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Att vissa städer i Sverige är segregerade och att 

vissa bostadsområden har stora sociala problem är känt sedan ti-

digare. Dessa områden har uppmärksammats i media på grund av 

stenkastning och upplopp, men också för att det har gått bättre för 

många stadsdelar de senaste åren. I kontrast till den negativa bild 

som ibland får representera dessa utsatta områden, har andelen i 

arbete ökat och människor som har försörjningsstöd minskat. 

Oavsett vilken bild som framhävs i medierna kvarstår det fak-

tum att socioekonomiskt svaga områden i Sveriges städer ex-

isterar. I den här antologin ger forskare och experter ur olika 

perspektiv sin syn på hur segregationen kan brytas och hur socio-

ekonomiskt svaga områden kan lyftas. Författarna berör krimi-

nalitet, arbetsmarknad, bostadssegregation och utbildning. De 

slutsatser och förslag som läggs fram pekar i olika riktningar, men 

gemensamt visar de att det finns vägar framåt och gott om idéer 

och förslag för att förändra situationen.
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Fores – Forum för reformer och entreprenörskap 

– är den gröna och liberala tankesmedjan. Vi vill för-

nya debatten i sverige med tro på entreprenörskap 

och människors möjligheter att själva forma sina liv. 

Miljö och marknad, migration, företagandet i civilsam-

hället, integritet, jämställdhet, global demokratisering 

och moderniserad välfärd – det är några av de frågor vi 

jobbar med. 

      Vi är en öppen och oberoende mötesplats för sam-

hällsengagerade, debattörer, akademiker och besluts-

fattare. Tillsammans med personer i hela Sverige ska vi 

hitta lösningar på hur Sverige kan möta de utmaningar 

som globaliseringen och klimathotet innebär. Vi fung-

erar som en länk mellan nyfikna samhällsmedborgare, 

debattörer, entreprenörer, beslutsfattare och seriös 

forskning. Fores producerar böcker och arrangerar 

seminarier och debatter.

      Besök gärna vår webbplats www.fores.se.
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Inledning
Under Almedalsveckan 2016 presenterade reger-

ingen åtgärder för att lyfta utsatta områden runt 

om i Sverige. Med en särskild statsrådsgrupp mot 

segregation och ett nytt avtal med kommunerna ska 

regeringen fokusera på bland annat minskad krimina-

litet och bättre skolresultat i utsatta områden. Det är i 

grunden vällovligt att regeringen lägger mer resurser 

på att motverka segregationen i samhället, men frå-

gan är hur de kommer att fördela dessa resurser och 

vilka insatser som kommer att prioriteras? Vad som är 

viktigt är att lägga resurserna rätt från början och inte 

upprepa tidigare misstag eller göra verkningslösa sats-

ningar. Satsningar på att bekämpa segregationen bör 

utgå ifrån gjorda erfarenheter och redan genomförd 

forskning.

Med denna antologi vill Fores bidra till en djupare 

förståelse för vilka utmaningar som finns i socioeko-

nomiskt svaga områden i dagens Sverige. Med skilda 

angreppssätt och med bakgrund i olika discipliner 

kommer våra författare med förslag på hur vi bäst tack-

lar de problem som rör kriminalitet, arbetsmarknad, 
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segregation och utbildning i dessa områden. Den soci-

oekonomiska segregationen sammanfaller i hög grad 

med den etniska, där andelen utrikesfödda oftast är 

överrepresenterad. Detta är föga förvånande då nyan-

lända vanligen får sitt första boende i dessa områden 

och som nyanländ har man sällan tillgång till samma 

resurser som en person som har bott i Sverige hela 

sitt liv. Avsaknaden av kontakter, språkkunskaper och 

ekonomiska resurser präglar den stora majoriteten av 

nyanlända. Efter en tid etablerar sig många i samhället, 

inte minst på arbetsmarknaden, och väljer att flytta 

från dessa områden. Som framkommer i denna anto-

logi stannar sällan invånarna en längre tid i socioeko-

nomiskt svaga områden och dessa stadsdelar blir ofta 

en typ av ”övergångszoner” för många. Människorna 

byts ut, men de utsatta områdena består. Men, även 

om arbetslösheten, segregationen och kriminaliteten 

fortsätter att vara högre i dessa områden har trenden 

de senaste åren sett positiv ut, bland annat ser vi att 

färre lever på försörjningsstöd och allt fler har arbete.

Målet med denna antologi är att bidra till en dis-

kussion om vad som borde göras för att minska klyf-

tor mellan områden och motarbeta problem i socio-

ekonomiskt svaga områden. Boken ger inga färdiga 

lösningar eller svar på problemen. Författarna står 

själva för det slutgiltiga innehållet och har arbetat 

under full akademisk frihet.



3

Kapitel ett – Brottslighet och motåtgärder i socio-

ekonomiskt utsatta områden av Jerzy Sarnecki – ger 

en kriminologisk analys av socioekonomiskt svaga 

områden. Vad säger forskningen om kopplingen mel-

lan fattigdom och brott och vad är anledningen till 

att invandrare är överrepresenterade i brottsstatisti-

ken? Betydelsen av diskriminering, gäng och nätverk, 

subkulturer, samt den frustration som skapas av att 

inte kunna leva upp till samhällets norm när det gäl-

ler ekonomisk och social framgång är några orsaker 

som diskuteras. Sarnecki pekar också på tre tänkbara 

förklaringar till invandrares överrepresentation i 

brottsstatistiken: diskriminering inom rättssystemet, 

förhållanden i ursprungslandet eller omständigheter 

relaterade till emigration samt förhållanden under 

vilka invandrare lever i mottagarlandet. Med detta 

som utgångspunkt betonar Sarnecki vikten av att få 

vissa förhållanden i dessa områden, såsom utbildning, 

arbete och service, att likna de förhållanden under 

vilka den stora majoriteten av den svenska befolk-

ningen lever. En högre polisiär närvaro med bättre 

kännedom av de förhållanden som för tillfället råder i 

området eftersöks. Polisen måste här ha förmågan att 

använda dessa insikter i konkreta och inte sällan pres-

sade situationer. Slutligen menar Sarnecki att det är 

viktigt att i allmänhet öka förtroendet för myndigheter 

och institutioner i socioekonomiskt svaga områden.
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I kapitel två, Varför vinner vi inte (mer) på invand-

ringen?, går Andreas Bergh igenom invandringens 

påverkan på de offentliga finanserna. I kapitlet upp-

märksammas den stora skillnaden i sysselsättnings-

nivå mellan inrikes- och utrikesfödda och de orsaker 

som ligger bakom detta arbetsmarknadsgap. Andreas 

Bergh menar att det dominerande budskapet från 

forskningen, för att minska arbetsmarknadsgapet 

mellan inrikes- och utrikesfödda, är att tillåta fler låg-

kvalificerade jobb med relativt sett lägre löner. Detta 

skulle dock innebära en ökad inkomstspridning, men 

också en normalisering av Sverige jämfört med andra 

OECD-länder. För att uppnå denna förändring på 

svensk arbetsmarknad föreslås en mängd åtgärder, 

bland annat att sänka skatten på arbete, göra om a-kas-

san till en omställningsförsäkring och öka drivkraf-

terna till arbete i försörjningsstödet, och inte minst 

att förenkla etableringsprocessen till exempel genom 

att snabbt se till att den nyanlände får personnummer, 

bankkonto och F-skattsedel.

I kapitel tre, Vad spelar det för roll var du bor?, disku-

terar Susanne Urban vilka effekterna av segregation 

är och fokuserar på om det finns några grannskaps-

effekter i socioekonomiskt svaga områden. Urban 

finner inget tydligt stöd i forskningen för att den 

sociala miljön i grannskapet påverkar enskilda män-

niskors möjligheter att utbilda sig eller ens chanser på 
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arbetsmarknaden. Hon ser därför att det är svårt att 

föreslå åtgärder för att minska skillnader i livschanser 

som beror på var man bor. Vad forskningen däremot 

visar är att lokalt inriktade projekt som syftar till att 

minska fattigdom och boendesegregation fungerar 

dåligt. Istället avråder Urban från lokala initiativ först 

och främst för att det saknas belägg i forskningen. För 

det andra så tenderar insatser som har till syfte att 

”lyfta” bostadsområdet samtidigt att peka ut området 

som ett problemområde. Detta utpekande riskerar 

oftast att göra mer skada än vad den lokala insatsen 

kan bidra med. Slutligen tenderar lokal utveckling att 

endast flytta på problem knutna till ett socioekono-

miskt svagt område till ett annat område i staden, om 

det första området blir mer attraktivt. Den ojämlika 

fördelningen mellan socioekonomiska grupper i sta-

dens bostadsområden kommer att bestå, även om ett 

område lyckas ändra på sin befolkningssammansätt-

ning. I stället är det viktigt att det finns tillgång till väl-

färd, social service, försörjning, bra kvalitet på skolor, 

mångfald och möjlighet till lokalt inflytande för alla i 

hela staden.

