är dock
svårt att dra några generella slutsatser från dessa studier då de använder olika
definitioner, gör jämförelser över olika tidsramar och mellan olika regioner
samt studerar boendesegregation på olika skalor. Andersson och Kährik
(2015) rapporterar t.ex. om höga men stabila etniska segregationsnivåer
bland invandrade från länder utanför Europa i Stockholm, baserat på olikhetsindex. Desto trotts pekar de flesta studier mot att boendesegregationen,
särskilt av synliga minoriteter, har ökat sedan början av 1990-talet (Andersson 1998; Biterman & Franzén 2007; Bråmå 2006; Hårsman 2006; Murdie
& Borgegard 1998; Skans och Åslund 2009). 2
Några nya studier som använder samma metod som i denna rapport har
även visat att både den etniska och socioekonomiska segregationen har ökat i
Stockholms län och att den etniska segregationen ökat i Region Skåne
(Niedomysl m.fl. 2015; Amcoff m.fl. 2014). Malmberg m.fl (2016) visar
även att valet av segregationsmått är centralt för att dra slutsatser om boen2
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desegregationen har ökat eller minskat. Författarna visar att segregationen
mellan inrikes födda och utomeuropeiskt födda inte har ökat om segregation
definieras som graden av ojämn fördelning mellan de båda grupperna, under
den undersökta perioden 1990-2012. Om segregation däremot mäts som
skillnaden eller variationen mellan olika grannskap har segregationen ökat.

2.2 Mekanismer bakom segregation och
grannskapseffekter
Forskning har visat att grannskapseffekter kan påverka individers socioekonomiska situation, såsom sannolikheten att hitta jobb och få en inkomst.
Vidare har segregationsforskningen diskuterat varför grannskapseffekter
uppstår. I detta avsnitt beskriver vi ett flertal olika tänkbara orsaker bakom
grannskapseffekter. En av de mer omfattande sammanställningarna av dessa
har genomförts av Galster (2007a; 2012) som delar in orsakerna till grannskapseffekter i interna (eller endogena) och externa (eller exogena) orsaker,
dvs. orsaker som härrör inifrån respektive utifrån själva grannskapet. Det är
här viktigt att påpeka att grannskapseffekter kan leda till både positiva och
negativa utfall på individers socioekonomiska situation men den tidigare
forskningen har till en stor del fokuserat på de negativa effekterna. Galster
pekar på olika interna orsaker till att grannskapseffekter uppstår. Vi tillämpar
hans idéer här i förhållande till grannskapseffekter på socioekonomisk beteende.
Galsters interna orsaker till varför grannskapseffekter uppstår redogörs för
nedan:
• Socialisering innebär att individers beteenden, attityder och strävan
påverkas av de förebilder som finns i deras lokala miljö. Om det finns
förebilder i grannskapet som har arbete så kommer även andra individer att sträva efter och få en positiv attityd till att arbeta. Avsaknad av
förebilder förutsätts skapa negativa attityder.
• Lokala normer innebär att det finns normer i den lokala miljön som individer förväntas följa. En lokal norm kan exempelvis skapas runt vikten av utbildning, vilket påverkar individerna att både utbilda sig mer
och längre.
• Lokala nätverk bygger på idén om att individer kan finna stöd och
hjälp i nätverk genom att vissa sociala eller etniska grupper samlas i
vissa områden. Grupper med stark förankring i samhället och på arbetsmarknaden, dvs. med starkt socialt kapital kan sedan påverka andra
individers livsbanor positivt genom att dessa kan använda gruppens resurser eller gruppens kunskap om samhället och arbetsmarknaden.
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• Lokal konkurrens innebär att det endast finns en viss mängd resurser i
det lokala grannskapet som många behöver utnyttja och att individerna
hamnar i konkurrens om dessa. Eftersom det är ett nollsummespel så
kan konflikter uppstå om de lokala resurserna vilket innebär att endast
vissa får del av dem och/eller att vissa grupper tar resurserna i besittning. Det kan handla om parker, fotbollsplaner, bibliotek, fritidsgårdar
osv.
• Lokal social marginalisering/exkludering handlar om att individer som
uppnår en viss socioekonomisk status straffas av de andra i det lokala
grannskapet som inte uppnått samma status. Det kan exempelvis
handla om social utfrysning och kapning av band till lokala nätverk.
• Ohälsosamma grannskaps- och hemmiljöer. Ett grannskaps fysiska och
sociala miljöer kan leda till att individers fysiska och psykosociala
hälsa samt förmåga att hantera motgångar försämras vilket kan leda till
sämre hem- och uppväxtmiljöer för barn och andra familjemedlemmar.
Det kan exempelvis handla om att individer påverkas av sönderfall i
den fysiska miljön (dåligt underhållna fastigheter, parker, skolor etc.)
eller hög exponering av brott.
Förutom interna orsaker pekar Galster (2007a; 2012) även på att grannskapseffekter kan härröra från externa orsaker, dvs. orsaker som inte härstammar från grannskapet i fråga.
Galsters externa orsaker redogörs för nedan:
• Stigmatisering innebär att individer som bor i ett visst område stigmatiseras genom stereotyper baserat på deras grannskap. Viktiga offentliga institutioner och/eller marknadsaktörer dömer individen genom att
dra slutsatser utifrån de fördomar som är kopplade till det grannskap
individen är folkbokförd på. Det kan exempelvis leda till att individen
får sämre bemötande på offentliga institutioner och/eller sållas bort i
rekryteringsprocesser endast på grund av på grannskapets adress.
• Institutionell resursbrist. Vissa områden kan sakna viktiga privata, offentliga och ideella institutioner/organisationer. Det kan leda till att individerna inte kan ta del av dessa eftersom de inte finns i närheten eller
att de inte får information om dem. Det kan handla om vårdinrättningar, arbetsförmedlingar, religiösa samfund, hjälporganisationer osv.
• Institutionell kvalitetsbrist. Offentliga institutioner kan ha dragit sig
tillbaka från områden för att effektivisera verksamheten eller kan ha
sämre kvalité i områden där socioekonomiskt svaga grupper bor. Det
kan handla om att offentlig service som arbetsförmedling, polis, sjukvård etc. har flyttat till andra områden eller att utbudet och kvalitén är
sämre när trycket på verksamheterna är högre.
• Rumslig isolering. Denna teori bygger på att vissa socioekonomiskt utsatta områden ligger isolerade eller långt ifrån från resten av staden
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vilket gör att individerna saknar anknytning till de delar av staden där
exempelvis arbetstillfällen finns. Det kan exempelvis handla om att individer inte får kunskap eller information om arbeten eller att pendlingsavstånden blir så långa/tidskrävande att individen inte kan arbeta.
Som påpekades tidigare kan dessa faktorer ge upphov både till positiva
och negativa grannskapseffekter. Lokala nätverk (ibland benämnt sociala
nätverk, socialt kapital eller sociala band) kan exempelvis ge både positiva
och negativa effekter i grannskap som kan påverka individers arbetskarriär
(Kleit 2001; Ioannides & Loury 2004; Kramarz & Skans 2014). Det innebär
att det är komplicerat att skilja ut en eller flera av faktorerna som direkt verkande (Galster 2012). Därför är det även svårt att dra slutsatser om vilken
socioekonomisk och etnisk sammansättning av individer i grannskap som är
mest gynnsam för individers livslopp (Galster 2007a). Det finns däremot en
omfattande forskningslitteratur som visar hur grannskapseffekter som helhet
(i stället för de enskilda faktorerna) påverkar olika individers livslopp. Härnäst ges en genomgång av dessa tidigare studier över grannskapseffekter.

2.3 Grannskapseffekter på individers socioekonomiska
situation
Det finns många studier som undersöker hur grannskap påverkar individers
socioekonomiska situation. Den genomgång som nu följer fokuserar på
svenska förhållandena och redovisar både tidigare studier av grannskapseffekter i allmänhet, dvs. forskning som studerar samband mellan grannskap
och socioekonomiska utfall, och studier om omständigheter som är specifika
för gruppen utlandsfödda.

2.3.1 Samband mellan grannskap och individers
socioekonomiska situation
Tidigare studier av grannskapseffekter har ofta fokuserat på sambandet mellan grannskap och individers utbildning, arbetskraftsdeltagande och inkomst.
Ett återkommande mönster är att det tenderar att finnas negativa samband
mellan att växa upp i socioekonomiskt utsatta områden och framtida utfall.
Det finns studier som visar på negativa samband mellan att bo i socioekonomiskt utsatta grannskap och individers inkomster (Andersson m.fl. 2007b;
Galster m.fl. 2008; Urban 2009) och möjligheter till anställning (Musterd &
Andersson 2006). Det finns även studier som visar på samband mellan att bo
i socioekonomiskt utsatta grannskap och att motta ekonomiskt bistånd
(Brännström 2005; 2012; Brännström m.fl. 2010; Brännström & Rojas 2012;
Mood 2010). En del senare studier av utbildningsutfall visar på negativa
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samband mellan att bo i socioekonomiskt utsatta grannskap och individers
utbildningslängd och studieresultat (Andersson & Subramanian 2006; Bygren & Szulkin 2010; Sundlöf 2008). En studie av fria skolvalet visar även att
föräldrar i områden med hög utbildning och höga inkomster väljer bort lokala skolor om det finns utsatta områden i närheten (Malmberg m.fl. 2014).
Ett undantag är en studie om barn som växte upp före 1990-talet som inte
kunde fastställa någon skillnad på deras uppnådda utbildning när barn i socioekonomiskt utsatta grannskap jämfördes med barn i andra grannskap
(Brännström 2004).
Gemensamt för flera av studierna är att de pekar på att det finns grannskapseffekter men att de är relativt svaga (Brännström 2005, 2012; Brännström m.fl. 2010; Brännström & Rojas 2012; Musterd & Andersson 2006;
Urban 2009). Det finns dock några studier som funnit starkare samband mellan grannskap och socioekonomiska utfall (se exempelvis Andersson &
Subramanian 2006; Galster m.fl. 2008; Mood 2010). 3
En utmaning med dessa grannskapsstudier är att urskilja så kallade självselektionseffekter från grannskapseffekter. Självselektion i kontexten av
grannskapseffekter innebär att individer med särskilda egenskaper flyttar in
eller ut från ett visst grannskap. Dessa egenskaper kan t.ex. vara av etnisk
eller socioekonomisk karaktär. Vid studier av grannskapseffekter undersöks
ofta sambandet mellan en individs grannskap och individens situation på
exempelvis arbetsmarknaden för att påvisa effekter av grannskap. Som
Hedman och Van Ham (2012) förklarar är det inte självklart att ett statistiskt
samband mellan grannskap och individers situation på arbetsmarknaden
bevisar att boendet i ett visst grannskap skapar konsekvenser för den enskilde individen. I stället kan det uppmätta sambandet spegla att socioekonomiskt starka individer flyttat ut från ett utsatt grannskap samtidigt som
socioekonomiskt svaga individer flyttat in i grannskapen. Studier har exempelvis visat att etnisk segregation ökar genom att resursstarkare inrikes födda
väljer bort (Bråmå 2006) eller lämnar utsatta områden (Aldén m.fl. 2015). I
det fallet kan det vara självselektion som ligger till grund för de uppmätta
statistiska sambanden mellan grannskap och individers situation på arbetsmarknaden. För att minska betydelsen av självselektion måste hänsyn tas till
individernas initiala egenskaper, vilket görs i denna studie i möjligaste mån.
Ett statistiskt samband visar alltså inte nödvändigtvis på kausalitet och det
finns anledning att tro att delar av sambandet mellan grannskap och individutfall kan förklaras med självselektion. Andersson och Bråmå (2004) har
visat att individers val att flytta påverkas av självselektion. Självselektion är
ett begrepp som innebär att individer själva, i högre eller mindre grad, väljer
ett område av andra orsaker än ekonomiska förutsättningar. Vid sidan av de
3 Det finns även studier som visar att grannskapseffekter är kumulativa, vilket innebär att ju
längre en individ är bosatt i ett visst område desto större effekt på utfall senare i livet (Hedman m.fl. 2015; Van Ham m.fl. 2014).
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ekonomiska förutsättningarna att kunna välja sitt bostadsområde kan valet
exempelvis påverkas av preferenser för att bo i ett visst område. Personer
som flyttar till högstatusområden respektive utsatta områden kan således
skilja sig åt i egenskaper som är icke-observerbara, såsom preferenser och
kontaktnät. Att självselektion förekommer innebär alltid osäkerhet när det
gäller att tolka det som ofta benämns grannskapseffekter i orsakstermer.
Senare forskning har visat att uppmätta grannskapseffekter kan förklaras
både av grannskap samt in- och utflyttningar. De studier som undersökt såväl grannskapseffekter som flyttningar har belagt att både bostadsort och
valet att flytta påverkar individers socioekonomiska situation (Galster &
Hedman 2013; Hedman & Galster 2013; Hedman & Van Ham 2012; Åslund
m.fl. 2010). Hedman (2011) betonar betydelsen av att ta metodologisk hänsyn till in- och utflyttningar vid studier av grannskapseffekter. Ett sätt att
göra detta är att inkludera en variabel som mäter om en person har flyttat,
vilket görs i föreliggande studie.
Ytterligare en utmaning med grannskapsstudierna är att fastställa om de
statistiska sambanden mellan grannskap och individers socioekonomiska
utfall är kausala med avseende på endogenitet och exogenitet. Om sambandet beror på endogena faktorer, dvs. härrör inifrån grannskapet, kan det statistiska sambandet mellan grannskap och socioekonomiska utfall tolkas som
kausalt. Sambandet beror alltså på faktorer inifrån grannskapet. Om sambandet i stället härrör från exogena faktorer, dvs. utifrån grannskapet, är det
uppmätta sambandet inte kausalt. Då är det alltså inte grannskapet som är
orsaken till individers socioekonomiska utfall. Det kan i stället exempelvis
handla om stigmatisering på arbetsmarknaden av vissa områden som gör att
individer från dessa områden väljs bort. Det innebär att det är svårt att dra
slutsatser av sambandsstudier om effekterna är endogena eller exogena (Andersson 2009; Friedrichs m.fl. 2003). Detta är viktigt att belysa eftersom
denna studie endast studerar samband och inte har underlag för att fastställa
vad dessa samband beror på.

