
Tillsammans – men hur?

Arbete mot segregation: hur går vi vidare? 
Engagemang + Inflytande -> Mångfald + Inkludering = Lokal 

demokrati 



En stad för alla?



Hela-staden-perspektiv

Mångfald. Inkludering. Engagemang. Inflytande. Demokrati.



Segregation och socioekonomiskt 
eftersatta områden



Förtydligande av begrepp

Segregation = relation mellan olika bostadsområden i en stad

och det rumsliga åtskiljandet av olika grupper i den staden

Integration = process där en individ i ett nytt land etablerar sig i

det nya samhället

Socioekonomisk utsatthet = fokus på det som anses vara det

avvikande och det problematiska i det specifika området

Socioekonomisk eftersatthet (försummade) = fokus på det som

staden inte möjliggör eller prioriterar i det specifika området



Polisens lista…
Utsatta områden är geografiskt avgränsade områden som 
”karaktäriseras av en låg socioekonomisk status och där de 

kriminella har en inverkan på lokalsamhället”.

Polisen delar in de utsatta områdena i tre kategorier:
• Utsatt område: ”karaktäriseras av en låg socioekonomisk status 

där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället och där de 
boende i området upplever otrygghet, vilket i sin tur leder till en 
minskad benägenhet att anmäla brott och att medverka i 
rättsprocessen”

• Riskområde: ”överhängande risk att området riskerar att bli 
särskilt utsatt om inte adekvata åtgärder sätts in”

• Särskilt utsatt område: ”kännetecknas av en allmän 
obenägenhet att delta i rättsprocessen, med systematiska hot 
och våldshandlingar mot vittnen, målsägare och anmälare i 
området, där det är svårt eller nästintill omöjligt för polisen att 
fullfölja sitt uppdrag”



Segregation har ”alltid” funnits

Ett rumsligt åtskiljande av

befolkningsgrupper har varit ett ”naturligt”

skeende sedan urbaniseringen, med

trångboddhet och misär som konsekvens.

1930-talets diskussion:

Förbjuda undermåliga

bostäder eller

undermåliga familjer

(folkstammens kris)



Problemets lösning blev ett problem

Och samtidigt som dessa områden

började befolkas, kom de också att

problematiseras.

Lösningen kom till slut

att bli början på

miljonprogrammet:

hygieniska och

välplanerade bostäder

åt arbetarklassen



Socioekonomiskt eftersatta områden

Starka samband

- Låga siffror eftergymnasial 
utbildning

- Låga siffror förvärvsarbetande

- Låg medelinkomst

- Lågt valdeltagande

Svaga samband

- Antal utrikesfödda

- Ohälsotal

- Allmännyttans fördelning

Från de boende själva:

- Stigmatiseringen tynger mest



Påverkansprocesser

Diskurser och sociala konstruktioner

Den gode fienden

Underordningens skam

Makt, motstånd och motmakt 



Arbete mot segregation

◼Grupper från olika områden behöver mötas och ha mer 

naturliga ”arenor” 

◼Det rumsliga åtskiljandet behöver arbetas bort 

Arbete socioekonomiskt eftersatta 
områden

• Stärka lokal organisering

• Stärka egenmakt och social mobilisering

• Möjliggör möjlighet till kunskapsutveckling





Grundläggande värden

Hyresgästföreningens arbete i det lokala

• Trygghet

• Trivsel

• Gemenskap

Genom boendeinflytande och lokalt utvecklingsarbete