I det fjärde och avslutande kapitlet, En bra skola för 

alla – vikten av att stärka skolan i utanförskapsområden, 

försöker Fredrik Bergström och Oskar Adenfelt att 

öka förståelsen för vad som gör att vissa skolor i socio- 

ekonomiskt svaga områden genererar bättre skol-



6

resultat än andra. Hur många skolor finns det som 

faktiskt levererar goda studieresultat trots sämre 

förutsättningar och vad anser de själva har störst 

påverkan på studieresultaten? Studien finner att de 

är ytterst få skolor i socioekonomiskt svaga områden 

som faktiskt presterar över förväntan. Genom en 

workshop och en enkätundersökning har dessa sko-

lor fått delge sitt framgångsrecept för att få till bra 

studieresultat. De lyfter framförallt fram tre faktorer: 

Hur rektorns roll skapar en väl fungerade skola, hur 

lärarens roll påverkar studieresultaten och på vilket 

sätt föräldrarna påverkar sina barns skolgång. Baserat 

på dessa resultat och en genomgång av litteraturen läg-

ger författarna fram ett antal förslag som syftar till att 

bidra till en bättre utbildning för den enskilde eleven: 

basera reform-förslag på forskningsresultat, förbättra 

och förtydliga informationen om skolors resultat för 

att underlätta för elever/föräldrar att välja en bra skola, 

öka möjligheten att optimera lärarkåren och öka möj-

ligheten att byta ut skolledningen om en skola under-

presterar under en längre tid.

En generell slutsats utifrån bokens fyra kapitel är 

att personer som bor i socioekonomiskt svaga områ-

den har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden, 

löper högre risk att fastna i kriminalitet och har sämre 

tillgång till välfärd, social service och bra skolor. Här 

belyses vikten av en väl fungerande välfärd för att bryta 
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segregationen, framförallt när det kommer till utbild-

ning. Utbildning ses som nyckeln i många avseenden, 

vare sig det är en del av en mängd åtgärder som behövs 

eller som den viktigaste faktorn för att bryta segrega-

tionen framöver. Generellt är det stora satsningar som 

efterfrågas av författarna. Bergh och Urban poängterar 

att lösningarna sällan finns i åtgärder riktade mot geo-

grafiskt avgränsade områden, utan att problemen är av 

strukturell natur och därför också bör lösas därefter. 

Sarnecki menar dock att en närvarande poliskår med 

god lokalkännedom om vissa ”problemområden” har 

betydelse för att motverka brottslighet på kort sikt. 

De slutsatser och förslag som läggs fram pekar ibland 

åt olika håll, men gemensamt för alla kapitel är att det 

finns vägar framåt och flera idéer och förslag för att 

förändra situationen.

I anslutning till lanseringen av varje enskilt kapi-

tel hölls ett seminarium, anordnat av tankesmedjan 

Fores, där forskare, debattörer och politiker bjöds in 

för att ge sina kommenterar och perspektiv på de olika 

texterna. För mer information och för att se video-

inspelningen av varje seminarium besök www.fores.se.

Förutom de medverkande författarna Jerzy Sar-

necki, Andreas Bergh, Susanne Urban, Fredrik Berg-

ström och Oskar Adenfelt, har flera personer bidragit 

till studien. Först och främst ska nämnas Anna Rehn-

vall, före detta programchef på Fores, som ledde arbe-
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tet under en stor del av projektet. Ett stort tack även 

till John Oldestam, Sabina Hedbäck och alla anonyma 

granskare. Vi vill också tacka Fores migrations- och 

integrationsprograms referensgrupp som delvis har 

finansierat projektet. Referensgruppen består av 

representanter för ett tiotal organisationer och företag 

som har haft möjlighet att träffa författaren och lämna 

synpunkter och förslag. Slutligen, ett stort tack till Jan 

Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse vars stöd har 

bidragit till att projektet har kunnat genomföras.

oskar Adenfelt

Projektledare, tankesmedjan Fores

Andreas Bergström

Vice vd, tankesmedjan Fores
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Brottslighet  
och motåtgärder  
i socioekonomiskt 
utsatta områden
Jerzy Sarnecki

Kapitel 1

Jerzy Sarnecki föddes i Warszawa, Polen och kom till 

Sverige som flykting 1969. Han disputerade i sociologi 

vid Stockholms Universitet 1978. Forskare och sedermera 

utredningschef på Brottsförebyggande Rådet 1977–1993. 

Professor i allmän kriminologi vid Stockholms universitet 

1993–2017. För närvarade forskar han vid Stockholms 

universitet, där han bland annat leder “The Stockholm Life 

Course Project” samt undervisar vid Högskolan i Gävle 

och polisutbildningen i Södertörn. 
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Inledning
De så kallade problemområdena är idag föremål 

för omfattande samhällsdebatt. Tankesmedjan Den 

Nya Välfärden har till exempel nyligen uppdaterat Libe-

ralernas (tidigare Folkpartiet) kartläggning från 2004 

av vad man benämner som utanförskapsområden.1

Definitionen av utanförskapsområde, som används 

av både Folkpartiet och Sanandaji, är att färre än 60 

procent av befolkningen i arbetsför ålder förvärvs-

arbetar. Samt att färre än 70 procent av eleverna som 

slutar grundskolan har fullständiga betyg och/eller att 

andelen röstande i senaste kommunalvalet låg under 

70 procent.

År 2012 fanns enligt Sanandajis rapport 186 bostads-

områden i Sverige som stämde överens med den 

nämnda definitionen, jämfört med 156 områden 2006. 

Totalt bodde 5,9 procent av Sveriges befolkning i dessa 

områden, jämfört med 5,5 procent 2006. 

Edling (2015) gör en ingående granskning av 38 

stadsdelar som han benämner som Sveriges mest 

utsatta förorter. Han visar med hjälp av Statistiska 

1. Sanandaji 2014
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Centralbyråns (SCB) statistik på stora skillnader i 

levnadsförhållanden mellan invånarna i dessa föror-

ter och den övriga befolkningen i landet. Han redo-

visar dessa skillnader med hänseende till demografi, 

boende, arbetsmarknad, utbildning, hälsa, transfere-

ringar, inkomster och demokratiska resurser. Dess-

utom visar han att klyftorna i levnadsförhållande mel-

lan de cirka fem procenten av befolkningen som bor i 

dessa förorter och den övriga befolkningen har ökat 

mellan åren 1997 och 2013–2014.2

Både hur dessa bostadsområden/stadsdelar be-

nämns och hur de definieras kan förstås diskuteras. 

Begreppen utanförskapsområde och utanförskap till 

exempel, som använts i debatten av bland annat före-

trädare för Alliansregeringen, har kritiserats3 för att 

det kan uppfattas som stigmatiserande, inte tillräck-

ligt precist och allt för starkt kopplat till Alliansens kri-

tik av den socialdemokratiska politiken. Samtidigt är 

hög arbetslöshet, låga inkomster, avbruten skolgång 

och lågt deltagande i allmänna val några av de variab-

ler som kan användas för att mäta graden av anknyt-

ning till eller isolering från det etablerade/konventio-

nella samhället och som anknyter till en sociologisk 

forskningstradition vars rötter går ända tillbaka till 

den franske sociologen Émile Durkheim.4

2. Edling 2015
3. Se till exempel Wallin 2014
4. Durkheim 1893/2012 och Durkheim 1897/2005
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Andra begrepp som har använts för att benämna 

den typen av områden är ”underklassområden”, 

”områden där det pågår en exklusionsprocess” och 

”fattigdomsområden”. Utifrån ytterligare andra 

utgångspunkter har man valt att tala och skriva om 

”invandrartäta områden” eller ”svenskglesa områ-

den”. Också benämningen ”miljonprogramområden” 

har använts. I internationell litteratur skriver man 

ofta om ”slumområden”, ”missgynnade områden” 

(disadvantaged neighborhoods) och liknande. 