2.3.2 Grannskapseffekter på arbetsmarknadsintegration för
invandrade
I detta avsnitt fokuserar vi på relationen mellan boende och arbetsmarknadsintegration för invandrade. Arbetsmarknadsintegration handlar i den här
studien primärt om utrikes föddas sysselsättning och löneinkomster, det som
i rapporten benämns arbetsmarknadsutfall. Som påpekats ovan har tidigare
studier av grannskapseffekter visat att andra förhållanden än grannskap,
såsom individens socioekonomiska och demografiska bakgrund, är viktiga
för individers socioekonomiska utfall. På samma sätt varierar invandrades
integration på arbetsmarknaden beroende på deras socioekonomiska och
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demografiska bakgrund. Studier har exempelvis visat att kön, utbildning,
födelseland, grund för bosättning och boendetid i Sverige påverkar deras
etablering på arbetsmarknaden (Bevelander & Irastorza 2014; le Grand &
Szulkin 2002; Segendorf & Teljosuo 2011; Statistiska centralbyrån 2009;
2014a). Kvinnor, individer med lägre utbildning, individer födda i länder
utanför Norden/EU och individer som varit bosatta en kortare tid i Sverige
har avsevärt svårare att etablera sig på arbetsmarknaden än deras motsats.
Arbetsmarknadsintegrationen påverkas även av orsaken till att man migrerat. Individer som invandrat på grund av studier eller arbete uppvisar i
genomsnitt en högre sysselsättningsgrad än individer som invandrat på grund
av familjeanknytning eller av humanitära skäl (Bevelander & Irastorza 2014;
Segendorf & Teljosuo 2011; Statistiska centralbyrån 2009; 2014a). Generellt
försvåras även utrikes föddas integration på arbetsmarknaden av etnisk diskriminering där arbetsgivare väljer bort vissa etniciteter (Bursell 2014;
Carlsson & Rooth 2007; Segendorf & Teljosuo 2011; Åslund & Skans
2012).
Invandrades arbetsmarknadsintegration varierar även med det nationella
konjunkturläget, vilken typ av stad man är bosatt i och lokala förutsättningar
på arbetsmarknaden. Detta har exempelvis visats med avseende på invandrades sysselsättningsgrad och lönesumma (Segendorf & Teljosuo 2011;
Åslund & Rooth 2007).
Den sammantagna bilden visar med andra ord på att utrikesföddas arbetsmarknadsintegration påverkas av en mängd olika individuella och strukturella variabler. Studiernas resultat indikerar även att utrikesföddas arbetsmarknadsintegration kan underlättas eller försvåras beroende på bostadsområde. I de följande styckena ska vi fokusera närmare på betydelsen av att bo i
utsatta eller etniskt präglade områden.
Det finns studier som har visat att det kan ha en positiv effekt på inkomsterna om den utrikesfödda (först) bosatte sig i invandrartäta områden (Andersson m.fl. 2014; Musterd m.fl. 2008). De positiva effekterna kan bero på
att individer i grannskap med en hög andel andra utrikesfödda med samma
ursprungsland kan dra nytta av nätverk baserade på den etniska gruppen.
Detta fenomen benämns ofta som effekter av etniska enklaver. Studier har
bland annat visat att utrikes födda bosatta i områden med stark koncentration
av utrikesfödda från samma land ökar chansen att bli företagare (Andersson
& Hammarstedt 2011) och/eller ha högre inkomster (Andersson m.fl. 2014;
Edin m.fl. 2003). Forskningen har visat att företagare som är verksamma i en
etnisk enklav kan utvecklas genom att de förser den egna etniska gruppen
med varor och tjänster. Att bo i en etnisk enklav kan också påverka möjligheterna för nästa generation, dvs. barn till utrikesfödda. En studie har visat
att barn till utrikes födda som är bosatta i områden med hög koncentration av
utrikes födda med samma ursprungsland har en lägre risk att vara arbetslösa
(Grönqvist 2006). En förklaring till detta, som också beläggs i en enkätstudie
12

(Klinthäll & Urban 2016), kan vara att barnen då har tillgång till informella
nätverk i högre grad än barn till inrikes födda.
En del av de positiva effekterna av etniska enklaver på invandrades arbetsmarknadsintegration verkar vara beroende på enklavens allmänna arbetsmarknadsintegration. Exempelvis kan utrikes födda bosatta i enklaver
med låg arbetsmarknadsintegration förlora på att bo i enklaven med avseende på inkomster (Andersson m.fl. 2014; Edin m.fl. 2003). Sannolikheten
att utrikesfödda är egna företagare minskar även när andelen egna företagare
i den etniska enklaven ökar (Andersson & Hammarstedt 2011).
Det finns också studier som visar på negativa effekter av att bo i etniska
enklaver. Två studier visar att utrikes födda som var bosatta i grannskap med
hög koncentration av individer från samma ursprungsland hade lägre inkomster (Musterd m.fl. 2008) och lägre utbildning (Grönqvist 2006). Andra
studier har visat att socioekonomiskt utsatta grannskap eller grannskap med
hög arbetslöshet påverkar invandrades arbetsmarknadssysselsättning negativt
(Hedberg 2009; Hedberg & Tammaru 2013; Åslund m.fl. 2010).
Sammantaget visar studier av grannskapseffekter på arbetsmarknadsintegration för invandrade på olika resultat. Å ena sidan verkar etniska enklaver,
dvs. koncentration av invandrade från samma land, kunna fungera positivt
för invandrade i mötet med arbetsmarknaden. Å andra sidan finns det andra
studier som visar på negativa effekter av att bo i etniska enklaver. Detta kan
bero på att individerna i grannskapen är socioekonomiskt utsatta och dåligt
integrerade på arbetsmarknaden eller andra exogena (externa eller yttre)
faktorer. Detta är i linje med Urbans (2009) studie som visat att det inte är
den etniska utan den socioekonomiska sammansättningen i grannskap som
kan få negativa effekter för individens möjligheter i arbetslivet. I nästa kapitel diskuteras forskning som undersökt några av de politiska åtgärder som
beslutats på nationell nivå för att motverka boendesegregationen i Sverige.

2.4 Politiska åtgärder för minskad boendesegregation
Åtgärder för att minska boendesegregationen har debatterats inom politiken
och media under lång tid. Forskningen har identifierat tre politiska strategier
för att motverka negativa effekter av segregation: främjandet av ett blandat
boende, flyktingallokering och Storstadssatsningen (Andersson m.fl. 2010;
Holmqvist & Bergsten 2009). Dessa politiska strategier beskrivs närmare
nedan.
Blandat boende innebär att en blandad bebyggelse i upplåtelseformer, bostadstyp och bostadsstorlek ska leda till en blandad, eller heterogen, befolkningssammansättning. Holmqvist (2009) har beskrivit hur blandat boende
blev en nationell målsättning för bostadspolitiken under 1970-talet. Det var
kommuner och allmännyttiga bostadsbolag som skulle förverkliga visionen
om blandat boende. Målsättningen vilade på tanken om att nybyggnation
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skulle minska boendesegregationen och fokuserade därför inte specifikt på
socioekonomiskt utsatta områden utan på samhället som helhet. I början på
1990-talet sjönk nybyggnationen till extremt låga nivåer samtidigt som den
statistiska analysen visade på att boendesegregationen bestod. Detta belyste
dels att strategin endast fungerar vid nybyggnation och dels att möjligheterna
att minska segregationen genom blandat boende är begränsade, vilket även
har poängterats av internationell forskning (Galster 2007b; Ostendorf m.fl.
2001). Under den ekonomiska krisen förändrades bostadspolitiken radikalt
genom att hyressubventionerna avskaffades (Andersson 2006). Förändrade
invandringsmönster, från arbetskraftsinvandring till asyl- och anhöriginvandring, satte även den etniska boendesegregationen på agendan (Holmqvist &
Bergsten 2009).
Flyktingallokering initierades under 1980-talet som en strategi för att
sprida flyktingmottagandet geografiskt över alla Sveriges kommuner. Andersson och Solid (2003) har beskrivit hur Hela Sverigestrategin blev verklighet. För att undvika att storstäderna blev oproportionerligt stora mottagningsplatser för flyktingar skapades ett tvåstegprogram för flyktingmottagandet som alla kommuner fick delta i. I det första steget skulle flyktingarna
spridas jämt över alla kommuner och få grundundervisning i svenska språket
samt orientering i det svenska samhället. I det andra steget skulle de flytta
till kommuner där det fanns arbete och få vidareutbildning i det svenska
språket. Forskning har visat att flyktingallokering endast påverkat boendesegregationen marginellt eftersom en hög andel av de som utplacerades flyttade till andra kommuner när de fick möjlighet (Andersson m.fl. 2010). En
studie visar även att Hela Sverigestrategin fick långvariga och negativa effekter på flyktingars sysselsättning och inkomster i jämförelse med en tidigare invandrarkohort (Edin m.fl. 2004). Denna politik ändrades också under
1990-talets början genom att lagen om eget boende (EBO) tillkom. EBO
innebär att asylsökande får ta med sig ett boendebidrag och själva ordna sitt
boende. Detta fick som konsekvens att över 50 procent av de som sökte asyl
i Sverige anordnade sitt eget boende samtidigt som kommunernas vilja att
skriva avtal med migrationsmyndigheten om flyktingmottagande minskade.
Storstadssatsningen är den enda strategi som riktats mot socioekonomiskt
utsatta områden. Andersson (2006) redogör för hur bostadspolitiken förändrades i slutet av 1990-talet i och med att Storstadssatsningen lanserades.
Genom Storstadssatsningen tillsattes en delegation som koordinerade medel
för att bryta segregationen och skapa förutsättningar för ekonomisk utveckling i 24 socioekonomiskt utsatta områden i totalt sju storstadskommuner.
Lokala utvecklingsavtal mellan staten och kommunerna skulle förbättra individers arbetsmarknadsintegration, höja individers utbildningsnivå och
skapa mötesplatser i områden. Storstadssatsningen löpte mellan 1999 och
2006. Därefter omvandlades den till en generell politik om Urban utveckling
utan specifika medel (Statskontoret 2010). Precis som de andra strategierna
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har Storstadssatsningen endast påverkat boendesegregationen marginellt
(Andersson m.fl. 2010).
Som beskrivits ovan har ingen av de tre satsningarna i nämnvärd utsträckning lyckats motverka nivåerna på boendesegregationen. Däremot har
de haft påverkan på den geografiska fördelningen av asylsökande. Flyktingallokeringen spred mottagandet geografiskt till att inkludera i fler kommuner. Många flyktingar stannade även efter grundundervisningen i de kommunerna som tillkommit som mottagarkommuner. Exempelvis hade mer än
50 procent i migrationskohorten från 1995 blivit kvar i samma kommun de
blivit placerade i efter 5 år (Andersson och Solid 2003).

2.5 Sammanfattning
De flesta studier visar att både etnisk och socioekonomisk boendesegregation ökar i storstäderna, åtminstone bland utlandsfödda från Afrika och Mellanöstern. Som vi diskuterat är dock generaliseringar svåra att göra eftersom
definition av områden och mått på segregation varierar. Studier om grannskapseffekter på totalbefolkningen tenderar att belägga negativa samband
mellan att växa upp i socioekonomiskt utsatta områden och individers socioekonomiska utfall. Dessa studier kan dock inte skilja på endogena och exogena effekter vilket innebär att det inte går att fastslå varifrån grannskapseffekterna härrör. Det vill säga, om det beror på sammansättningen av grannarna i grannskapet eller på faktorer utanför själva grannskapet. När det gäller grannskapseffekter på invandrades arbetsmarknadsintegrering pekar
studierna åt olika håll. Å ena sidan verkar en koncentration av utlandsfödda
från samma ursprungsland ha positiva effekter för den utlandsföddes väg in
på arbetsmarknaden. Å andra sidan verkar det finnas negativa effekter på
arbetsmarknadsetableringen när den utlandsfödde bor tillsammans med
landsmän i ett socioekonomiskt utsatt grannskap. De nationella politiska
segregationssatsningarna har inte lyckats motverka segregationsnivåerna
nämnvärt. Segregeringen har snarare förstärkts under senare decennier, och
därmed torde också grannskapseffekterna ha fortsatt att verka. Däremot
tycks de politiska satsningarna ha påverkat den geografiska spridningen av
nyanlända.
I denna rapport tar vi lärdom av den tidigare forskningen på fyra sätt. För
det första har vi beskrivit utmaningen med att mäta segregation där olika sätt
att mäta kan ge skilda resultat. Valet av segregationsmått beror på tillgången
till och valet av data och hur forskaren väljer att definiera ett grannskap. I
nästa avsnitt förklarar vi vårt sätt att mäta grannskap genom att välja
närmsta-grannarna-principen och använda geografiskt kodad registerdata.
För det andra kan vi inte alltid veta varför vissa grannskap är förknippade
med specifika utfall. Det kan vara interna eller externa mekanismer som
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påverkar individernas möjligheter till arbete och försörjning. För det tredje
har studier av grannskapseffekter ofta kritiserats för att dra kausala slutsatser
och varken ta självselektion eller exogena och endogena effekter på allvar.
Slutligen har tidigare studier visat att de flesta svenska policyåtgärder för att
motverka boendesegregation inte nämnvärt minskat segregationen.
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3. Administrativa och individbaserade
grannskap

Det finns flera sätt att mäta grannskap och olika mått är förenade med både
för- och nackdelar. Dessa är viktiga att belysa då grannskapseffekters styrka
varierar med den geografiska skalan och den avgränsning som görs. Olika
mått på grannskap kan därmed ge olika stora grannskapseffekter och vara
beroende av vilka utfall man är intresserad av (Andersson & Musterd 2010).
I detta kapitel ger vi en översikt över olika sätt att mäta grannskap samt diskuterar dessa. Därefter presenterar vi den metod som används i denna rapport som skapar individbaserade grannskap.
Det vanligaste sättet att mäta grannskap inom segregationsforskningen i
Sverige är att använda fördefinierade administrativa områden, där SAMSområden och kommuner är de mest förekommande geografiska enheterna.
SAMS är den indelning av Sverige som de flesta segregationsforskare har
statistik aggregerad på. Den skapades för kommersiellt ändamål med målet
att definiera homogena bostadsområden med ca 1 000 individer i varje område. Indelningen baseras på kommunernas delområden i de större kommunerna och på valdistrikt i de mindre. 4 Det finns cirka 9 200 SAMS-områden i
Sverige. En fördel med att använda dessa områden är att de kan ha politisk
eller annan administrativ betydelse för de som bor där. Det kan exempelvis
handla om upptagningsområde för förskola och grundskola eller lokala
bibliotek. En annan fördel är att många studier analyserat segregation på
SAMS-områden vilket gör det lättare att jämföra resultat med tidigare studier. Ytterligare en fördel med att använda SAMS-områden är att de är stabila över tid. Slutligen, och kanske viktigast för segregationsforskningen,
SAMS-områden är relativt homogena vad avser bostads- och verksamhetsområden (Statistiska centralbyrån 2011).