Oavsett vilken benämning vi väljer att använda för 

dessa områden så har vi sällan svårigheter att peka ut 

vilka konkreta områden som detta handlar om. Vi vet 

också att dessa områden vanligen karaktäriseras av 

fattigdom och en anhopning av sociala problem där 

brottslighet spelar en framträdande roll. Jag väljer 

här att knyta an till en allmän samhällsvetenskaplig 

utgångspunkt och framhålla att det centrala är vil-

ken socioekonomisk status som dominerar bland 

invånarna i dessa områden. Därför kommer jag att 

tala om socioekonomiskt svaga områden (SSO).  

Detta kapitel inom Fores projekt Hela staden – bryt 

segregationen innehåller en kriminologisk analys av 

dessa områden.

Författaren vill tacka jur. dr. och kriminolog Helena 

du Rées för värdefulla synpunkter.
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Koppling fattigdom - 
brottslighet
Att fattiga människor oftare registreras för brott 

än människor med större ekonomiska och sociala 

resurser är allmänt känt. De första större och kända 

empiriska undersökningarna som visade att brotts-

ligheten koncentreras till områden som befolkas av 

fattiga emigranter genomfördes på 1920- och 1930-

talet vid Chicago University. Där utvecklade man en 

numera klassisk forskning om storstadens ekologi 

(humanekologi), ibland kallad för den sociologiska 

Chicagoskolan. 

En av Chicagoforskarna, Ernest Burgess (1925)5, 

delade in staden i ett antal cirkulära zoner, nämligen: 

Zon 1: Affärs- och industridistrikt belägna i stadens 

centrum. 

Zon 2: Stadens äldsta del, som successivt fyllts av 

affärer och industri. En övergångszon eller ett slum-

område, där säsongsarbetare och fattiga människor bor.

5. Burgess 1925
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Zon 3:  Bostäder med yrkesutbildade arbetare.

Zon 4:  Bättre bostadsområden med villor 

 och lägenheter.

Zon 5:  Förstäder.6 7

Forskningen visade att brottsligheten i staden var 

koncentrerad till zon 2, där stadens fattigaste hade 

sina bostäder. Många av invånarna var immigranter 

som bodde där under en övergångsperiod innan de 

hade etablerat sig i landet, fått fast arbete och flyttat 

till andra delar av staden eller andra delar av landet. 

Detta är anledningen till att området kallades för över-

gångszon (zone in transition).

Det viktigaste empiriska fyndet, som sedan åter-

kom i annan forskning om brottsligheten i de så kall-

lade övergångszonerna, var att koncentrationen av 

brottsligheten till dessa områden inte bara handlade 

om att det där begicks många brott, utan också att 

både de som begick brott samt de som blev offer för 

brott bodde och vistades här. Brottsligheten i dessa 

områden var särskilt hög hos unga män.

Den höga brottsligheten i socioekonomiskt svaga 

områden (SSO) är alltså känd sedan nästan hundra år 

tillbaka; frågan som har diskuterats sedan dess är vilka 

orsakerna till detta förhållande är. Att fattigdom i sig 

6. Ibid
7. Hilte 1996
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själv är en direkt orsak till brottslighet kan ifrågasättas. 

Inte minst mot bakgrund av att de flesta människor 

som utifrån olika kriterier (fattigdom är inget entydigt 

begrepp) kan definieras som fattiga knappast begår 

särskilt många eller särskilt grova brott. De människor 

som överhuvudtaget aldrig begått några brott är dock 

sällsynta, om de ens existerar. För att förstå hur fattig-

dom och brottslighet hänger ihop behöver vi alltså en 

teori som förklarar varför brottsligheten visar sig vara 

större bland fattiga människor eller i områden där 

många av dem bor.

Social desorganisation
Chicagokriminologerna själva, såsom Shaw och 

McKay (1942), ansåg att orsaken till den höga brotts-

ligheten i SSO, eller vad de kallade zones in transition, 

var så kallad social desorganisation.8 De som främst 

bodde i dessa områden var nyanlända invandrare 

utan språkkunskaper, ensamstående män, arbetslösa 

eller säsongsarbetare. I områdena fanns vanligen inte 

heller några välfungerande organisationer, varken 

sådana som företrädde den offentliga sektorn såsom 

polis och sociala myndigheter, eller frivilliga såsom 

föreningar, kyrkor och liknande. Uttryckt i termer 

av mer moderna kriminologiska teorier9 skulle man 

8. Shaw & McKay 1942
9. Hirschi 1969
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kunna säga att invånarna i dessa områden saknade 

sociala band till det omgivande samhället eller att den 

sociala kontrollen i dessa områden var svag. Detta i sin 

tur innebar att människor hade tämligen stor frihet 

att begå handlingar som låg i deras intresse utan att 

behöva ta hänsyn till andra människor.

Inlärning
Ett annat sätt att förklara den höga brottsligheten i 

SSO presenterades av Edwin Sutherland (1945) som 

även han tillhörde kretsen kring Chicagoskolan. Suth-

erlands tes var att brottslighet, precis som allt annat 

mänskligt beteende, var inlärt och att inlärningen ägde 

rum i direkta kontakter mellan människor (ansikte 

mot ansikte). Om en individs umgänge till övervä-

gande del bestod av individer som påverkade honom 

eller henne i pro-kriminell riktning, blev denna indi-

vid själv benägen att bryta mot lagen. Om det sociala 

nätverket istället dominerades av personer som 

påverkade i antikriminell riktning blev benägenheten 

att bryta mot lagen låg. Självfallet menade Sutherland 

inte att det rörde sig om en enkel summering av de 

individer i den sociala miljön som hade pro- eller anti-

kriminell påverkan. Relationer (associationer) med 

andra individer var enligt Sutherland varierande (dif-

ferentiella) och påverkan berodde inte bara på antalet 
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relationer till olika individer utan också på frekvens, 

varaktighet, prioriteringar och intensitet. Sutherlands 

teori kallas för teorin om differentiella associationer. 

Att brottsligheten i SSO var hög berodde på att där 

fanns många människor som kunde påverka individen 

i antisocial riktning och få som kunde ha en pro-social 

påverkan. 10

Strain
Robert Merton presenterade 1938 den så kallade 

strain-teorin som ger ytterligare en förklaring till sam-

bandet mellan enskilda människors fattigdom, och 

även annan social utsatthet, och brottslighet.11 Mer-

tons teori är mer inriktad på individuella förklaringar 

till brottslighet, men kan även förklara hög brotts-

lighet i SSO. Låg socioekonomisk status kan enligt 

Merton kopplas samman med hög risk för strain, det 

vill säga en upplevelse av frustration orsakad av att 

de livsmål som en person har inte är förenliga med de 

medel som samma individ förfogar över för att uppnå 

dessa mål. De etablerade mål som i princip omfat-

tas av alla människor som lever i vår typ av samhälle 

(ett västerländskt välståndssamhälle) kan sägas vara 

kopplade till ekonomisk och social framgång. De i 

vårt samhälle accepterade medlen för att uppnå dessa 

10. Sutherland 1934
11. Merton 1938/1957
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mål är utbildning och arbete. Människor som av olika  

skäl12 inte kan uppnå dessa mål, upplever strain som är 

ett obehagligt tillstånd. Enligt Merton kan strain han-

teras på fem olika sätt.13  Av dessa är främst tre relevanta 

för vår diskussion här:

Innovation: Individen inser att det inte går att uppnå 

de i samhället etablerade målen med de tillgängliga 

medlen. Individen överger medlen men behåller 

målen. Om målet är ekonomisk framgång kan detta 

uppnås genom olika typer av brottslighet som ger 

utdelning i pengar eller annat som kan omsättas i 

pengar. Det kan alltså handla om traditionella brott 

såsom bostadsinbrott och rån men också langning av 

narkotika eller ekonomisk brottslighet.

Retreatism: Individen förkastar både de etablerade 

målen och medlen och strävar istället efter att uppfylla 

andra mål med hjälp av medel som inte är accepterade. 

Ett typiskt exempel här kan vara narkotikamissbruk: En 

missbrukares mål är de inre belöningar som personen 

får genom narkotikarus. Medlet för att skaffa pengar till 

narkotika kan vara olika sorters brottsliga handlingar 

(brott mot egendom, narkotikalangning etcetera.) men 

även annat antisocialt beteende såsom prostitution.

12. Till exempel bristande möjligheter att skaffa utbildning till följd av dåliga språkkunskaper, 
diskriminering, boendesegregation, dåligt stöd från närstående.
13. Merton 1938/1957
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Rebell: Även det som Merton kallar det rebelliska 

beteendet handlar om att förkasta samhällets mål 

och medel, men på ett betydligt mer offensivt sätt. 

Individen strävar efter att förändra de i samhället eta-

blerade målen och gör det, som i exemplen ovan, med 

hjälp av icke-accepterade medel. Här kan det handla 

om politiskt eller på annat sätt ideologiskt, till exem-

pel religiöst motiverad, brottslighet. Olika former av 

terrorism är typiska för ett rebelliskt beteende.

Det bör påpekas att de strategier för att minska 

strain, som beskrivs ovan, inte behöver vara kon-

stanta hos en och samma individ. Tvärtom är det inte 

ovanligt att vi kan hitta alla tre strategierna14 under 

livsförloppet hos en och samma individ. Det är till 

exempel inte ovanligt att innovationsstrategin (vanlig 

vinningsbrottslighet) används i början av brottskar-

riären men att individen senare i livet utvecklar grovt 

missbruk som helt kommer att ta över dennes liv 

(retreatism).15 Det är inte heller ovanligt att det är per-

soner som har börjat brottskarriären med vinnings-

brottslighet och/eller missbruk som senare i livet 

genomgår en politisk och/eller religiös omvändelse 

och begår terrorhandlingar.16 På detta område behövs 

dock mer forskning.

14. Även de två övriga som inte diskuteras här, konformitet och ritualism.
15. Carlsson 2015
16. Säkerhetspolisen 2010
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Subkulturer
Den ovan sammanfattade strainteorin handlar alltså 

om att vissa individer reagerar med brottslighet på 

att de saknar, eller uppfattar sig sakna, möjligheter 

att uppnå de eftersträvansvärda målen. Det är långt 

ifrån bara Merton som tar denna brist på möjligheter 

som en utgångspunkt för teorier om brottslighetens 

orsaker. Detta gör också exempelvis författare vilkas 

teorier brukar benämnas som subkulturteorier, till 

exempel Cohen (1955), Cloward & Ohlin (1960), och i 

viss mån Miller (1958). 17 18 19       

Något generaliserande, skulle man kunna säga att 

dessa författare intresserar sig för de sociala meka-

nismer som uppstår när många unga, främst män, 

bor i ett och samma område och vars möjligheter att 

uppnå de i samhället etablerade målen upplevs som 

små. Dessa författare anser att det i sådana områden 

uppstår alternativa normer och värderingar som på 

ett mer eller mindre öppet sätt tar avstånd från de 

(medelklass-)normer och värderingar som råder i 

samhället i övrigt. Dessa normer och värderingar pre-

mierar och belönar andra typer av beteenden än dem 

som föreskrivs i det etablerade samhället. Istället för 

att eftersträva framgång genom utbildning och arbete, 

17. Cohen 1955
18. Cloward & Ohlin 1960
19. Miller 1958
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kan den eftersträvade framgången vara att bli ansedd 

som en framgångsrik förbrytare (exempelvis en per-

son som genomför spektakulära rån). Egenskaper 

som premieras kan i en sådan social miljö vara bråkig-

het, tuffhet eller smartness. Strävan efter spänning 

kan i den typen av miljöer rättfärdiga ett risktagande 

som knappast skulle accepteras i andra kretsar. 

Ett fenomen som får stor uppmärksamhet i dagens 

kriminalpolitiska debatt är de allt fler skjutningar som 

ofta äger rum i SSO. En del av dessa skjutningar hand-

lar om olika typer av ”affärskonflikter” i den ”undre 

världen”. En betydande andel av dessa förefaller dock 

ha en typisk subkulturell karaktär och handlar om 

heder och respekt. De unga män som är förövare till 

dessa brott, som inte sällan har en dödlig utgång, anser 

sig tvungna att begå dessa handlingar för att återställa 

sin heder och den respekt de vill ha. De kränkningar 

som föranleder den typen av brutala våldsbrott skulle 

ofta i det övriga samhället uppfattas som bagatellar-

tade. Förövarna till dessa brott tycks dock anse att 

den prestigeförlust de skulle drabbas av om de inte 

hämnas kränkningen, eller den prestigevinst de får 

om de reagerar på ett ”adekvat sätt” på denna (till 

exempel en obetald skuld), är värda avsevärda ris-

ker och upplevs därför rättfärdiga användningen av 

mycket grovt våld.20  

20. Rostami 2013
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Gäng och nätverk
De ovan nämnda subkulturteoretikerna kopplar upp-

komsten av underklassubkulturer till att gäng bildas. 

Men även de andra ovan nämnda teorierna kan för-

klara förekomsten av mer eller mindre välorganiserad 

brottslighet i SSO. 

Om vi föreställer oss den tidigare beskrivna zone 

in transition där sociala relationer inte fungerar och 

människorna, främst de unga männen, saknar förank-

ring i det etablerade samhället, så kan vi se en brist på 

fungerande social kontroll, någon sorts socialkontroll-

vakuum skulle man kunna säga. Människor har dock 

svårt att leva utan att ingå i någon form av social 

struktur. När de sociala strukturer som vanligen finns i 

samhället, såsom arbetsliv, rättsväsende, föreningsliv, 

kyrkor, föreningar etc., inte finns eller är svaga, skapas 

i deras ställe andra strukturer som uppfyller de boen-

des behov. Människor som bor i SSO har, utöver att de 

som alla andra strävar efter – gemenskap – även behov 

av skydd (brottsutsattheten är som nämnts hög här) 

och försörjning.

Boendestandarden i dessa områden är ofta dålig, 

bland annat råder en stor trångboddhet. I familjerna 

är det traditionellt kvinnor som tar hand om hushållet 

och barnen. Männen söker sig, och förväntas ofta även 

söka sig utanför hemmet, dels på jakt efter försörj-
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ningsmöjligheter och dels för att de saknar en tydlig 

funktion i hushållet.21 De ensamstående männen söker 

sig också ut från de ofta tillfälliga och överbefolkade 

bostäderna. Det är mellan dessa män som det knyts 

band som till att börja med oftast handlar om gemen-

skap och skydd. Skyddsaspekten är inte oviktig, i en 

grupp känner man sig (även om man inte alltid är det) 

tryggare än när man är ensam. Man upplever också 

att man genom att sluta sig samman kan söka bättre 

skydd för sina närstående samt för hela området som 

man bor i. Den typen av lokala grupperingar av unga 

män, som ofta identifierar sig starkt med områdena 

där de bor, är vanlig och inte bara i områden med låg 

status.22 I SSO spelar dock, på grund av bristen på 

alternativ, tillhörigheten till sådana grupperingar 

en viktigare roll för medlemmarna. Förekomsten av 

dessa grupperingar är också en vanlig källa till konflik-

ter, eftersom liknade grupperingar ofta finns i områ-

den i närheten. Strävan efter en inre sammanhållning 

i gruppen är förenad med en benägenhet till externa 

konflikter, till exempel slagsmål mellan gäng som 

kommer från olika områden, går i olika skolor eller 

hejar på olika fotbollslag. 

Ett resultat av den sortens lokala gängbildningar är 

att gruppen kan få en stark position i sitt område på 

grund av sin stora och ofta öppet exponerade vålds-

21. Thrasher 1927
22. Sarnecki 2007
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potential. Som exempel kan här nämnas det så kallade 

Södertäljenätverket som i slutet av 00-talet gjorde sig 

skyldig till tre mord och ett stort antal andra grova 

våldsbrott i Södertälje. Detta våldskapital medför en 

viss makt som i den här typen av områden inte alltid 

tillräckligt resolut och tidigt utmanas av representan-

ter för statens maktmonopol, det vill säga polisen.23  

När våldskapitalet utmanas av representanter för ord-

ningsmakten leder det ibland till att gruppens sam-

manhållning ökar ytterligare, mera om detta nedan. 

Medlemmar av den sortens grupperingar är ofta i 

ett akut behov av att skaffa försörjning. Samtidigt kan 

en sådan våldsmakt omsättas i pengar. På så sätt upp-

står ett incitament för att en, till att börja med, ganska 

primitiv form av organiserad brottslighet kan uppstå. 

Denna kan till exempel rikta sig mot de lokala affärsid-

karna i det område där gänget verkar. 