För mer information om dessa se: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Regional-statistikoch-kartor/Geodata-fran-SCB/, loggdatum 2016-07-22.
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Figur 1. Jämförelse av individbaserade grannskap och fördefinierade områden.
© Michael Meinild Nielsen (2013).

Samtidigt finns det också nackdelar med att använda administrativa områden i segregationsforskning. SAMS-områden är fördefinierade och representerar därför inte nödvändigtvis de verkliga grannskapen som individen
bor inom. Modifiable Areal Unit Problem (MAUP) är en källa för statistiska
fel som innebär att uppmätta effekter snarare kan härröra från administrativa
gränsers dragning än från individers reella grannskap (Openshaw 1984), se
figur 1 som illustrerar problemet. På vänster och höger sida illustreras
samma individer i ett geografiskt område. Rött och grått anger olika egenskaper, till exempel personer med hög och låg utbildning, eller inrikes och
utrikes födda. På höger sida ses hur grannskapen kan definieras utifrån administrativa områden, såsom SAMS-områden. Bilden visar att alla individer
i grannskapet, exempelvis i SAMS-området, har samma grannar. Vilka
grannar en individ har beror alltså på hur det administrativa området har
skapats. I verkligheten kan individens närmsta grannar vara de som bor i
andra administrativa områden. Om så är fallet så kommer analysen av grannskap bli missvisande. MAUP innebär alltså att grannskapens gränsdragning
har stor påverkan på resultaten i grannskapsstudier (Kwan 2012) och att
administrativt dragna gränser kan leda till en underskattning av grannskapseffekter (Spielman & Yoo 2009). Det betyder också att de tidigare studierna
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kan ha underskattat grannskapseffektera på grund av felspecificering av
grannskap (se exempelvis Amcoff 2012; Amcoff m.fl. 2014; Galster 2008;
Sampson m.fl. 2002).
En annan nackdel med att mäta grannskap genom fördefinierade administrativa områden är att de svårligen kan mäta grannskap på olika geografiska nivåer. Ofta väljer forskare endast en nivå, såsom SAMS-områden, för
att studera grannskap, medan det kan finnas faktorer som verkar på olika
stora områden. Segregationsforskare har länge insett att skala har stor vikt
när man mäter grannskap. De har påpekat att grannskapseffekter på olika
geografiska nivåer påverkar individers socioekonomiska utfall (Atkinson &
Kintrea 2001; Andersson 2004; Malmberg m.fl. 2014). Nyligen har flera
studier, de flesta från Nordamerika, föreslagit olika metoder för att skilja på
olika geografiska nivåer. Det viktigaste skälet till att skilja på nivåer är att
kunna ta hänsyn till att segregation sker på olika nivåer (Jones m.fl. 2015);
till exempel kan det finnas stark segregation på SAMS-områden medan segregationen för hela staden är relativt låg. Sociala nätverk kan vara baserade
på det mest lokala grannskapet, exempelvis kvarter, men likaväl på större
områden, såsom stadsdelar eller kommuner. Östh m.fl. (2015) har visat att
segregation finns på olika skalor beroende på vilken stad eller region som
studeras. När man använder en så kallad multiskalär metod kan man fånga
segregation på olika nivåer.
Det finns ytterligare problem med användning av SAMS-områden.
Amcoff (2012) har visat att SAMS-områden varierar i både i yt- och befolkningsstorlek mellan olika kommuner. SAMS-områden i Stockholm är till
exempel mycket större än de i Göteborg både gällande yta och befolkningsstorlek. Amcoff (2012) drog därför slutsatsen att SAMS områden inte är
lämpliga för att jämföra kommuner. Dessutom visade samma studie att
SAMS-områden inte är homogena angående bostadstyper.
Till skillnad från administrativa grannskap skapas individbaserade grannskap genom att konstruera ett grannskap för varje individ, baserade på individens närmaste grannar. Denna idé bygger på att individens omgivning är
det centrala för individens utveckling medan administrativa grannskap baseras på vilka administrativa och politiska områden som individen tillhör. På
vänstra sidan av figur 1 illustreras metoden. I exemplet utgörs grannskapet
av de fyra närmaste grannarna. Baserat på varje individs specifika plats,
bildas ett grannskap omkring varje individ. För några av de grå personerna
ser vi pilar till deras fyra närmaste grannar. I metoden kallas det för k-nivå 5
(k står för antalet individer i grannskapet). Vid jämförelse av grannskapen
som skapats av de två olika metoderna i figur 1 ser vi att samma individ har
olika grannar beroende på val av metod. Den individbaserade metoden leder
till mer segregerade grannskap jämfört med fördefinierade områden i exemplet.
Genom att inkludera samma antal grannar för varje individ skapar man
lika stora grannskap baserat på befolkningsstorlek oavsett vilken kommun
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eller område man studerar. Med andra ord, antalet individer i grannskapen är
samma men den geografiska utbredningen skiljer sig åt. Exempelvis kan det
räcka med ett litet geografiskt område i urbana miljöer, jämfört med rurala,
för ett grannskap om 200 individer. Med metoden kan man även mäta grannskapseffekter på många olika skalor samtidigt genom att inkludera grannskap av olika storlekar, från det lokala med få grannar till de större med
många grannar. Denna metod ligger närmare definitionen av grannskap som
sker på olika geografiska skalor. De forskare som påpekat att grannskapseffekter på olika geografiska nivåer påverkar individers socioekonomiska utfall (Andersson 2004; Atkinson och Kintrea 2001; Edling och Rydgren
2012; Malmberg m.fl. 2014) indikerar att det är viktigt att undersöka grannskapseffekter på olika nivåer och inte bara på en grannskapstyp såsom
SAMS eller en hel stad.
Flera senare studier har använt individbaserade grannskap i segregationsforskning för att undvika de problem som uppkommer i samband med fördefinierade områden (Clark m.fl. 2015; Fowler 2016; Lee m.fl. 2008; Reardon
m.fl. 2008; Östh m.fl. 2015). Dessa har också kunnat visa att grannskapseffekter på individers socioekonomiska utfall är mer omfattande än tidigare
visat med traditionella metoder (se exempelvis Andersson & Malmberg
2015; Malmberg & Andersson 2015; Malmberg m.fl. 2014; Östh m.fl.
2013).
De individbaserade grannskapen skapas genom att använda programvaran
EquiPop. 5 EquiPop utgår från närmsta-grannar-principen och mäter varje
individs grannskap baserat på olika variabler. EquiPop möjliggör också
skapandet av grannskap på olika nivåer eftersom det kan finnas effekter både
på mikro- och makroskalor. Det innebär att olika antal grannar kan väljas för
att olika skalor ska omfattas.
Sammanfattningsvis har vi i detta kapitel först belyst fördelarna med att
mäta grannskap på fördefinierade områden. Exempelvis utgår skolor ofta
från administrativa områden och kan påverka individernas utfall i grannskap.
Vidare använder andra forskare fördefinierade områden i sina studier vilket
kan göra dem jämförbara över tid. Vi har dock visat på svagheter i den tidigare segregationsforskningen som använder sådana områden, exempelvis att
det kan vara de geografiskt närmsta grannarna som har störst påverkan på
individernas socioekonomiska utfall. Vi har därför definierat individbaserade
grannskap som mäts utefter varje enskild individ och diskuterat dess fördelar.

5 Utvecklat av John Östh och fritt tillgängligt via Uppsala universitets hemsida. Se EquiPophandboken för en mer detaljerad beskrivning av metoden och de olika alternativ som finns i
programvaran (Östh 2014).
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4. Dataunderlag, upplägg och variabler

I detta kapitel beskriver vi först dataunderlag för studien (avsnitt 4.1), hur
studien är upplagd och vilka metoder som vi har använt (avsnitt 4.2). Därefter redogör vi för de variabler som studien baseras på (avsnitt 4.3).

4.1 Data
Denna studie bygger på registerdata tillhandahållen av Statistiska centralbyrån (SCB). 6 Variablerna är hämtade från Register över Totalbefolkningen
(RTB), Migrationsverket, Longitudinell Integrationsdatabas för Sjukförsäkrings- och Arbetsmarknadsstudier (LISA) samt Geografidatabasen. Från
RTB har uppgifter om totalbefolkningen hämtats och länkats samman med
uppgifter från LISA och Geografidatabasen. Geografidatabasen baseras på
2010 års tätortsindelning och anger koordinater på rutor om 250 meter i tätorter och 1 000 meter utanför tätorter.

4.2 Upplägg
För att svara på forskningsfrågan, hur sambandet ser ut mellan invandrades
grannskap som de initialt bosätter sig i och deras arbetsmarknadsintegration
på kort och medellång sikt, följer vi invandrade från när de anländer till Sverige och studerar deras arbetsmarknadsintegration på både kort och medellång sikt. Detta gör vi genom att se till var de bosätter sig och om de är sysselsatta och hur höga deras inkomster är fyra och tio år senare. Det viktigaste
bidraget av studien är därmed att vi testar om det finns ett statistiskt samband
mellan grannskap, mätt som boende, och invandrades arbetsmarknadsintegration.
Analyserna bygger på data för tre olika migrantkohorter för att analysera
om ett eventuellt samband mellan grannskap och arbetsmarknadsintegration
håller över tid för olika migrantkohorter, dvs. alla som invandrat ett specifikt
år där både födelseland och grund för bosättning varierar. Till studien har
6 För en förklaring om tillgången till denna statistik se
http://www.scb.se/en_/Services/Guidance-for-researchers-and-universities/MONA/, loggdatum 2016-07-22.
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migrantkohorterna som folkbokfördes under år 1995, 2001 och 2007 valts
(fortsättningsvis benämnda kohort 1995, 2001 och 2007).
Tabell 1. Studiens longitudinella design
Folkbokföringsår

Kohort
1995
Kohort
2001
Kohort
2007

1995

Mättillfälle
initialt grannskap
1996

Arbetsmarknadsintegration på kort
sikt
1999

Arbetsmarknadsintegration på medellång sikt
2005

2001

2002

2005

2011

2007

2008

2011

-

Studien är longitudinell vilket innebär att flera mättillfällen används för
att testa sambandet mellan grannskap och arbetsmarknadsintegration för
kohorterna. Tabell 1 illustrerar studiens longitudinella design och visar när vi
mäter grannskap och när vi mäter arbetsmarknadsintegration. Vi är intresserade av samband mellan grannskapen som individerna bosätter sig i början
av sin tid i Sverige, något vi kallar ”initiala grannskap” och deras arbetsmarknadsintegration på kort och medellång sikt.
Den första tiden efter folkbokföringen präglas av en hög omflyttning. Vi
mäter därför initiala grannskap först året efter första folkbokföringen för att
bosättningsplatsen ska vara mer stabil. 7 Förutsättningarna gällande bosättning skiljer sig åt för olika kategorier av invandrade. Invandrade som söker
uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl placeras antingen ut på asylboenden (ABO) eller väljer eget boende (EBO). För andra invandrade sker
ingen direkt assistans vid val av boende men deras humankapital kan påverka deras möjligheter till val av boende. Exempelvis antyder Boverket
(2015) att skillnaden mellan de som väljer ABO och EBO kan bero på individens drivkraft, förmåga eller liknande. För alla kohorter mäts integration
på arbetsmarknaden fyra år efter folkbokföringsåret, dvs. på kort sikt, och
för de första två kohorterna mäts integration även efter tio år, dvs. på medellång sikt. Till exempel, för invandrade som folkbokfördes i Sverige år 1995
mäts grannskap år 1996 och sysselsättning och inkomst mäts både år 1999
och 2005.
Endast individer som invandrat, är utrikes födda och har folkbokfört sig
för första gången under de specifika åren ingår i studien. Vidare har endast
de individer som var i åldern 18–54 år vid invandringen valts eftersom dessa
var i arbetsför ålder under alla mättillfällen. I tabell 2 visas antalet individer i
respektive kohort. Tabellen visar att storleken av kohorterna ökar över tid,
från omkring 21 000 år 1995 till ungefär 59 000 år 2007. Den visar även att
invandrade som ingår i analysen minskar mellan de olika åren pga. att många
Det ska tilläggas att det innebär att mätvärdet för grannskap är minst ett år men upp till två
år eftersom folkbokföringen sker i slutet på året.
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utvandrat eller i vissa fall avlidit. Efter fyra år i Sverige var mellan 78–82
procent av individerna fortfarande folkbokförda i Sverige, vilket innebär att
mellan 18–22 procent av de som folkbokfört sig utvandrat eller avlidit. Efter
tio år hade 29 procent av kohort 1995 utvandrat eller avlidit och detsamma
gäller 34 procent av kohort 2001. Det är värt att nämna att folkbokföringen
lider av ett problem när det gäller utvandring. Även om det finns starka incitament att folkbokföra sig finns inte samma incitament att avregistrera sig
vid utvandring. Detta innebär därför alltid en osäkerhet vid analyser av migrationskohorters sysselsättning eftersom det leder till en underskattning av
sysselsättningsgraden. 8
Tabell 2. Antal individer i studien
Kohort
1995
Kohort
2001
Kohort
2007

Folkbokförda invandrade
20 797

Invandrade kvar efter 4
år
16 385

Invandrade kvar efter 10
år
14 734

28 033

21 980

18 622

58 836

48 331

Data saknas

Källa: SCB, egna beräkningar.
Data saknas för medellång sikt för kohort 2007 eftersom det vid studiens start ännu
inte gått 10 år från invandringstillfället.

Migranterna i kohorterna skiljer sig åt i viss utsträckning (se bilaga A).
Andelen invandrade från Asien och EU utom Norden har ökat över tid. Detta
är dels orsakat av en ökad arbetskraftsinvandring och dels av EUutvidgningen 2004 och 2007 vilket lett till ökad invandring från nya EUländer, främst från Polen och Rumänien. Migranterna i kohorterna kan ha
haft olika svårt att integreras på bostadsmarknaden och arbetsmarknaden.
Generellt var sysselsättningsgraden för alla invandrade låg år 1995, medel år
2001 och hög år 2007 vilket speglar konjunkturen som rådde under dessa år
(Segendorf & Teljosuo 2011; Åslund & Rooth 2007). Det innebär att den
första kohorten bör ha haft svårare att integrera sig på arbetsmarknaden än
de andra två, eftersom konjunkturläget var sämre i mitten på 90-talet.
I bilaga A visas även att familjeanknytning är den vanligaste grunden för
bosättning följt av humanitära skäl för alla kohorterna. Deras andel blir även
något högre med tiden, exempelvis ökar andelen som bosatt sig på grund av
familjeanknytning från 50 till 52 procent för kohort 1995 och från 51 till 54
procent för kohort 2001. Detta är förväntat eftersom de som invandrar på
grund av arbete eller studier till högre grad även utvandrar med tiden (Segendorf & Teljosuo 2011; Statistiska centralbyrån 2009).
I studien används regressionsanalyser för att testa sambandet mellan
grannskap och arbetsmarknadsintegration, samt för att identifiera vikten av
8

För vidare diskussion om detta se Segendorf och Teljosuo (2011).
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grannskap jämfört med andra faktorer som kan vara associerade med invandrades arbetsmarknadsintegration. Eftersom vårt fokus är på grannskap i studien, lägger vi till grannskapsvariablerna i en separat modell så att vi kan
statistiskt testa om adderingen av grannskapsvariablerna är associerad med
arbetsmarknadsintegration, dvs. om det finns ett statistiskt samband mellan
grannskap och arbetsmarknadsintegration, även om vi kontrollerar för andra
observerbara faktorer.
Första modellen är en regressionsanalys där vi förklarar arbetsmarknadsintegration med faktorer som tidigare studier har visat är viktiga, såsom individegenskaper, flyttningar och kommunala variationer på arbetsmarknaden. Denna modell benämner vi individmodell.
Individmodell: integration = individegenskaper + flyttningar + kommunala
arbetsmarknader
I den andra modellen adderar vi grannskapsvariablerna och vi benämner
den grannmodell. Genom att lägga till grannskapsvariabler kan vi fastställa
om det föreligger ett samband mellan grannskap och invandrades arbetsmarknadsintegration. Grannmodellen är därigenom en utveckling av individmodellen. I grannmodellen testar vi om det initiala grannskapet samvarierar med arbetsmarknadsintegration medan variablerna från individmodellen
fungerar som kontrollvariabler. Eftersom variablerna från modell 1 även
ingår kan dessa jämföras med faktorernas vikt i hur de förklarar arbetsmarknadsintegrationen.
Grannmodell: integration = individegenskaper + flyttningar +kommunala
arbetsmarknader + grannskap
Vi använder logistisk regressionsanalys för att testa sambandet mellan
grannskap och sysselsättning, eftersom variabeln sysselsättning är binär
(man är sysselsatt eller inte), samt multipel linjär regressionsanalys för att
testa sambandet mellan grannskap och inkomst, eftersom inkomst är en kontinuerlig variabel. Variablerna förklaras vidare i nästa avsnitt.
För att studera om sambanden mellan grannskap och sysselsättning är robusta över tid testar vi båda modellerna för olika kohorter. På så sätt kan vi
också ta hänsyn till ett eventuellt samband mellan olika konjunkturlägen och
arbetsmarknadsintegration.
Som tidigare påpekats gällande andra sambandsstudier gör denna studie
inga anspråk på kausalitet.

24

4.3 Variabler
I detta avsnitt förklarar vi vilka variabler som använts i studien. Först beskriver vi variablerna som mäter arbetsmarknadsintegration. Därefter beskrivs
variablerna som mäter individegenskaper, flyttning och kommunala arbetsmarknader. Slutligen ger vi en förklaring till hur grannskapsvariablerna är
skapade.

4.3.1 Arbetsmarknadsintegration
Vi mäter arbetsmarknadsintegration på två olika sätt: genom sysselsättning
samt genom inkomster (för de som är sysselsatta). Detta är ett vanligt förekommande sätt inom forskningen att mäta arbetsmarknadsintegration på
(exempelvis se Andersson m.fl. 2014; Edin m.fl. 2003; le Grand & Szulkin
2002; Hedberg 2009; Hedberg & Tammaru 2013; Klinthäll & Urban 2014;
2016; Musterd m.fl. 2008; Åslund & Rooth 2007; Åslund m.fl. 2010;).
Sysselsatt baseras på Registerbaserade arbetsmarknadsstatistikens
(RAMS) novembermätning hos SCB. Variabeln anger om en individ varit
förvärvsarbetande en timme eller mer under mätveckan eller inte, inklusive
de som varit förvärvsarbetande i egna företag.
Uppgifter om deklarerad förvärvsinkomst avser kontant bruttolön från arbetsgivare samt inkomster från näringsverksamhet i de fall inkomsten från
näringsverksamheten var positiv. 9 Det har visats tidigare att egenföretagande
är en viktigare försörjningskälla för flera invandrargrupper än vad det är för
inrikes födda (Andersson & Hammarstedt 2011; Klinthäll & Urban 2014). 10
Vi ser således fördelar av att använda ett bredare inkomstbegrepp än endast
löneinkomster. Detta ger en mer fullödig bild av hur människors ekonomiska
situation ser ut, i synnerhet för utrikes födda.

4.3.2 Individegenskaper, flyttning och kommunala
arbetsmarknader
Vi har följt den tidigare forskningen när vi valt variabler avseende individegenskaper. Till dessa hör kön, ålder vid invandring, utbildning och grund
för bosättning, samt också en variabel som mäter om individerna med en
högre grad av sannolikhet tillhör en s.k. synlig minoritet. Det finns även
andra individegenskaper som kan ha samband med arbetsmarknadsintegration. Därför inkluderar vi exempelvis en variabel för familjeställning, till
skillnad mot vad som gjorts i de flesta andra studier på området.

Summan anges i hundratals kronor för året som helhet.
En felkälla kan vara underrapportering av inkomster för egenföretagare som leder till en
underskattning av inkomster bland egenföretagare (Engström & Holmlund 2006).
9

10
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Variabeln invandringsålder anger individens ålder vid invandringen.
Denna mäts vid folkbokföringen.
Variabeln som avser tillhörighet till synlig minoritet mäter om en person
är född i Afrika, Asien eller Sydamerika. I denna studie är denna variabel
viktig eftersom tidigare studier funnit att s.k. preferensdiskriminering sker på
grund av etnicitet. Att vara född i någon av de ovan nämnda regionerna är
förvisso inte nödvändigtvis detsamma som att tillhöra en s.k. synlig etnisk
minoritet i Sverige. Det är dock mer sannolikt (än för inrikes födda) att individer födda i dessa regioner skiljer sig synligt från befolkningens etniska
majoritet 11
Grund för bosättning mäter om en person har invandrat på grund av familjeanknytning, humanitära skäl, arbete, eller studier, eller om uppgift saknas. Variabeln registreras av Migrationsverket för personer som beviljats
uppehållstillstånd. I kategorin ”saknas” har vi skapat tre alternativ utifrån
födelseland/region: 1. Uppgift saknas men född i Norden, 2. Uppgift saknas
men född i EU utanför Norden) och 3. Uppgift saknas men född utanför
Norden och EU. För invandrade från de nordiska länderna registreras inte
grund för bosättning, och för invandrade från EU gäller andra regler, exempelvis rätten att registrera sig genom uppvisandet av tillräckliga ekonomiska
medel för att försörja sig. 12
Variabeln utbildning mäter om personen under ett visst år hade: 1. Förgymnasial utbildning (9 år eller kortare), 2. Gymnasial utbildning, 3. Eftergymnasial utbildning, eller 4. Uppgift saknas. Utbildning mäts vid samma
tillfälle då arbetsmarknadsutfall mäts, dvs. fyra och tio år efter folkbokföring
(se figur 2). 13
Variabeln för familjeställning mäter om personen var gift, sambo med
gemensamma barn, ensamstående med barn, bodde hos föräldrar eller var
ensamstående.
Förutom dessa variabler har tidigare forskning behandlat minst två bakgrundsfaktorer till som kan påverka arbetsmarknadsintegration: variation
mellan kommunala arbetsmarknader, samt huruvida individer har flyttat eller
inte.
Vi använder variabeln kommungrupp för att mäta de skillnader som finns
mellan olika lokala arbetsmarknader. 14 Sveriges kommuner och landsting

För en djupare diskussion om synlig minoritetsstatus, se Biterman och Franzén (2007),
Biterman (2010) och Östh m.fl. (2015).
12 För mer information se
http://www.scb.se/Statistik/BE/BE0101/2012M03/Grundforbosattning_Information.pdf,
loggdatum 2016-07-22.
13 En undersökning från Statistiska centralbyrån (2014b) visade att större andel av utrikes
födda saknade uppgift om högsta utbildning (6,6 %) jämfört med inrikes födda (0,4 %).
14 Även om kommungruppstillhörighet enligt SKL:s eller motsvarande definitioner kan fånga
in en stor del av variationen mellan olika kommunala arbetsmarknader, så finns det förstås en
11
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(SKL) har en indelning av kommuner i tio olika kommungrupper (se bilaga
B) som bland annat baseras på befolkningsstorlek, förekomsten av arbetspendling, och/eller aspekter av kommuners ekonomiska näringsstruktur. Vi
har för enkelhetens skull slagit samman SKL:s grupper i fyra bredare grupper enligt följande:
1. Storstäder (storstäder samt förortskommuner till storstäder)
2. Större städer (större städer samt förortskommuner till större städer)
3. Tätorter (kommuner i tätbefolkade regioner, pendlingskommuner,
turism- och besöksnäringskommuner samt varuproducerande kommuner)
4. Glesbygd (glesbygdskommuner samt kommuner i glesbefolkade
regioner)
Variabeln Flyttning mäter om en individ har flyttat under mättiden eller
inte. I vår analys betecknar vi en individ som flyttad om denne är (under
utfallsåret) folkbokförd på en adress med annan geografisk koordinatruta än
vad som gällde för adressen där denne initialt varit bosatt. Då räknas inte
flyttningar inom en ruta med 250 meters kantlängd inom tätorter, eller med 1
000 meters kantlängd utanför tätorter. En individ anses inte heller ha flyttat
om den har flyttat från, och sedan tillbaka till, ursprungskoordinaten mellan
åren. Vi använder denna variabel för att delvis ta hänsyn till individers självselektion från initiala grannskapen.
Genom att inkludera alla dessa variabler avser vi att kontrollera för en
viktig del av den självselektion som torde förekomma, dvs. att olika grupper
av invandrare bosätter sig i olika typer av grannskap. Genom att inkludera
grund för bosättning kontrollerar vi för det faktumet att de som invandrar på
grund av att de redan har ett arbetskontrakt, vanligtvis bosätter sig i bättre
socioekonomiska grannskap än de som till exempel invandrat på grund av
humanitära skäl. Här kan det finnas selektionsprocesser som inte fångas upp
av individvariablerna och som är svåra att kontrollera för med registerdata,
som exempelvis arbetsmarknadserfarenhet, kontaktnät och ekonomiskt kapital. Boverket (2015) redogör exempelvis för skillnader mellan dem som invandrade på grund av flyktingskäl som varit bosatta i EBO och ABO under
inskrivningstiden. Rapporten visade att de som valt EBO under inskrivningstiden hade en högre sysselsättningsgrad än de som placerats på ett asylboende (ABO).