Hur avancerad den typen av brottslighet kan bli 

beror i stor utsträckning på vilka tillfällen till brott 

som finns i samhället. Om vi som exempel tar USA 

under 1920-talet och början av 1930-talet, så var de 

strukturella förhållandena för uppkomsten av den 

organiserade brottsligheten mycket gynnsamma. Jag 

syftar här bland annat på det alkoholförbud (prohibi-

tion) som infördes i landet. Prohibitionen skapade 

23. När polisen till slut började systematiskt kartlägga och bekämpa Södertäljenätverket 
hade grupperingen vuxit sig stor och mäktig och det behövdes mycket omfattande och 
långvariga polisiära insatser för att bryta gruppens makt över invånarna.
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incitament för en omfattande illegal alkoholmarknad 

med mycket stor omsättning. Många av de gäng som 

fanns vid denna tid i socioekonomiskt svaga områden 

i USA:s storstäder blev involverade i denna marknad. 

För de fattiga unga män, ofta med högt våldskapital, 

som ingick i dessa gäng uppstod helt plötsligt tillfällen 

till både sysselsättning och försörjning.24  

Många av dessa gäng utvecklades till strukturerade 

organisationer med hög grad av specialisering. Några 

tog hand om smuggling, andra om distribution, ytter-

ligare andra hade som uppdrag att skydda gängens 

affärer mot andra konkurrerande gäng, interna hot 

och myndigheter. De stora ekonomiska tillgångar som 

den illegala alkoholhanteringen gav medförde att man 

inte sällan lyckades korrumpera både polisen och poli-

tikerna. Vissa av gängmedlemmarna kunde skaffa sig 

rikedomar och en ansenlig politisk makt.

I december 1933 upphävdes prohibitionen i USA, 

vilket dock inte innebär att de kriminella strukturerna 

som hade byggts upp utifrån alkoholförbudet upplös-

tes. Lärdomen från prohibitionstiden är snarare att 

när den sortens strukturer en gång har etablerats, så 

brukar de bestå även om det ursprungliga incitamen-

tet till deras uppkomst har försvunnit. Vad som istället 

händer är att inriktningen på verksamheten anpassas 

till de nya omständigheterna. Det fanns i USA då, och 

24. Paoli (Red.) 2014
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det finns i de allra flesta länder idag, ett stort antal av 

staten reglerade områden på vilka den organiserade 

brottsligheten kan tjäna pengar. Till dessa hör bland 

annat smuggling av och handel med människor för 

arbete eller sexuella ändamål, handel med illegala 

vapen, smuggling av tobaks- och alkoholprodukter och 

illegal handel med medicinska preparat samt självfal-

let tillverkning, smuggling och handel med narkotika. 

Den en gång etablerade förmågan till att utöva våld kan 

också komma väl till pass i samband med allehanda rån 

(banker, värdedepåer, värdetransporter, guldsmeder 

etcetera), kidnappningar och liknande.

 När vi ser på dagens situation i Sverige så kan kon-

stateras att SSO i ansenlig omfattning utgör rekry-

teringsbasen för den organiserade brottsligheten i 

landet. De ovan nämnda ekonomiska incitamenten 

för att sådana strukturer som beskrivits ovan bildas 

är synnerligen aktuella också i dagens Sverige. Det 

som i viss mån skiljer stora delar av den organiserade 

brottsligheten idag från de traditionella gängen är att 

dagens kriminella grupperingar i mindre grad är sam-

manhållna och tidsbeständiga. Den moderna brotts-

ligheten har i större utsträckning än tidigare formen 

av löst sammansatta nätverk som organiserar sig i mer 

fasta strukturer inför ett projekt, till exempel ett grovt 

rån, för att sedan upplösas efter att ha fördelat bytet. 

Nästa gång dessa personer förekommer i samband 
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med brottsliga handlingar, är det ofta tillsammans 

med andra personer som dock inte sällan tillhör ett 

gemensamt större nätverk.25 

På samma sätt som i det övriga samhället, har bety-

delsen av ansikte mot ansikte-kommunikation mel-

lan människor minskat och olika typer av elektronisk 

kommunikation blivit viktigare. Generellt har rör-

ligheten i samhället ökat och relationer mellan i syn-

nerhet unga människor har blivit mindre långvariga. 

Detta avspeglas även bland personer med hög brotts-

aktivitet och har bland annat inneburit att de krimi-

nella grupperingarna inte på samma sätt som tidigare 

är väl urskiljbara och sammanhållna gäng.26

Diskriminering och stämpling
SSO förväntas, av de ovan framhållna skälen, att ha 

många invånare med omfattande sociala problem 

och hög brottslighet. Detta ger anledning till bland 

annat en koncentration av stora polisära resurser till 

dessa områden. Detta i sin tur leder dels till att fler 

brott upptäcks i dessa områden, dels till att polisens 

ingripanden ibland kan leda till nya brott (till exempel 

våldsamma upplopp, mer om detta nedan). Man kan 

här tala om en ond cirkel; ju mer invånarna i ett visst 

område bevakas, desto fler brott upptäcks, vilket leder 

25. Sarnecki 2001
26. Rostami 2013
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till en ännu större bevakning och ännu fler upptäckta 

brott.27 Om området får ett utpräglat dåligt rykte, 

eftersom det utpekats som högt brottsbelastat, flyttar 

också de flesta som har möjlighet ifrån området. De 

som blir kvar och de som flyttar in är ofta människor 

som inte har råd att bo någon annanstans, alltså männ-

iskor med låg socioekonomisk status och inte sällan 

med andra problem. Bostadssegregationen fördjupas 

och problemen i det aktuella området ökar ytterligare.28 

Enligt stämplingsteoretiker finns det en påtaglig 

risk att individer uppfyller de förväntningar som 

omgivningen har på dem.29 Negativa förväntningar kan 

då leda till ett avvikande beteende. Man kan generellt 

säga att förväntningar på individer som lever i SSO ofta 

är negativa. Det finns numera omfattande empirisk 

forskning som visar att brottsligheten hos unga männ-

iskor tenderar att öka efter att de har blivit lagförda för 

brott.30 Detta gäller i synnerhet om samhället reagerar 

repressivt på den brottsliga handlingen. Genom en 

sådan reaktion får individen en bekräftelse på att han 

eller hon är en avvikare/brottsling, vilket alltså kan 

leda till en motsatt reaktion än den avsedda, nämligen 

ett ökat avvikande/brottsligt beteende.

27. Samtidigt sker även en underskattning av brottslighetens omfattning i dessa områden 
p.g.a. invånarnas förhållandevis låga anmälningsbenägenhet.
28.  Jämför med ”Spiral of decay” Skogan 1992.
29. Tannenbaum 1938, Lemert 1951, Becker 1963
30. Farrington & Murray (eds.) 2014
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 Ett relaterat fenomen är att människor, som av sam-

hället stämplats som brottslingar, även har en högre 

tröskel in i det konventionella samhället genom sämre 

förutsättningar till anställning och boende. Numera 

manifesteras detta bland annat genom att arbetsgi-

varna allt oftare ställer krav på utdrag ur brottsbelast-

ningsregistret när en person söker ett arbete.

 Vi kan alltså se en process där negativa förvänt-

ningar, och de åtgärder som samhället vidtar med 

anledning av dessa förväntningar, kan leda till förvär-

rade problem. Denna process kan ske på två nivåer, 

dels när det gäller ett område och dels när det gäller 

människor som lever i just detta område.

Riskfaktorer i samverkan
De flesta av de ovan nämnda teoretiska resonemangen 

som på olika sätt förklarar och belyser den förhål-

landevis höga brottsligheten i SSO är inte ömsesidigt 

uteslutande. Tvärtom kan de mycket väl samverka 

med varandra och på så sätt ytterligare öka problemen 

i dessa områden. 
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På samma sätt som zones in transition i USA:s stor-

städer på 1920- och 1930-talen befolkas de svenska och 

andra europeiska SSO ofta av immigranter. Detta är en 

naturlig effekt av att många immigranter vid ankom-

sten till det nya landet har låg socioekonomisk status. 

Många har i vanliga fall helt enkelt varken ekonomiska 

eller andra möjligheter att bo någon annanstans. Även 

förhållandet att det i dessa områden ofta bor landsmän 

till de nyanlända, kanske till och med deras vänner och 

släktingar, lockar till att bosätta sig där. Två områden 

i Stockholms län utgör ett exempel på detta: Täby på 

1970-talet, dit många judiska flyktingar från Polen flyt-

tade eller Ronna i Södertälje, dit många assyrier och 

syrianer flyttat de senaste decennierna. 

Samtidigt, också i likhet med de ovan beskrivna för-

hållandena i USA, är det vanligt att de som immigrerar 

till sverige stannar i dessa områden under endast en 

begränsad tid. Många flyttar när de har lärt sig språket, 

Invandrare
och brott
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fått arbete och därigenom tillräckliga inkomster att bo 

någon annanstans.31

Det finns således en nära koppling mellan diskussio-

nen om brottslighet i SSO och den mer generella dis-

kussionen om brottslighet bland invandrare. Låt mig 

därför här presentera en kort översikt av kunskaps-

läget i frågan om invandrares brottslighet. 

Innan jag gör detta, några ord om de begrepp som 

används i denna diskussion. Begreppet invandrare är 

tämligen enkelt att definiera, det är en person som är 

född i ett annat land och som numera är bosatt i Sve-

rige. En invandrare kan vara, men är inte alltid, svensk 

medborgare. Ibland forskas det också om invandrar-

nas barn; alltså personer som är födda i Sverige av en 

eller två invandrade föräldrar. I några av de nedan refe-

rerade, i synnerhet äldre, studierna definieras dock 

begreppet invandrare på ett något annorlunda sätt, 

till exempel. som icke svenska medborgare. Grup-

pen invandrare är ytterst heterogen, dit räknas både 

personer som härstammar från Sveriges grannländer 

(där vardagslivet för genomsnittsinvånaren i många 

avseenden är likt det i Sverige) och från länder som 

är geografiskt mycket avlägsna (i vissa av dessa länder 

skiljer sig vardagslivet påtagligt från det i Sverige). I de 

flesta studier, som kommer att redovisas här, jämförs 

brottsligheten hos invandrare med brottsligheten hos 

31.    Andersson 2000
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den övriga befolkningen, alltså personer som inte har 

invandrat och som inte är barn till invandrare. Också 

detta en i många avseenden heterogen grupp. 

Vi kan börja med att falsifiera ett vanligt påstående 

som förekommer i denna debatt, nämligen att frå-

gan har undvikits av forskare. Forskning som jämför 

invandrares brottslighet med den övriga befolkningen 

har bedrivits i Sverige sedan mitten av 1970-talet. 

Kardell (2013) har gjort en genomgång av svenska 

undersökningar av invandrares brottslighet och hittat 

23 sådana studier mellan åren 1974 och 2013.32  Samtliga 

av dessa studier har visat att invandrares brottslighet 

var större än den övriga befolkningens om hänsyn togs 

till gruppernas andel av de boende i landet. Genom-

gången tyder på att invandrares överrepresentation i 

brottslighet har varit ganska konstant under den stu-

derade perioden.

Den mest citerade studien i denna fråga är Brotts-

förebyggande rådets (Brå) undersökning från 2005 

där man har jämfört andelen personer misstänkta för 

brott bland:

• personer födda i Sverige av två svenskfödda  

 föräldrar

• personer födda i Sverige med en utlandsfödd  

 förälder 

32.  Kardell 2013



Brottslighet och motåtgärder i socioekonomiskt utsatta områden

35

       • personer födda i Sverige av två utlandsfödda   

 föräldrar

• personer födda i ett annat land än Sverige

Undersökningen visar att utlandsfödda i genom-

snitt var 2,5 gånger så ofta registrerade för brotts-

misstankar jämfört med de som var födda i Sverige av 

svenskfödda föräldrar. Även personer födda i Sverige 

med båda föräldrarna födda i utlandet var överrepre-

senterade i brottsstatistiken (2 gånger). Medan över-

representationen bland de som hade en utlandsfödd 

förälder var 1,4 gånger. BRÅ-studien visar även att 

överrepresentationen är störst när det gäller vålds- 

och sexualbrott.33  En undersökning av Beckley (2015) 

visar att de med störst överrepresentation är personer 

som kommer från regioner i världen som ligger lågt på 

det så kallade Human Development Index (HDI) vil-

ket rangordnar länderna efter ett index som bygger på 

en sammanläggning av förväntad livslängd, utbildning 

samt BNP per invånare.34 35  

Dessa resultat stämmer alltså ganska väl överens 

med resultaten från tidigare och senare studier. Att 

invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken i 

Sverige, liksom i många andra europeiska länder, råder 

det således ingen tvekan om. Däremot är invandrare 

33.    Martens och Holmberg 2005
34.    Beckley 2015
35.    UNDP 2015
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numera inte överrepresenterade i brottsstatistiken i 

bland annat USA.36 Den väsentliga, och betydligt sämre 

utforskade, frågan är vad denna överrepresentation av 

invandrare i brottsstatistiken i de flesta västeurope-

iska länder beror på.

I princip kan det finnas tre förklaringar till denna 

statistiska överrepresentation:

1. Diskriminering inom rättssystemet.

2. Förhållanden i ursprungslandet eller om-  

 ständigheter relaterade till emigrationen.

3. Förhållanden under vilka invandrare

 lever i mottagarlandet.

Jag ska här kort gå igenom var och en av dessa tre tänk-

bara förklaringarna.

Diskriminering
De allra flesta undersökningar som jämför brotts-

ligheten hos invandrare med brottsligheten hos den 

övriga befolkningen bygger på samkörningar mellan 

data om de undersöktas ursprung, exempelvis landet 

de är födda i, och någon typ av brottsregister.37  Det bör 

påpekas att om man med dessa undersökningar vill 

fastställa sambandet mellan etniciteten och den fak-

36.    Pickering & Ham (eds.) 2014
37.    Vanligen för brott misstänkta eller för brott lagförda personer.
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tiska brottligheten så är detta förenat med avsevärda 

svårigheter. Utöver problemet med att uppgifter om 

ursprungslandet inte alltid ger en korrekt bild av etni-

citeten, har vi det stora problemet att bara ett mindre 

antal av alla brott kommer till polisens kännedom 

och att ett ännu mindre antal av de anmälda brotten 

klaras upp på person så att den misstänkte/lagförde 

kan identifieras. Det sistnämnda innebär att om det 

förekommer diskriminering av invandrare, eller vissa 

grupper av invandrare, i olika delar av rättsprocessen, 

så kommer uppgifter om invandrares överrepresen-

tation bland personer registrerade för brott inte att 

motsvara verkliga förhållanden. Diskriminering inom 

rättssystemet är svårt att undersöka men vi vet både 

från utländska studier,38 och från svenska,39 att en viss 

diskriminering tycks förekomma. I Sverige visar Dahl-

beck (2009) till exempel att människor oftare anmäler 

ett brott som de tror har begåtts av invandrare och 

Kardell (2006) visar att polisen något oftare misstän-

ker invandrare för brott på grunder som sedan under-

känns av åklagare.40 41 Pettersson (2006) konstaterar 

att invandrare som kommer från vissa regioner i värl-

den döms till strängare straff jämfört med svenskar 

som har begått lika grova brott.42 

38.    Pickering & Ham (eds.) 2014
39.    Sarnecki 2006
40.    Dahlbäck 2009
41.    Kardell 2006
42.    Pettersson 2006
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Det finns således belägg för en viss diskriminering 

av invandrare i rättssystemet. Det måste emellertid 

hållas för uteslutet att denna diskriminering skulle 

kunna förklara annat än en mindre del av skillnaden 

i registrerad brottslighet mellan invandrare och den 

övriga befolkningen.

Förhållanden i  
ursprungslandet  
och under emigrationen
Jag har redan nämnt att det finns ett samband mellan 

att man kommer från länder med lågt Human Deve-

lopment Index (HDI, Beckley 2015) och risken att 

registreras för brott i Sverige. Vi vet emellertid inte 

på vilket sätt utvecklingsgraden i ursprungsländerna 

påverkar brottsligheten i Sverige. Man kan till exem-

pel tänka sig att den påverkar de förhållanden under 

vilka individen lever i Sverige (personer från länder 

med lågt index kan ha lägre utbildning än andra och/

eller svårare att få arbete). Man kan också tänka sig 

att personer från länder med lågt HDI blir utsatta för 

större diskriminering jämfört med andra. Denna fråga 

kräver ytterligare belysning.

En annan faktor som kan diskuteras i detta sam-

manhang är den så kallade selektiva invandringen. En 

del debattörer har framkastat tesen att i vissa länder 
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är de delar av befolkningen som kommer till Sverige 

mera brottsbenägna än de som stannar kvar i landet. 