del som en sådan variabel inte mäter. Det finns med andra ord andra skillnader mellan kommunala arbetsmarknader som inte täcks in här.
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4.3.3 Grannskapsvariabler
Grannskapsvariablerna är den sista gruppen variabler som kan förväntas ha
samband med arbetsmarknadsutfall. Som diskuterats i kapitel 3, använder vi
individbaserade grannskap istället för fördefinierade grannskap. Vi gör detta
eftersom vi tror att de faktorer som samspelar med individers arbetsmarknadsutfall ytterst har att göra med andra individer i de berördas relativa närhet hellre än att de samspelande faktorerna skulle höra ihop med en administrativt avdelat landområde som sådan. Ett grannskaps sammansatta sociala karaktär avgörs just av grannarna, hellre än administrativa gränser.
Som beskrivits ovan, så använder vi geografiskt kodad registerdata från
SCB. Databasen innehåller uppgifter om totalbefolkningen för varje ruta av
Sveriges landyta, med kantlängder på 250 meter inom tätorter samt 1 000
meter utanför tätorter. Inom de befolkade rutorna finns fastigheter registrerade. Genom att sammanlänka fastigheters koordinater med folkbokföringen
får varje individ en unik geografisk koordinat i databasen. De sociala egenskaperna i varje individs grannskap mäts under året efter folkbokföringen
(av skäl som förklaras nedan). Dessa grannskap kallas härefter ”initiala
grannskap”.
I denna studie har k-värdena 200, 2 000 och 20 000 valts för grannskapen
(k står för antal individer i grannskapet). Detta betyder att varje individ i
urvalet alltså har fått unika grannskap tilldelade sig. De sociala egenskaperna
i varje grannskap mäts sedan på grundval av information om de 200 närmaste grannarna, de 2 000 närmaste grannarna respektive de 20 000 närmaste
grannarna. Det betyder att antalet individer i grannskapet är det samma (k)
men att den geografiska utbredningen som krävs för att innefatta det antalet
individer är olika beroende på befolkningsdensiteten. Med andra ord krävs
det betydligt större geografiska områden för att komma upp till k i glesbygd
jämfört med tätort.
De egenskaper som används för att mäta grannskapens sociala karaktär
avser hur stora andelar av grannarna i åldern 24–54 år som var:
1. Sysselsatta, dvs. förvärvsarbetande (mätt i november samma år enligt RAMS)
2. Högutbildade, dvs. de som avslutat en eftergymnasial utbildning
3. Invandrade, dvs. de som ej var födda i Sverige
4. Höginkomsttagare, dvs. de vars förvärvsinkomst tillhör de översta
tio percentilerna vars årliga förvärvsinkomst var högre än noll
5. Mottagare av försörjningsstöd, dvs. de som mottagit försörjningsstöd någon gång under året.
Grannskapsvariablerna beräknas med hjälp av mjukvaran EquiPop. Eftersom tre olika k-värden och fem olika variabler används, så blir det sam-
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manlagt 15 olika grannskapsvariabler. Detta innebär att alla individer i landet får 15 olika grannskapsvariabler baserat på folkbokföringskoordinaten.
Så många grannskapsvariabler kan inte användas i en multivariat analys
av invandrades arbetsmarknadsintegration. Detta eftersom det finns för
starka samband mellan många av grannskapsvariablerna, till exempel mellan
samma variabler på olika storlekar av grannskapet. För att kunna använda
grannskapsvariablerna i en multivariat analys har vi använt faktoranalys.
Faktoranalys är en metod som reducerar ett större antal variabler till faktorvariabler genom att sammanväga ursprungsvariablerna men samtidigt utnyttja ursprungsvariablernas variation. Det innebär att en ny faktorvariabel
skapas som bygger på flera andra variablers sammansatta inbördes samband
(se Yong & Pearce 2013).
På senare tid har andra segregationsforskare börjat använda samma metod. Metoden har blivit vanligare eftersom den möjliggör analyser av segregation på flera olika geografiska nivåer samtidigt, den kan användas på data
om individer, den använder individperspektivet och eftersom den kan slå
ihop information om variabler som skulle ta ut varandras inverkan om de
användes samtidigt (se exempelvis Andersson & Malmberg 2015; Malmberg
& Andersson 2015; Malmberg m.fl. 2014; 2016).
Faktoranalysen som vi genomförde resulterade i två s.k. faktorer (motsvarande typ 1 och typ 2 av grannskap) som sammanfattade de 15 grannskapsvariablerna i analysen 15. Tabell 3 presenterar de s.k. faktorladdningarna för
respektive typ av grannskap, för var och en av de olika kohorterna. Starka
laddningar innebär att variablerna är starkare associerade med den sammansatta faktorn för grannskapstypen i fråga. Grannskapen av typ 1 har främst
starka positiva laddningar på andelar sysselsatta, högutbildade och höginkomsttagare. Det gäller för alla tre kohorterna och på alla geografiska skalor.
Grannskap av typ 2 har däremot starka negativa laddningar för andel sysselsatta, och höga positiva laddningar för andel invandrade och försörjningsstödsmottagare. Även detta gäller för alla tre kohorter och på alla geografiska skalor. Det är viktigt att poängtera att laddningarna förblir stabila över
tid, vilket innebär att de två grannskapstyperna fortsätter kombinera samma
typ av sociala egenskaper som de tidigare har gjort.
Tudelningen som vi finner mellan de starkast framträdande grannskapstyperna ligger i linje med vad som konstaterats i tidigare studier (se exempelvis Andersson & Malmberg 2015; Malmberg m.fl. 2014; 2016; Malmberg &
Andersson 2015). Vi betecknar grannskap av typ 1 för grad av välstånd i

Faktoranalysen reducerade de 15 grannskapsvariablerna till fyra faktorvariabler med eigenvärde högre än 1. Två faktorvariabler var tydligast att tolka samtidigt som den förklarade
variansen var hög. De två valda faktorerna förklarade tillsammans 64 procent av variansen år
1996, 65 procent av variansen 2002 samt 65 procent av variansen 2008. Vi använde en roterad
strukturmatrix med varimax-rotation. Faktorerna är inte korrelerade.
15
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grannskapen 16. Grannskap av typ 2 betecknar vi som grad av utsatthet. Det
enda överlappet mellan de två grannskapstyperna är att båda kännetecknas
av en relativt hög andel av de närmaste 20 000 personerna (i åldersgruppen
24–54 år) som är invandrade. Andelen invandrade på denna högsta skala har
dock en klart högre laddning för grannskap av typ 2 än för grannskap av typ
1, oavsett kohort.
Tabell 3. Faktorladdningar för grannskapstyperna
1996

Områdesvariabel

2002

2008

Andel sysselsätta (k=200)

Faktor
Typ 1
0,447

Faktor
Typ 2
-0,545

Faktor
Typ 1
0,388

Faktor
Typ 2
-0,576

Faktor
Typ 1
0,338

Faktor
Typ 2
-0,623

Andel sysselsätta (k=2000)

0,418

-0,697

0,356

-0,731

0,306

-0,777

Andel sysselsätta (k=20000)

0,168

-0,638

0,135

-0,657

0,035

-0,684

Andel högutbildade (k=200)

0,863

0,003

0,870

-0,014

0,883

-0,021

Andel högutbildade
(k=2000)
Andel högutbildade
(k=20000)
Andel invandrade (k=200)

0,898

-0,011

0,902

-0,027

0,916

-0,043

0,808

0,013

0,812

0,007

0,816

-0,010

0,164

0,788

0,178

0,789

0,111

0,826

Andel invandrade (k=2000)

0,234

0,810

0,252

0,800

0,182

0,845

Andel invandrade (k=20000)

0,459

0,611

0,475

0,589

0,431

0,635

Andel höginkomsttagare
(k=200)
Andel höginkomsttagare
(k=2000)
Andel höginkomsttagare
(k=20000)
Andel mottagare av försörjningsstöd (k=200)
Andel mottagare av försörjningsstöd (k=2000)
Andel mottagare av försörjningsstöd (k=20000)

0,883

-0,052

0,894

-0,076

0,883

-0,087

0,923

-0,092

0,926

-0,117

0,911

-0,132

0,867

-0,040

0,883

-0,074

0,858

-0,094

-0,197

0,642

-0,197

0,635

-0,233

0,598

-0,142

0,768

-0,148

0,772

-0,214

0,736

0,122

0,655

0,077

0,637

0,010

0,592

Anm.: Starka laddningar (>0,3 och < -0,3) har markerats med fet text. Grannskapstyperna är baserade på befolkningen i åldern 25-64 ett år efter folkbokföringen. I
mätningen ingår alla närmaste grannar, dvs. både inrikes födda och utrikes födda.
Källa: SCB, egna beräkningar.

Innebörden av allt detta kan klargöras ytterligare om vi förklarar hur de
två grannskapsfaktorerna tilldelats ett värde för var och en av individerna i
vårt urval. Varje individ har tilldelats värden på de två faktorerna avseende
16 Vanligtvis syftar välstånd endast, eller främst, på just hög ekonomisk levnadsstandard. Här
betecknar dock välstånd (utöver hög inkomst i ett individbaserat grannskap) även hög andel i
samma sociala krets som förvärvsarbetar, samt en hög andel som har eftergymnasial utbildning.
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deras grannskapsmiljö, som utgår ifrån den berördes folkbokföringsadress.
Värden på den ena faktorn avspeglar graden av välstånd i den berördes
närmaste sociala omgivning, medan värdena på den andra faktorn avspeglar
graden av utsatthet.
Välståndsfaktorn avspeglar i vilken utsträckning varje individs närmaste
200, 2 000 respektive 20 000 grannar har en högre andel högutbildade och
en högre andel höginkomsttagare än hela den övriga befolkningen. Välståndsfaktorn anger också i vilken utsträckning varje individs 200 och 2 000
grannar har högre andel sysselsatta än hela den övriga befolkningen. Ytterligare anger den om individens 20 000 grannar har högre andel invandrade än
totalbefolkningen. Om värdet är högre än noll för en viss individ, så är denna
folkbokförd i en geografisk ruta där grannskapen präglas av relativt högt
välstånd. Omvänt gäller att om värdet är lägre än noll, så är individen folkbokförd i en geografisk ruta där grannskapen präglas av relativt lågt välstånd.
Utsatthetsfaktorn avspeglar däremot (i första hand) i vilken utsträckning
varje individs 200, 2 000 respektive 20 000 närmaste grannar har lägre
sysselsättningsgrad, högre andel invandrade samt högre andel mottagare av
försörjningsstöd än den övriga befolkningen. Om värdet är högre än noll för
en viss individ, så är individen folkbokförd i en geografisk ruta där grannskapen präglas av relativt högt utsatthet. Omvänt gäller att om värdet för en
viss individ är lägre än noll, så är individen folkbokförd i en geografisk ruta
där grannskapen präglas av relativt lågt utsatthet.
Alla individer har alltså fått två värden för var sin grannskapsvariabel: ett
för graden av välstånd och ett för graden av utsatthet. Fastän det inte är helt
uteslutet att en individ skulle kunna vara inlemmat i grannskap med höga
eller låga värden på både faktorerna, så förefaller detta inte vara sant i praktiken för särskilt stora grupper. I den multivariata analysen har varje individ
fått de faktorvärden för välstånd och utsatthet som mätts ett år efter deras
första folkbokföring.

4.4 Sammanfattning
I detta kapitel har studiens design, metoder och variabler beskrivits. I studien
används registerdata över totalbefolkningen samt Geografidatabasens uppgifter om koordinatdata för varje individ från SCB. Studien har ett longitudinellt upplägg och studerar samband mellan de socioekonomiska egenskaperna i grannskapen där invandrade bosatt sig ett år efter folkbokföringen, å ena
sidan, samt invandrades arbetsmarknadsintegration på kort och medellång
sikt, å andra sidan. Invandrades arbetsmarknadsintegration mäts genom att
studera sysselsättning och förvärvsinkomst. Vidare har vi närmare beskrivit
de individ- och grannskapsvariabler som används i analysen. Vi har till sist
också beskrivit hur vi skapat två sammansatta s.k. faktorer av ett antal under31

liggande andra variabler för grannskap, för att avspegla i vilken mån de undersökta individerna är bosatta i grannskap med särskilda sociala kännetecken. I nästkommande kapitel 5 presenterar vi resultaten från analyserna, som
avser sambanden mellan såväl individ- och grannskapsegenskaper som de
berörda individernas arbetsmarknadsintegration.
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5. Resultat

I detta kapitel presenteras resultaten från analyserna. Först redogörs för segregationsmönster utifrån de individuella grannskapen. Sedan presenteras
sambandet mellan invandrades sysselsättning och de grannskapen som de
initialt bosätter sig i. Avslutningsvis analyseras samband mellan de initiala
bosättningsgrannskapen och invandrades inkomst, på kort och medellång
sikt.

5.1 Segregationsmönster baserat på individuella
grannskap
I kapitel 4 beskrev vi hur vi har gått till väga för att konstruera individbaserade grannskap för den svenska befolkningen som var mellan 24-54 år under
åren 1996, 2002 och 2008. Vidare beskrev vi också på vilka grunder vi kunnat urskilja två olika grannskapstyper – ”grad av välstånd” och ”grad av
utsatthet”. Nedan beskriver vi hur starkt de befolkade områdena i Sverige
präglas av graden av välstånd och utsatthet. Vidare beskriver vi graden av
välstånd och graden av utsatthet i de initiala bosättningsgrannskapen för
invandrade i de olika kohorterna. För att beskriva befolkningssammansättningen i de områden med allra högst grad av välstånd respektive utsatthet
(för åren 1996, 2002 och 2008) presenterar vi slutligen de genomsnittliga
värdena för ett antal individvariabler, för de fem procenten av befolkningen
som bodde i dessa områden.
Figur 2 visar hur grad av välstånd och grad av utsatthet varierar på alla
befolkade platser i Sverige år 2008. I bilaga C redovisas motsvarande kartor
för år 1996 och 2002. Kartorna redovisar faktorvärden för befolkad plats i
Sverige 17; ju högre faktorvärde desto högre grad av välstånd eller utsatthet.
Figur 2 visar att områden med högst grad av välstånd återfinns i ett fåtal
regioner. Faktorvärden som är lika med fyra eller högre för graden av välstånd fanns år 2008 i områden belägna i ett antal kommuner i Stockholmsregionen 18, Uppsala, Kungsbacka, Göteborg, Lund och Lomma. Samma
17 Faktorvärden är konstruerade på så sätt att medelvärdet är lika med noll och standardavvikelsen lika med 1. De befolkade platserna är indelade i rutor med 250 meter kantlängd i tätort
och 1000 meter kantlängd utanför tätort.
18 Danderyd, Ekerö, Lidingö, Nacka, Sollentuna, Solna, Stockholm, Täby och Vaxholm.
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mönster gäller för år 1996 och 2002 (med undantag för Lomma, se bilaga C).
Högst faktorvärden, 5 eller högre, för grad av välstånd återfanns år 2008 i
områden i Sticklinge i Lidingö, Danderyd, Helenelund i Sollentuna och
Bromma i Stockholm.
Figur 2 visar också att höga värden för grad av utsatthet är betydligt mer
spridda över landet än hög grad av välstånd. Högst värden hittas i områden i
de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Grannskap som
hade mycket höga faktorvärden på grad av utsatthet, värde tio eller högre, år
2008 återfinns i områden i Rosengård i Malmö, Hjällbo, Hammarkullen och
Bergsjön i Göteborg, Tveta och Ronna i Södertälje samt Rinkeby och Tensta
i Stockholm.

Figur 2. Faktorvärden ”grad av välstånd” (till vänster) och ”grad av utsatthet” (till
höger), 2008
Källa: SCB, egna beräkningar.
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Det är stora skillnader i befolkningssammansättningen också på andra variabler än de som utgjort grund för indelningen. Bilaga D visar att bland
befolkningen som bor i områden med högst grad av utsatthet var den vanligaste högsta genomförda utbildningen gymnasial medan den vanligaste
högsta utbildningen hos individerna i de områdena med högst grad av välstånd var eftergymnasial. På samma sätt skiljer sig andelen som är inrikes
födda, med betydligt högre andel inrikes födda i områden med högst grad av
välstånd (88-90 procent) jämfört med de områdena med högst grad av utsatthet (49-59 procent). Vidare var medelåldern och förvärvsinkomsten lägre för
de som bodde i områden med högst grad av utsatthet än för de som bodde i
områden med högst grad av välstånd. Se bilaga D för mer ingående information.
Det är även stor skillnad i grad av välstånd gentemot utsatthet i de grannskap som de invandrade initialt bodde i, med högre andel invandrade initialt
bosatta i områden med hög andel grad av utsatthet (se bilaga D). Tabell 4
förtydligar detta genom att visa andelen av invandrade som bodde i områden
med ett faktorvärde som var lika med eller högre än 1 för graden av välstånd
och utsatthet. Tabellen visar att majoriteten av de invandrade i de olika kohorterna initialt bodde i områden som var minst en standardavvikelse över
medelvärdet för grad av utsatthet. Med andra ord var det betydligt vanligare
att de invandrade i de olika kohorterna initialt bodde i områden som kännetecknades av låg andel som förvärvsarbetar, hög andel invandrade och hög
andel individer som är försörjningsstödsmottagare.
Tabell 4. Andel invandrade som initialt bodde i ett grannskap med faktorvärde 1
eller högre för grad av välstånd eller grad av utsatthet
Kohort 1995

Kohort 2001

Kohort 2007

Grad av välstånd

27%

32%

26%

Grad av utsatthet

70%

65%

67%

Källa: SCB, egna beräkningar.

För att ytterligare illustrera var de invandrade initialt bosatt sig visar figur
3 två populationspercentiler; en för välstånd och en för utsatthet. Varje figur
visar tre olika linjer som representerar faktorvärdena för grannskapstyperna i
de tre kohorterna. Invandrarna i kohorterna är sorterade utifrån faktorvärdet
för graden av välstånd och graden av utsatthet (två separata sorteringar) och
indelade i populationspercentiler baserade på faktorvärdet. På så sätt kan
man i figur 3 utläsa hur stor andel av de invandrade i de olika kohorterna
som bor i områden med olika faktorvärde för grannskapstyperna. Exempelvis, kan man i den vänstra diagrammet utläsa att 70 % av de invandrade i
kohort 2007, dvs. populationspercentil 70, hade faktorvärden som var lika
med eller lägre än 0,8 för graden av välstånd i de initiala grannskapen. Det
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betyder i sin tur att 30 % i samma kohort hade faktorvärden som var lika
med eller högre än 0,8 i de initiala grannskapen för graden av välstånd. På
samma sätt kan man utläsa i det högra diagrammet för utsatthet att 70 % av
kohort 2007 hade faktorvärden som var lika med eller lägre än 4,5 i de initiala grannskapen, vilket i sin tur betyder att 30 % i samma kohort hade faktorvärden i de initiala grannskapen för graden av utsatthet som var lika med
eller högre än 4,5. Många migranter bodde alltså i områden med relativt
höga värden på utsatthet medan få bodde i områden med relativt höga värden
på välstånd.

5.2 Sysselsättning
I det följande presenteras först hur sysselsättningsgraden bland invandrade
utvecklas efter invandring till Sverige för kohort 1995, 2001 och 2007. Därefter analyserar vi sambandet mellan initialt grannskap och sysselsättning på
kort (fyra år efter folkbokföring) och medellång sikt (tio år efter folkbokföringen).
Tabell 5. Andel av invandrade som är sysselsatta 4 och 10 år efter folkbokföring
Tid efter första folkbokföringen

Kohort 1995

Kohort 2001

Kohort 2007

Kort sikt, 4 år

37 %

42 %

44 %

Medellång sikt, 10 år

57 %

63 %

Data saknas

Källa: SCB, egna beräkningar.
Data saknas för på medellång sikt för kohort 2007 eftersom det vid studiens start
ännu inte gått 10 år från invandringstillfället.

I tabell 5 framgår två förhållanden. För det första visar tabellen att andelen sysselsatta invandrade varierar mellan de olika kohorterna. Senare kohorter har högre sysselsättningsgrad än kohorten som folkbokfördes år 1995,
vilket bekräftar tidigare studier om svårare förutsättningar på arbetsmarknaden under 1990-talet. För det andra visar tabellen att andelen invandrare
som är sysselsatta ökar med tiden inom kohorterna: efter fyra år är ungefär
40 procent sysselsatta medan andelen hade ökat till ungefär 60 procent efter
tio år. Skillnaderna i sysselsättning mellan kohorterna kan spegla skillnaderna inom kohorterna avseende födelseland och grund för bosättning. Det är
därför vi inkluderar dessa variabler i den nästkommande regressionsanalysen
med avseende på grannskap.
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Figur 3. Populationspercentiler baserade på fördelning av faktorvärden för graden av välstånd (vänster) och utsatthet (höger) i de initiala
bosättningsgrannskapen
Källa: SCB, egna beräkningar.
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För att studera sambandet mellan de grannskap invandrade initialt bosätter sig i och hur det relateras till deras sysselsättning på kort och medellång
sikt, har vi genomfört regressionsanalyser för de tre olika kohorterna. Tabell
6 visar resultat av analysen för sannolikheten att vara sysselsatt på kort sikt
medan tabell 7 visar detsamma på medellång sikt. Båda tabellerna visar resultat specificerade för både individ- och grannmodellen. Den så kallade
individmodellen innehåller variabler på individnivå, såsom kön, ålder, födelseland och grund för bosättning, medan grannmodellen lägger till två grannskapsvariabler, för att testa om grannskapseffekter förklarar del av sysselsättningen. Hur regressionsresultaten i tabellerna 6-7 samt 9-10 ska tolkas
beskrivs i bilaga E.
Analysen visar att det finns ett tydligt samband mellan initialt grannskap
och sysselsättning, både på kort och medellång sikt, och för alla kohorterna.
När man lägger till grannskapstyperna till individmodellen (i vilken individegenskaper, flyttningar och kommunala arbetsmarknader ingår) 19, visar analysen att detta signifikant förbättrar modellens förklaringsvärden. Det betyder att det finns ett statistiskt samband mellan initialt grannskap och sysselsättning bland invandrade, på kort men även på medellång sikt.
Invandrade initialt bosatta i grannskap med hög grad av välstånd hade
också högre sannolikhet att vara sysselsatta både fyra och tio år efter folkbokföringen i Sverige, med undantag för kohort 2001 på kort sikt. Ju högre
grad av välstånd, desto högre grad av sysselsättning. Å andra sidan, de invandrade som initialt var bosatta i grannskap med hög grad av utsatthet hade
lägre sannolikhet att vara sysselsatta. Ju högre grad av utsatthet desto lägre
sannolikhet att vara sysselsatt både på kort och på medellång sikt.
Resultaten av analysen visar även att sambandet mellan grannskap och
sysselsättning är stabilt för de olika kohorterna. Det betyder att trots att både
sammansättningen i de olika kohorterna och konjunkturläget har varierat
över tid, finns det ett samband mellan initialt grannskap och senare sysselsättning.
Tabell 6 och 7 visar även hur resultat ser ut för relationen mellan sysselsättning och individegenskaper, flyttningar och kommunala arbetsmarknader. Sammanfattningsvis bekräftar studien att sannolikheten att vara sysselsatt på både kort och medellång sikt ökar när individen är man, ej tillhör
en synlig minoritet, har högre utbildning och när man har flyttat ifrån det
initiala grannskapet. Sannolikheten att vara sysselsatt är betydligt lägre när
man har stannat kvar i sitt initiala grannskap. Det är i linje med tidigare
forskningen som studerat sambandet mellan social mobilitet och geografisk
mobilitet, dvs. att de individer som blir mer resursstarka även flyttar ut från
resurssvaga områden (Aldén m.fl. 2015; Bråmå 2006).
Sannolikheten att vara sysselsatt är mycket större för individer som invandrat på grund av arbete än på grund av familjeanknytning och mycket
Ökningen i förklaringsvärdena för modellerna testades med hjälp av ett så kallat F-test.
Dessa test visade att ökningarna är signifikanta (för alla tester gäller att p<0,0001).
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lägre för individer som invandrat på grund av humanitära skäl. Resultat för
invandrade från Norden och EU visar mer varierande resultat mellan kohorterna som är svårare att dra generella slutsatser om.
Resultaten visar högre sannolikhet att vara sysselsatt för invandrare som
initialt bosatt sig i storstadsområden. Detta gäller de flesta modellerna och
kohorterna, även om resultaten är tvetydliga. Det finns ett positivt samband
mellan initialt boende på glesbygden jämfört med initialt boende i storstäder
och sysselsättningen på kort sikt för kohort 2007. Det kan vara så att de som
väljer att stanna på landsbygden få bättre nätverk eller få hjälp av släktingar
som kan hjälpa dem att hitta arbete.
I vår studie finner vi även att för de i kohort 1995 som startade sin bostadskarriär i tätorter var sannolikheten högre att vara sysselsatt år 2005 än
för de som bosatte sig i storstadsområdena. Lokala arbetsmarknadsvillkor
påverkar flyktingars sannolikhet att hitta arbete i stor utsträckning (Bevelander & Lundh 2007), vilket våra resultat även tyder på men inte ger tydliga
svar på. När vi jämför vilka variabler som påverkar sysselsättningen starkast
i modellen 20, ser vi att kön, grund för bosättning och utbildning har de största
förklaringsvärdena. Studien visar att förklaringsvärdena för grannskapstyperna inte är lika starka som de demografiska och socioekonomiska individegenskaperna. Modellerna visar dock att det finns ett signifikant samband
mellan grannskap och sysselsättning.
Genom modellen är det även möjligt att prognostisera vad initial bosättning i grannskap präglade av hög utsatthet eller högt välstånd innebär för en
enskild individ. Exempelvis kan man beräkna förväntad ökning/minskning i
sannolikheten att vara sysselsatt för invandrade som initialt bosatt sig i
grannskap med relativt höga värden av välstånd under 1996, i detta fall i
grannskap med ett faktorvärde på minst 2,4 vilket i sin tur överensstämmer
med populationspercentil 90 (se figur 3). För dessa individer visar tabell 6 att
den förväntade ökningen i sannolikhet att vara sysselsatt är 23 procent av att
bosätta sig i dessa grannskap. Detta kan jämföras med hur den förväntade
ökningen/minskningen i sannolikhet att vara sysselsatt varierar för övriga
variabler: att tillhöra kategorin man ökar sannolikheten med 29 procent att
vara sysselsatt, att tillhöra en synlig minoritet minskar sannolikheten med 33
procent och att ha kommit till Sverige på grund av humanitära skäl minskar
sannolikheten med 49 procent. Detta gäller för kort sikt. Det är dock viktigt
att påpeka att detta är en prognostisering av grannmodellen som förutsätter
att modellen bygger på en kausal tolkning. Som vi påpekat tidigare bör man
vara försiktig med en sådan tolkning.
Vi har även genomfört känslighetsanalyser för att se hur robusta resultaten är. I bilaga F presenteras resultat från separata analyser för invandrargrupper baserade på grund för bosättning samt från analyser som exkluderar
de som fått jobb ett år efter folkbokföringen. Analyserna visar att sambandet
mellan initialt grannskap och sysselsättning kvarstår.
20

Baserat på Wald-statistik, kan erhållas från författarna.
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Tabell 6. Resultat från regressionsanalyserna avseende sambandet mellan invandrares individuella bakgrundsegenskaper, grannskapsegenskaper och sannolikheten att vara sysselsatta 4 år efter folkbokföringen
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Tabell 7. Resultat från regressionsanalyserna avseende sambandet mellan invandrares individuella bakgrundsegenskaper, grannskapsegenskaper och sannolikheten att vara sysselsatta 10 år efter folkbokföringen
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5.3 Inkomst
I det sista resultatavsnittet analyseras sambandet mellan de initiala grannskapen och invandrades förvärvsinkomst, på kort och medellång sikt.
Tabell 8 visar att medianen för årsförvärvsinkomsten för de som är sysselsatta har ökat för alla kohorterna. Hälften av kohort 1995 hade en årlig
inkomst som översteg 200 000 kr tio år efter att ha folkbokfört sig, medan
hälften av de som kom året 2001 tjänade mer än 250 000 kr efter tio år. Precis som inkomsterna för totalbefolkningen ökar pekar detta alltså på en förbättring av inkomst bland invandrare likaså alternativt på en skillnad mellan
kohorterna.
Tabell 8. Medianen för årsförvärvsinkomsten i kronor för invandrare som är sysselsatta
Tid efter första folkbokföringen

Kohort 1995

Kohort 2001

Kohort 2007

Kort sikt, 4 år

144 700

183 200

213 800

Medellång sikt, 10 år

201 450

250 000

Data saknas

Källa: SCB, egna beräkningar.
Data saknas för på medellång sikt för kohort 2007 eftersom det vid studiens start
ännu inte gått tio år från invandringstillfället.