Att utvandringen ofta är selektiv är uppenbart – just 

det förhållandet att människor tillhör olika minori-

teter (politiska, religiösa, sexuella etcetera) är ofta 

anledning till att de tvingas lämna sitt land. Att dessa 

människor skulle vara mer brottsbenägna än de som 

stannar kvar finns det dock inget stöd för. Däremot har 

det under de senaste åren funnits en del indikationer 

på att det finns så kallade utländska ligor som ägnar sig 

åt organiserad brottslighet, exempelvis omfattande 

inbrottsturnéer, i Sverige. Medlemmar i dessa ligor är, 

enligt de uppgifter som florerar i pressen, i de flesta fall 

inte invandrare utan snarare personer som vistas till-

fälligt i Sverige med avsikt att begå brott. Någon mer 

systematisk undersökning av detta fenomen finns för 

närvarande inte, vilket gör uppgifterna osäkra.

Det finns möjligen ett undantag när det gäller 

selektiv invandring. Under 1970- och i början av 1980-

talet kom en grupp personer som hade ovanligt stora 

sociala (framför allt missbruks-) problem till Sverige 

från Finland.43  Orsaken till detta var den fria rörlighe-

ten i Norden, samt de svåra förhållanden under vilka 

denna grupp levde i Finland som på den tiden fortfa-

rande var fattigare än Sverige.

I debatten nämns också kulturella skillnader 

43.    Olsson 1986
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mellan vissa invandrargrupper och majoritetsbe-

folkningen. Denna fråga uppmärksammades redan 

på 1930-talet av den svensk-amerikanska forskaren 

Thorsten Sellin.44  Sellin ansåg att i vissa fall kan de 

normer och värderingar som vissa invandrare tar med 

sig från ursprungslandet vara i direkt konflikt med de 

normer och värderingar som råder i mottagarlandet. 

I dagens Sverige kan ett exempel på en sådan konflikt 

vara synen på kvinnors rätt att själva bestämma över 

sina liv. I vissa länder är synen på kvinnors rätt till 

självbestämmande mer lik den syn på dessa frågor som 

rådde i Sverige för så där 200 år sedan än hur man ser 

på kvinnor idag. Vi brukar i dessa sammanhang tala om 

”hedersbrottslighet” som handlar om olagligt förtryck 

av kvinnor som i en del fall har lett till grov misshandel 

och även mord. Ett annat, relaterat, fenomen med klar 

kulturell bakgrund är könsstympning av flickor från 

vissa regioner i världen.

Omfattningen av problem med normkonflikter är 

inte lätt att bedöma. Det är dock viktigt att komma 

ihåg att de flesta handlingar som är kriminaliserade 

i Sverige också är kriminaliserade i andra länder så 

omfattningen bör inte överdrivas. Ett större problem 

(vilket Sellin också skriver om) är vad som händer på 

längre sikt i mötet mellan ursprungslandets kulturella 

föreställningar och mottagarlandets seder och bruk. 

44.    Sellin 1938
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Detta handlar alltså om hur integrationsprocessen 

fungerar. Om integrationen fungerar väl kommer de 

kulturella motsättningarna att minska med tiden. 

Fungerar inte integrationen kan dessa motsättningar 

mycket väl förstärkas. De nyanlända kan istället för att 

socialiseras in i samhället, socialiseras in i de olika sub-

kulturer som jag nämnde tidigare, och som kan finnas i 

de områden (SSO) dit de flyttar. Det kan handla om tra-

ditionella kriminella subkulturer. Det kan även handla 

om extrema religiösa eller politiska inriktningar med 

en viss anknytning till föreställningar i ursprungslan-

det men ofta betydligt mer radikala. Det är på så sätt 

som till exempe unga män från SSO rekryteras till 

olika extremiströrelser i till exempel Syrien och Irak. 

Liknande processer i 1930-talets USA benämndes av 

Sellin som sekundära kulturkonflikter. 45

Ytterligare en faktor som kan tänkas utgöra en 

delförklaring till överrepresentationen av invandrare 

bland personer registrerade för brott, är händelser 

som har inträffat i flyktingarnas liv innan emigratio-

nen och/eller under själva flykten från ursprungs-

landet. Jag syftar här på traumatiska upplevelser i 

samband med krig, tortyr och andra umbäranden. 

Vi vet att utsatthet för våld kan leda till att individen 

själv blir mer våldsbenägen. Detta gäller i synnerhet 

om den utsatta personen var barn vid våldstillfället. 

45.    Ibid.
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Vi vet också att vissa individer är mer känsliga för 

sådan påverkan än andra.46  Utöver de psykiska skador 

som orsakas av utsatthet för våld kan det även röra sig 

om rent fysiska sådana. Till exempel kan skallskador 

orsakade av våld mot huvudet påverka individens 

framtida beteende.47

I en nyligen genomförd undersökning har Beckley 

(2015) studerat effekter av utsatthet för krig på en 

större population immigranter till Sverige. Hon jäm-

förde den registrerade brottsligheten hos personer 

som kom till Sverige från länder där det pågick krig när 

personen lämnade landet eller tidigare, med regist-

rerad brottslighet hos personer som kom från länder 

där några krig inte ägt rum under den undersökta 

perioden. Efter att ha kontrollerat andra relevanta 

variabler, konstaterar Beckley, något oväntat, att hon 

inte kan hitta några effekter av eventuella, direkta eller 

indirekta, krigserfarenheter på brottsligheten hos 

de undersökta.48  Det behövs onekligen flera studier i 

denna fråga. 

46.    Caspi, McClay, Moffitt, Mill, Martin, Craig, Taylor & Poulton 2002
47.    Raine 2013
48.    Beckley 2015
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Förhållanden  
i mottagarlandet
Hällsten, Szulkin och Sarnecki (2013) genomförde 

en studie av sammanlagt drygt 63 000 ungdomar 

som gick ut grundskolan, med eller utan fullständiga 

betyg, under åren 1990–1993. Dessa ungdomar följdes 

sedan upp i lagförings- och misstänktaregistret tills de 

blev 30 år gamla. Fyra olika mått på brott studerades: 

antalet brottsmisstankar, antalet lagföringar, antalet 

lagföringar för våldsbrott och antalet utdömda fäng-

elsemånader. En jämförelse med dessa fyra brotts-

variabler gjordes mellan personer födda i Sverige av 

svenskfödda föräldrar, födda i Sverige som var barn till 

invandrade föräldrar samt utlandsfödda. Vid jämfö-

relsen togs hänsyn till följande faktorer: föräldrarnas 

utbildning, arbete/arbetslöshet, föräldrarnas sociala 

klass, föräldrarnas inkomst, familjens sammansätt-

ning samt slutligen om familjen levde i ett segregerat 

område. Alla dessa kontrollvariabler avsåg förhål-

landena i familjen under den undersökta individens 

uppväxttid. 

Innan hänsyn togs till alla dessa faktorer hade de 

utlandsfödda dubbelt så hög brottsbelastning jäm-

fört med de som var födda i Sverige av svenskfödda 

föräldrar. Efter att kontrollen gjordes för de ovan 

uppräknade socioekonomiska variablerna (man jäm-
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förde alltså individer som levde under likartade socio-

ekonomiska förhållanden) försvann skillnaden helt 

för kvinnorna och för män minskade den med 50–75 

procent, beroende på vilket mått på brottsligheten 

som användes. Slutsatsen av denna studie är alltså 

enkel: Huvuddelen av skillnaden i brottslighet mellan 

barn till invandrare och barn till övriga befolkningen 

beror på skillnader i socioekonomiska uppväxtförhål-

landen i Sverige. Vi är alltså tillbaka till samma sorts 

förklaringar som vi diskuterade ovan när vi sökte efter 

teorier som förklarar den höga brottsligheten i SSO. 

Det tycks alltså vara just den låga socioekonomiska 

statusen under uppväxten i Sverige som är huvud-

förklaringen till skillnaderna i brottsbelastning mel-

lan invandrare och den övriga befolkningen.

Den ovan nämnda undersökningen antyder dess-

utom att det faktum att man bor i ett område som 

präglas av låg socioekonomisk status, och segregation 

i sig, är en av faktorerna som bidrar till invandrares 

högre brottslighet. Frågan om faktumet att man bor 

i socialt utsatt område ökar risken för brottslighet är 

emellertid omdiskuterad, till exempel så finner inte 

Sariaslan m.fl. (2013) sådana effekter i svenska longi-

tudinella data.49

Innan vi går vidare måste två saker understrykas. 