Sambandet mellan initialt grannskap och förvärvsinkomst bland invandrade som är sysselsatta på både kort och medellång sikt har studerats genom
regressionsanalys som beskrevs i metodavsnittet. Analyserna har genomförts
för alla de tre kohorterna. Tabell 9 och 10 visar resultaten.
Resultaten visar att det finns ett tydligt samband mellan initialt grannskap
och invandrades arbetsmarknadsintegration när den mäts som förvärvsinkomst bland sysselsatta. När man lägger till grannskapstyperna till individmodellen 21 visar analysen att det signifikant förbättrar modellens förklaringsvärden. Det betyder att det finns ett statistiskt samband mellan initialt
grannskap och förvärvsinkomst bland invandrade, på kort men även på medellång sikt. I tabellen visas att ju högre grad av välstånd i de grannskapen
invandrade bosatte sig i, desto högre är inkomsten bland de sysselsatta. Detta
gäller både på kort och på medellång sikt. Det gäller också för alla kohorter.
Tabellen visar även att det finns samband för grad av utsatthet och förvärvsinkomst men bara på kort sikt. Det betyder alltså att ju högre grad av
utsatthet i grannskapen där individen initialt bosatt sig, desto lägre är den
Ökningen i förklaringsvärdena för modellerna testades med hjälp av ett så kallat F-test.
Dessa test visade att ökningarna är signifikanta (för alla tester gäller att p<0,0001).
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årliga inkomsten fyra år efter folkbokföringen. På medellång sikt finns bara
ett negativt samband mellan grad av utsatthet och inkomst för de som kom
till Sverige år 1995.
Överlag är sambanden mellan förvärvsinkomst och grannskap robusta
över tid. Det betyder att oavsett befolkningssammansättning i de olika kohorterna och oavsett konjunkturläge för kohorterna gäller att det finns ett
samband mellan grannskap och inkomst på kort och medellång sikt. Det
finns alltså ett positivt samband mellan inkomst och att bosätta sig i grannskap som har höga värden av välstånd, och negativt om än svagare samband
mellan inkomst och att bosätta sig i utsatta grannskap även när individernas
socioekonomiska bakgrunder ingår i modellen.
I en jämförelse av vilka variabler som har störst påverkan på förvärvsinkomsten i modellen 22 är inte grannskapstyperna lika starka som individegenskaperna kön, grund för bosättning och utbildning. I många avseenden visar
resultaten från individmodellen vad tidigare forskning har också etablerat.
Förvärvsinkomstens storlek för invandrade som är sysselsatta ökar om individen är man, inte tillhör en synlig minoritet, är mellan 27 och 44 vid invandring, är arbetsmigrant eller kommer från Norden eller EU kontra familjeanknytning, och har eftergymnasial utbildning. När det gäller vilka grannskapsvariabler som påverkar förvärvsinkomsten starkast i modellen var det
endast för de individer som initialt var bosatta i grannskap med högt välstånd
som ökningen var omfattande.
I en prognosistering av vad grannmodellen innebär för individer som initialt bosatt sig i grannskap präglade av höga värden av välstånd visas vad
detta kan innebära för enskilda individer. Exempelvis kan man beräkna vad
det innebär för invandrade som under 2007 initialt bosatt sig i grannskap
med relativt höga värden på välstånd, i detta fall i grannskap med ett faktorvärde om minst 2,4 vilket i sin tur överensstämmer med populationspercentil
90 (se figur 3). För individer innebär sambandet tabell 9 att initial bosättning
i dessa grannskap ger ett värde på förvärvsinkomsten som är 4,6 gånger
större än vad det innebär att tillhöra en synlig minoritet och 1,2 gånger större
än vad det innebär att tillhöra kategorin man. Detta gäller för kort sikt. Som
vi påpekade tidigare är detta en prognostisering av grannmodellen som förutsätter att modellen bygger på en kausal tolkning och en sådan tolkning bör
beaktas med försiktighet.
Analysen av sambandet mellan förvärvsinkomst och lokala variationer
över kommungrupper ger mindre tydliga resultat. Dessutom visar analysen
inte på något samband mellan förvärvsinkomst och om individen har stannat
kvar eller flyttat från initiala grannskapen. Det finns även några mindre
skillnader mellan kohorterna, särskilt med hänsyn till lokala arbetsmarknader
och grund för bosättning.

22

Baserat på t-statistik, kan erhållas från författarna.
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Tabell 9. Resultat från regressionsanalyserna avseende sambandet mellan invandrares individuella bakgrundsegenskaper, grannskapsegenskaper och inkomst för de som är sysselsatta 4 år efter folkbokföringen
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Tabell 10. Resultat från regressionsanalyserna avseende sambandet mellan invandrares individuella bakgrundsegenskaper, grannskapsegenskaper och inkomst för de som är sysselsatta 10 år efter folkbokföringen
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Även för förvärvsinkomst har vi genomfört känslighetsanalyser genom att
göra separata analyser för olika grupper baserat på grund för bosättning och
genom att exkludera invandrade som hade sysselsättning året efter folkbokföring. Resultaten presenteras i bilaga F och visar att det finns några mindre
skillnader i sambandet mellan grannskap och förvärvsinkomst på kort sikt
men utöver det så är de flesta resultaten robusta.

5.4 Sammanfattning av resultaten
I detta kapitel har resultaten från studien presenterats. I första delen illustrerades segregationsmönster utifrån två grannskapstyper: grad av välstånd och
grad av utsatthet. Kartor och beskrivande statistik över grannskapstyperna
visade att segregationsmönstren är robusta över tid. Befolkningen som bor i
de mest utsatta områden skiljer sig mycket ifrån de som bor i områden med
högt välstånd också i en rad avseenden utöver de som legat till grund för
indelningen i grannskap. Grannskap som är mest utsatta och grannskap med
högst välstånd återfinns i storstadsregionerna. Av de som bor i de mest utsatta områdena har en lägre andel eftergymnasial utbildning, är en högre
andel utrikes födda samt är både medelåldern och medelförvärvsinkomst
relativt låg än vad som är fallet för mindre utsatta områden. I de områden
som kännetecknas av välstånd är andelen med eftergymnasial utbildning
högre, andelen inrikes födda högre och både medelåldern och medelförvärvsinkomsten är relativt hög. Majoriteten av de invandrade i de tre kohorterna
som undersökts bodde initialt i områden med höga värden för utsatthet, dvs.
som kännetecknades av låg andel som förvärvsarbetar, hög andel invandrade
och hög andel individer som är försörjningsstödsmottagare.
Efter att ha illustrerat segregationsmönstren presenterades sambandet
mellan invandrades sysselsättning och de grannskap som de initialt bosatt sig
i. Resultaten visar att det finns ett signifikant samband mellan initialt grannskap och sysselsättning som gäller både på kort och medellång sikt och för
alla kohorter. Ju högre grad av välstånd i det initiala grannskapet, desto
högre sannolikhet att vara sysselsatt. Och ju högre grad av utsatthet i det
initiala grannskapet desto lägre sannolikhet att vara sysselsatt.
Sista delen av resultaten analyserade sambandet mellan initialt grannskap
och invandrades förvärvsinkomst på kort och medellång sikt. Resultaten från
analyserna visar på ett tydligt samband mellan initialt grannskap och invandrades förvärvsinkomst bland sysselsatta för alla kohorter. Ju högre grad av
välstånd i det initiala grannskapet, desto högre förvärvsinkomst bland de
sysselsatta på kort och medellång sikt. Ju högre grad av utsatthet i det initiala
grannskapet, desto lägre förvärvsinkomst på kort sikt (fyra år efter folkbokföringen).
Analyserna i denna studie pekar alltså på ett tydligt samband mellan initialt grannskap och arbetsmarknadsintegration, även om vi kontrollerar för
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individers socioekonomiska bakgrund. Sambanden är också robusta över tid.
Vidare ger grannskapen starkare utslag när de är mest präglade av utsatthet
eller välstånd. Ju högre grad av utsatthet och välstånd, desto högre är utslaget på individutfallet i modellen. Vi har också visat att sambandet mellan
arbetsmarknadsintegration och individegenskaper, och särskilt för kön,
grund för bosättning och utbildning, är starkare än grannskapen.
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6. Slutsatser och diskussion

Denna studie har analyserat sambandet mellan invandrades arbetsmarknadsintegration och de grannskap som de initialt bosätter sig i. Vi har använt en
metod för att studera segregation och samband mellan grannskap och sysselsättning och inkomst som utgår från individperspektivet, där grannskap definieras baserat på de närmaste grannarna istället för fördefinierade (administrativa) områden. I det följande presenterar vi slutsatserna från studien.
I studien har vi analyserat segregation utifrån två grannskapstyper. Grannskapstyperna baserades på faktoranalys av olika grannskapsvariabler konstruerat för varje individs närmsta grannar. Den viktigaste orsaken till att
använda dessa grannskapstyper istället för att använda fördefinierade
SAMS-områden, som är vanligt i svensk segregationsforskning, är de många
problem som finns med fördefinierade områden och att geografisk individdata helt enkelt inte varit tillgänglig tidigare.
Två distinkt olika grannskapstyper skapades som är robusta över tid: grad
av utsatthet som anger till vilken grad individens närmsta grannar har lägre
sysselsättningsgrad, högre andel invandrade samt högre andel mottagare av
försörjningsstöd än övriga befolkningen; och grad av välstånd som anger till
vilken grad individens närmsta grannar har högre andel högutbildade och
högre andel höginkomsttagare än totalbefolkningen. Alla individer i studien
har fått ett värde för både typerna, där ett högt värde på den ena faktorn betyder att grannskapet är präglat av välstånd och ett högt värde på den andra
faktorn betyder att grannskapet är relativt utsatt.
Vi har visat att befolkningen som bor i de mest utsatta områdena starkt
skiljer sig från de som bor i områden med högst grad av välstånd. I de mest
utsatta områdena var den vanligaste högst genomförda utbildningen gymnasial och mer än hälften av befolkningen var utrikes födda. I de områdena
med högst grad av välstånd var den vanligaste högst genomförda utbildningen eftergymnasial och nästan 90 procent av befolkningen var inrikes födda.
De invandrade som ingår i de tre kohorterna i studien, dvs. de som folkbokfördes i Sverige år 1995, 2001 och 2007, började sin bostadskarriär i mycket
högre grad i områden med höga värden för utsatthet än i områden med höga
värden för välstånd.
Sambandet mellan invandrades arbetsmarknadsintegration och initial bosättning undersöktes på två sätt: för det första genom att analysera sambandet mellan initial bosättning och sannolikheten att vara sysselsatt några år
senare, och för det andra genom att undersöka sambandet mellan initial bosättning och förvärvsinkomst (för de med sysselsättning). Båda analyserna
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gjordes på kort sikt, dvs. fyra år efter folkbokföringen, och på medellång
sikt, dvs. tio år efter folkbokföringen.
Huvudsyftet med studien var att testa om det finns ett samband mellan
initialt grannskap och arbetsmarknadsintegration. Studien har demonstrerat
att det finns ett tydligt samband såväl mellan initialt grannskap och sysselsättning, som mellan initialt grannskap och förvärvsinkomst bland sysselsatta, även då vi kontrollerar för individernas socioekonomiska bakgrund.
Det gäller både på kort och på medellång sikt för de allra flesta kohorterna.
Ju högre grad av välstånd i det initiala grannskapet, desto högre grad av
sysselsättning och desto högre årsinkomst bland sysselsatta, på kort och medellång sikt. Ju högre grad av utsatthet i det initiala grannskapet desto lägre
sannolikhet att vara sysselsatt på kort och medellång sikt och desto lägre
förvärvsinkomst på kort sikt.
Denna studie kompletterar tidigare studier genom att visa både på ett negativt samband mellan att initialt bosätta sig i grannskap med hög grad av
utsatthet och arbetsmarknadsintegration, och på ett positivt samband mellan
att initialt bosätta sig i grannskap med hög grad av välstånd. Detta medan
tidigare studier endast pekat på negativa samband mellan att vara bosatta i
utsatta grannskap och sysselsättning och inkomst, definierat på olika sätt (se
exempelvis Andersson m.fl. 2014; Hedberg 2009; Hedberg & Tammaru,
2013; Musterd m.fl. 2008). Våra resultat bekräftar även tidigare studier som
har visat att sambandet mellan individegenskaper, i synnerhet kön, grund för
bosättning och utbildning, och sysselsättning och förvärvsinkomst, är starkare än sambandet med det grannskap som individen bosätter sig i. Tidigare
forskning har visat delvis motstridiga resultat: på positivt och negativt samband mellan grannskap och invandrades arbetsmarknadsintegration (Andersson m.fl. 2014; Hedberg 2009; Hedberg & Tammaru 2013; Musterd m.fl.
2008; Åslund m.fl. 2010), och på måttliga grannskapseffekter på arbetsmarknadsintegrationen (Hedberg 2009; Hedberg & Tammaru 2013).
Tidigare forskning på storstadsområden, till exempel Åslund et al. (2010),
fann att områden där många individer hade en svag anknytning till arbetsmarknaden missgynnade invandrade som invandrat på grund av asylskäl.
Andra studier har analyserat grannskapssamband på fördefinierade områden,
till exempel kommuner, och funnit positiva samband av etniska enklaver
(Andersson & Hammarstedt 2011; Andersson m.fl. 2014; Edin m.fl. 2003;
Klinthäll & Urban 2016). Det är emellertid möjligt att studierna på kommunnivå underskattat sambanden med grannskap då skalan varit för grov. I
stället för att fånga grannskapseffekter kan de ha fångat det som Hedberg
och Tammaru (2013) kallar för stadseffekter. Flera forskare har, som tidigare
nämnts, visat att fördefinierade områden (som SAMS) underskattar eller
felbedömer grannskapseffekter (se exempelvis Andersson & Malmberg
2015; Amcoff 2012).
Resultaten behöver däremot inte stå i motsats till tidigare studier av etniska enklaver eftersom etniska enklaver inte ska likställas med definitionen
av utsatta grannskap i denna studie. Studierna av etniska enklaver har foku54

serat på sambanden mellan att bo i närheten av andra invandrade (födda i
samma land/region) och sysselsättning och inkomster. De har dragit slutsatsen att det är gynnsamt att bo i närheten av andra invandrade (Andersson
m.fl. 2014; Klinthäll & Urban 2016; Musterd m.fl. 2008) (med undantag för
Grönqvist (2006)). Vi har fokuserat på en annan definition av grannskap och
även om andel invandrade är en komponent av graden av utsatthet (som vi
har analyserat) präglas grannskapen även av andelen grannar med låg sysselsättning och andelen beroende av försörjningsstöd. Det leder fokus bort från
grannarnas status som invandrade och till deras brist på anknytning till arbetsmarknaden. Det är även i linje med de tidigare studier som definierat
områden i termer av avstånd från arbetstillfällen (Åslund m.fl. 2010) eller
som speciellt låga inkomster (Hedberg & Tammaru 2013). Som poängterades i det teoretiska kapitlet kan det finnas positiva effekter av att bo nära
andra invandrade så länge som dessa är väl integrerade på arbetsmarknaden
(Musterd m.fl. 2008; Åslund m.fl. 2010).
Våra resultat är i linje med de studier som baserats på individuella grannskap och visat på negativt samband mellan individers socioekonomiska utfall
och att vara bosatt i utsatta grannskap (Andersson & Malmberg 2015;
Malmberg & Andersson 2015; Malmberg m.fl. 2014), och vi visar också att
det finns positivt samband mellan individers arbetsmarknadsutfall och att
vara bosatt i grannskap präglade av välstånd. I vår studie är även grannskapen studerade på olika geografiska skalor vilket kan fånga mer av variationen
i individers faktiska grannskap. De tidigare studier som använt fördefinierade grannskap har inte kunnat studera grannskap på flera olika skalor. Det
innebär att de, med få undantag, antingen varit anvisade till mindre SAMSområden eller hela kommuner, vilket kan förklara de delvis motstridiga resultaten.
Det finns förstås även några nackdelar med hur vår studie är upplagd.
Regressionssamband är mer än enkla korrelationer men vi kan inte hävda att
det finns kausalt samband mellan grannskap och arbetsmarknadsintegration.
Detta eftersom vi inte kan skilja på endogena och exogena orsaker, som diskuterades i kapitel 2, och inte heller till fullo kan ta hänsyn till självselektion.
Utifrån tillgänglig data har vi försökt att ta hänsyn till självselektionen så
långt som möjligt genom att i analysen inkludera individernas kön, ålder vid
invandring, utbildning, grund för bosättning och tillhörighet till synlig minoritet. Dessa variabler fångar upp effekter av självselektion till ett område
men vi har saknat information om andra källor till självselektion, såsom individuella drivkrafter, ekonomiskt kapital, kontaktnät etc. Vi har dock kunnat ta hänsyn till flyttning från området men vi är medvetna om att vår definition av flyttningsmönster inte nödvändigtvis fångar flyttningar utefter
självselektion. Speciellt under en tioårsperiod är det troligt att många invandrade väljer att bosätta sig i grannskap utifrån sina ekonomiska förutsättningar
och sociala nätverk. Vi har även gjort känslighetsanalyser genom att exkludera de som fått jobb relativt snabbt efter folkbokföringen i Sverige och ge-
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nom att göra separata analyser för olika grupper baserat på grund för bosättning, vilket inte ändrat huvudresultaten.
Det kan finnas tillfällen då fördefinierade områden är mer användbara än
vår metod med individbaserade grannskap baserade på närmsta grannar. Det
kan exempelvis vara bättre att använda administrativa områden när man vill
studera relationen mellan administrativa upptagningsområden och individuella utfall, såsom upptagningsområden för svenska för invandrare. När man
däremot är intresserad av samband mellan grannar med olika egenskaper,
eller kontakt med grannar och individuella utfall, så är individbaserade
grannskap att föredra.
Avslutningsvis vill vi peka på att invandrades arbetsmarknadsintegration
är en mångfasetterad utmaning där många olika faktorer spelar in. Grannskap är en av dessa faktorer men givetvis spelar andra förutsättningar också
in. Vi har analyserat individers socioekonomiska bakgrunder, kommunala
arbetsmarknader och flyttningar som viktiga faktorer men listan över faktorer kan göras längre. Strategier för att förbättra invandrades etablering på
arbetsmarknaden som tar hänsyn till flera typer av faktorer har därför bättre
chanser att bli framgångsrika.
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Bilaga A. Beskrivande statistik av variablerna
för individegenskaper, flyttningar och
kommunala arbetsmarknader

Se tabell på nästföljande sida.
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Tabell 1. Beskrivande statistik av variablerna för individegenskaper, flyttningar och kommunala arbetsmarknader.
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Bilaga B. SKL:s kommungruppsindelning

Här nedan redovisas de tio grupperna som ingår i indelningen 2011 med
antal kommuner som ingår i respektive grupp och en kort beskrivning:
1. Storstäder (3 kommuner)
Kommuner med en folkmängd som överstiger 200 000 invånare.
2. Förortskommuner till storstäder (38 kommuner)
Kommuner där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet ska
vara någon av storstäderna.
3. Större städer (31 kommuner)
Kommuner med 50 000-200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent.
4. Förortskommuner till större städer (22 kommuner)
Kommuner där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i en annan kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet ska vara
någon av de större städerna i grupp 3.
5. Pendlingskommuner (51 kommuner)
Kommuner där mer än 40 procent av nattbefolkningen pendlar till en
annan kommun.
6. Turism- och besöksnäringskommuner (20 kommuner)
Kommuner där antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och campingar överstiger 21 per invånare eller där antalet fritidshus överstiger
0,20 per invånare.
7. Varuproducerande kommuner (54 kommuner)
Kommun där 34 procent eller mer av nattbefolkningen mellan 16 och
64 år är sysselsatta inom tillverkning och utvinning, energi och miljö
samt byggverksamhet (SNI2007)
8. Glesbygdskommuner (20 kommuner)
Kommun med en tätortsgrad understigande 70 procent och mindre än
åtta invånare per kvadratkilometer.
9. Kommuner i tätbefolkad region (35 kommuner)
Kommun med mer än 300 000 personer inom en radie på 112,5 kilometer.
10. Kommuner i glesbefolkad region (16 kommuner)
Kommun med mindre än 300 000 personer inom en radie på 112,5
km.
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Bilaga C. Kartor över faktorvärden

Maxvärdena skiljer sig markant åt mellan grad av välstånd och grad av utsatthet med markant högre högsta värde för grad av utsatthet. För grad av
välstånd är maximala faktorvärdet 6 för alla tre år. Maxvärdet för grad av
utsatthet är 15, år 1996 och 2008 och 18, år 2002. Anledningen till att det är
så mycket högre högsta värde för faktorvärde för grad av utsatthet beror på
att det finns större möjlighet för områden att avvika när de kännetecknas av
låg andel sysselsatta, hög andel utlandsfödda och hög andel med försörjningsstöd. Detta då medelvärdet för andelen sysselsatta i Sverige är förhållandevis hög och medelvärdet för andelen utlandsfödda och de med försörjningsstöd relativt låg.
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Figur 1. Faktorvärden för faktor ”grad av välstånd” 1996
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Figur 2. Faktorvärden för faktor ”grad av välstånd” 2002
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Figur 3. Faktorvärden för faktor ”grad av utsatthet” 1996
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Figur 4. Faktorvärden för faktor ”grad av utsatthet” 2002
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Bilaga D. Beskrivande statistik
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Bilaga E. Tolkning av regressionsresultaten

Tabell 6 och 7
Tabell 6 och 7 visar oddskvoter som är resultat från logistiska regressionsanalyser som visar sambandet mellan en viss förklarande variabel X och en
responsvariabel Y, i det här fallet sannolikheten att vara sysselsatta. En
oddskvot över 1 på en variabel innebär att sannolikheten är större för invandrarna i kohorten med egenskapen att vara sysselsatta, jämfört med referensvärden. Motsatt gäller att ett värde under 1 innebär att sannolikheten är
mindre för invandrade i kohorten med egenskapen att vara sysselsatta jämfört med referensvärden. Oddskvoten ska tolkas olika beroende på om variabeln är en kategorivariabel (till exempel ålder vid invandring) eller en kontinuerlig variabel (till exempel grad av välstånd). Exempelvis anger oddskvoten för kön hur mycket högre eller lägre oddskvoten är om individen är man
jämfört med att vara kvinna, eftersom referensvärdet är kvinna. För individmodellen i kohort 1995 innebär det att oddset för att vara sysselsatt är 1,80
gånger större för män än kvinnor, när man tar hänsyn till alla andra variabler
som ingår i modellen. Oddskvoten för de kontinuerliga variablerna anger hur
stor ökning eller minskning av oddskvoten blir då den kontinuerliga variabeln ökar med 1. Det innebär att oddskvoten för att vara sysselsatt i grannmodellen i kohort 1995 ökar 1,07 gånger för varje ökning av 1 enhet av grad
av välstånd.
Tabell 9 och 10
Tabell 9 och 10 visar icke standardiserade koefficienter i hundratal kronor
som är resultat från multipla linjära regressionsanalyser som modellerar hur
sambandet ser ut mellan en viss förklarande variabel X och en responsvariabel Y, i det här fallet årliga förvärvsinkomsten. För kategorivariablerna gäller att värdet på variabeln anger hur mycket mer eller mindre summan hade
varit om individen hade egenskapen relativt en referenskategori. Exempelvis
för kön är referensvariabeln man och värdet som anges i tabellen för kohort
1995 i individmodellen är 641 (tio år efter folkbokföring). Det innebär att
den årliga förvärvsinkomsten är 64 100 kr mindre för kvinnor än män för
migrantkohort 1995 när man tar hänsyn till individegenskaper, flyttningar
och kommunala arbetsmarknader. För de kontinuerliga variablerna (till exempel grad av utsatthet) gäller att värdet på variabeln anger hur mycket mer
eller mindre summan hade varit om variabeln ökade med 1.
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Bilaga F. Känslighetsanalyser

Känslighetsanalyser: Sysselsättning och grund för bosättning
Vi har genomfört känslighetsanalyser för att se hur robusta resultaten är. Vi
har genomfört separata analyser för invandrade grupperat på grund för bosättning för att testa om resultaten blir annorlunda för olika grupper av invandrade. En sådant robusthetstest görs också för att undersöka om det finns
självselektion i analysen. Tabell 1 nedan visar en förenklad sammanfattning
av analysen för grannskapsfaktorer. Det finns några skillnader för individegenskaper men de är inte särskilt stora. Resultat för grannskapsfaktorer
visar att det inte finns ett statistiskt (och negativt) samband mellan grad av
utsatthet och sysselsättning på kort sikt för invandrade som kom på grund av
humanitära skäl, studier eller dem som kom från EU. Däremot uppvisas ett
negativt samband mellan grad av utsatthet och sysselsättning för de som kom
på grund av familjeanknytning, arbete eller från Norden.
På medellång sikt uppvisas ett liknande mönster: vi hittar bara ett statistiskt negativt samband mellan grad av utsatthet och sysselsättning för de som
kom på grund av familjeanknytning och från Norden. Så även om arbetsmigranter har en större sannolikhet att vara sysselsatta även 4 år efter att ha
kommit till Sverige, så minskar deras chanser på arbetsmarknaden när de
bosatt sig i utsatta områden. Sambandet gäller alltså inte heller för de som
bosatte sig av humanitära skäl men för de som gjorde det på grund av familjeskäl.
På liknande sätt gäller inte heller sambandet mellan sysselsättning och
grad av välstånd i initialt grannskap för alla grupper av invandrade. Det är
bara för flyktingar och migranter från Norden som bosatt sig i grannskap
med en hög grad av välstånd som sannolikheten att vara sysselsatt är högre,
både på kort och på medellång sikt.
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Tabell 1. Samband mellan grannskapsfaktorer och sannolikhet för invandrare att vara sysselsätta på kort och medellång sikt för
olika grup-per av invandrare, efter grund för bosättning

Känslighetsanalyser: Sysselsättning för de utan jobb året efter folkbokföring
Vi har även utfört ett robusthetstest för att testa om resultaten håller om vi
exkluderar de som fått jobb första året efter folkbokföringen. Det kan tänkas
att invandrade som redan efter en kort tid är sysselsatta är resursstarkare på
olika sätt än andra invandrade. Dessa skulle då kunna bosätta sig i grannskap
med högre grad av välstånd. Detta kallas som tidigare nämnt självselektion
och kan leda till felaktiga kausala slutsatser. Därför har vi studerat vad som
händer med resultaten om vi utesluter de som redan första året efter folkbokföringen borde vara mer resursstarka än andra invandrade 23. Den viktigaste
slutsatsen är att det inte finns någon skillnad gällande sambandet mellan
grannskapstyperna och sannolikheten att vara sysselsatt på kort och medellång sikt när de som är sysselsatta året efter folkbokföringen exkluderats från
analysen. Förklaringsvärdena till modellerna på kort sikt blev betydligt lägre,
mest på grund av ändringar i resultat till olika kategorier av grund för bosättning. Testet visar att våra resultat är robusta och särskilt att sambandet mellan initiala grannskap och sannolikheten att vara sysselsatta kvarstår.
Känslighetsanalyser: Inkomst och grund för bosättning
Även för inkomst har vi gjort extra analyser för att testa om olika invandringsgrupper uppvisar olika samband mellan grannskap och årsförvärvsinkomst på kort och medellång sikt. Tabell 2 nedan visar en förenklad sammanfattning av inkomstanalysen för olika grupper av invandrade baserad på
grund för bosättning för grannskapstyper. Koefficienterna för sambandet
mellan grannskap och inkomst för flyktingar är inte signifikanta för alla kohorterna; och i några kohorter är sambandet mellan grad av välstånd och
inkomst för flyktingar mycket liten. Grad av utsatthet visar blandade resultat,
exempelvis är det inga samband mellan grad av utsatthet och invandring från
Norden och EU. Det finns ett negativt samband för grad av utsatthet för arbetsmigranter och blandade resultat för de andra kategorier mellan de olika
migrantkohorterna.

23

Resultat visas inte här men kan erhållas från författarna.
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Tabell 2. Samband mellan grannskapsfaktorer och inkomst för invandrare som är sysselsätta på kort och medellång sikt för olika grupper
av invandrare, efter grund för bosättning

Känslighetsanalyser: Inkomst för de utan jobb året efter folkbokföring
Ett robusthetstest har genomförts för att testa om resultaten av inkomstanalyserna håller när vi exkluderar de som fått jobb första året efter folkbokföringen 24 eftersom självselektion kan ske. När de som är sysselsatta året efter
folkbokföringen exkluderats från analysen finns det några ändringar i oddskvoter för grannskapstyperna jämfört med tabell 9 och 10. På kort sikt gäller
följande: angående kohort 1995 finns inga ändringar, men för kohort 2001
finns nu ett litet positivt samband mellan grad av utsatthet och inkomst, och
för kohort 2007 försvinner sambandet som tidigare fanns. På medellång sikt
finns inga ändringar: det positiva samband mellan grad av välstånd och inkomst kvarstår för både kohorterna, och det positiva sambandet mellan grad
av utsatthet och inkomst kvarstår för kohort 1995. Förklaringsvärdena till
analysen blev betydligt lägre, särskilt till den kortsiktiga, men de flesta resultaten håller fortfarande. Sambandet mellan flyttning och inkomst har dock
blivit starkare. Om man inte flyttat från initiala grannskapet (när man inte
hade jobb första året efter folkbokföringen) finns ett negativt samband med
inkomst både fyra och tio år senare.

24

Resultat visas inte här men kan erhållas från författarna.
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