Till att börja med: Även om resultaten från den ovan 

49.    Sariaslan, Långström, D’Onofrio, Hallqvist, Franck & Lichtenstein 2013
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nämnda undersökningen är synnerligen plausibla 

och överensstämmer med teoretiskt grundade för-

väntningar, är undersökningen än så länge den enda 

i sitt slag i Sverige. Detta innebär att vi behöver fler 

studier som granskar betydelsen av förhållanden i 

mottagarlandet för invandrares överrepresentation i 

brottslighet. Samt vad gäller det huvudsakliga fyndet: 

Om huvudförklaringen till skillnaderna i registrerad 

brottslighet mellan invandrare och övriga beror på 

socioekonomiska skillnader i uppväxtförhållanden 

mellan dessa två grupper 50 så betyder det inte att de 

andra ovan nämnda tänkbara förklaringarna till dessa 

skillnader kan avskrivas. Detta fynd betyder bara att 

dessa faktorers förklaringsvärde är begränsat. Detta 

gäller i synnerhet skillnaderna i registrerad brotts-

belastning mellan kvinnor där skillnaden, efter kon-

troll för de socioekonomiska variablerna, praktiskt 

taget helt försvinner. Men också när det gäller männen; 

om drygt hälften av skillnaden i registrerad brottslig-

het förklaras av socioekonomiska variabler minskar 

utrymmet påtagligt för att kunna förklara denna skill-

nad med hjälp av till exempel etnisk diskriminering 

inom rättsväsendet eller för den delen kulturkonflikter. 

Undantaget utgörs, som nämnts tidigare, av de 

faktorer som kan tillskrivas ursprungslandet. Vi vet 

ännu inte i vilken utsträckning dessa förhållanden kan 

50.    Jag menar förstås de genomsnittliga uppväxtförhållandena.
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ha betydelse för invandrares levnadsförhållanden i 

det nya landet och således indirekt även för brottslig-

heten. Det är inte otänkbart att lågt Human Develop-

ment Index (HDI) i ursprungslandet till exempel kan 

påverka individens anställningsbarhet i mottagarlan-

det, vilket i sin tur kan påverka individens, och indi-

videns barns, socioekonomiska status. Denna effekt 

kan inte vara hur stor som helst, men den är än så länge 

outforskad. 

Kvinnorna i SSO
Som jag tidigare har påpekat gäller de ovan förda reso-

nemangen främst män. Det är de som står för de allra 

flesta brotten, är aktiva medlemmar i gängen, anser sig 

bundna av de speciella normer som gäller i heders- och 

våldssubkulturer och så vidare. Det kan därför vara 

på sin plats att nämna några ord om kvinnor, särskilt 

unga, som ju också lever i SSO och som påverkar, och 

påverkas av, det som sker i dessa områden.

Till att börja med kan vi konstatera att kvinnors 

och mäns ekonomiska och sociala förhållanden i SSO 

är likartade, eller snarare att det finns skäl att anta att 

kvinnornas förhållanden ofta är svårare än männens. 

Detta innebär dock inte att kvinnorna reagerar på 

dessa omständigheter på samma sätt som männen. 

Av kriminologisk forskning framgår det att de få 
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kvinnor som registrerats för grövre och mer omfat-

tande brottslighet i genomsnitt har vuxit upp och 

fortfarande lever under sociala förhållanden som är 

svårare än männens med jämförbar brottslighet.51 Det 

är alltså betydligt mer sällsynt att kvinnor börjar begå 

brott till följd av att de utsätts för strain även om detta 

självklart förekommer.

Undersökningar av brottsliga nätverk52 ger vid 

handen att unga kvinnor sällan intar några centrala 

positioner i dessa nätverk. I de fall tjejer förekommer 

i nätverken bildar de antingen egna grupperingar, som 

ytterst sällan är tidsbeständiga, eller finns i periferin 

av nätverk som domineras av killar. Många av flick-

orna finns i nätverken så länge de har en relation med 

en brottsaktiv man, som är ofta äldre än de själva. De 

brott som kvinnorna misstänks för är ofta direkt kopp-

lade till männens brottslighet. Till exempel kan de 

förvara vapen, narkotika och pengar som är kopplade 

till brottslig verksamhet, vittna falskt etcetera.

De värderingar som råder bland brottsaktiva 

individer i SSO präglas ofta av en mycket traditio-

nell syn på manligt och kvinnligt beteende. Enligt 

de subkulturella normerna förväntas männen vara 

beskyddande och kontrollerande gentemot kvin-

norna, medan kvinnorna förväntas vara passiva och 

solidariska med männen. Många av kvinnorna i dessa 

51.    Estrada & Nilsson 2012
52.    Sarnecki 2001
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kretsar blir utsatta för våld och andra övergrepp, 

börjar missbruka narkotika eller råkar illa ut på annat 

sätt. Man kan alltså säga att kvinnorna inte bara drab-

bas av de socioekonomiska förhållanden som råder i 

SSO utan ofta också av hur männen reagerar på dessa 

förhållanden. Resultatet är bland annat dålig fysisk 

och psykisk hälsa, social isolering och fördjupad 

fattigdom. Eftersom kvinnorna har huvudansvaret 

för barnen påverkar deras situation även barnens  

uppväxtförhållanden som i sin tur är kopplade till ris-

ker för framtida kriminalitet, i synnerhet hos pojkar. 
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Som framgått tidigare är problemen i SSO inget 

nytt fenomen. Samhället har länge försökt hantera 

dessa problem på olika sätt. Många av dessa försök har 

inte varit helt framgångsrika, några direkt katastrofala. 

Bland de icke framgångsrika försöken finns det fram-

för allt sådana som inte har utgått från förståelsen av 

dessa områdens speciella problematik. Låt oss titta på 

ett klassiskt fall.

Brixtonkravallerna 1981
Kravaller och upplopp är inte heller ett nytt fenomen 

utan har förekommit både i Sverige och internationellt 

under många historiska epoker. Historiken Mats Berg-

lund räknar i sin avhandling från 2009 upp ett större 

antal sådana händelser i Stockholm under 1700- och 

1800-talet. Dessa kravaller tycks ha många olikheter 

men också en hel del gemensamma drag. Bland dessa 

Hur bemöter 
samhället 
problemen?
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gemensamma drag räknar Berglund deltagarnas utan-

förskap och missnöje med myndigheterna, inte minst 

med ordningsmakten. Samma kan sägas om upplopp i 

andra länder, inte minst i England och USA där, främst, 

storstäder har upplevt åtskilliga allvarliga upplopp.

 Att jag just väljer att här närmare presentera Brix-

tonkravallerna 1981, beror inte bara på att det rör sig 

om ett av de större och mera spektakulära upploppen 

i Storbritanniens moderna historia5 3  utan i första hand 

på att både orsakerna till och förloppet av dessa kraval-

ler noggrant har undersökts av en statlig kommission. 

Ordförande för denna kommission, ledamoten av 

Storbritanniens Högsta Domstol Lord Scarman, drog 

i sin rapport ett stort antal slutsatser som fortfarande 

är av hög aktualitet för vår förståelse av hur problem i 

SSO bör och framför allt inte bör hanteras.54 

Brixton var i början av 1980-talet på många sätt ett 

typiskt SSO i södra London. En stor andel av befolk-

ningen var svarta emigranter från Västindien. Arbets-

lösheten var mycket hög, i synnerhet bland personer 

med västindiskt ursprung där den uppgick till 50 pro-

cent. Även brottsligheten i Brixton var omfattande, 

liksom narkotikamissbruket. Den västindiska minori-

teten hade sedan länge upplevt en påtaglig diskrimine-

ring i England, dels från myndigheternas sida och dels 

53.      Bland annat skadades 299 poliser, ett hundratal bilar förstördes och cirka 150 fastighe-
ter plundrades.
54.     Scarman 1981
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från grupper av rasister som hade gjort sig skyldiga till 

åtskilliga fall av misshandel och andra angrepp på den 

svarta befolkningen. I januari 1981 hade en, troligen 

anlagd, brand på en fest dödat 13 svarta ungdomar i en 

annan stadsdel i södra London. Den västindiska mino-

riteten var mycket besviken över den likgiltighet som, 

de uppfattade att, majoritetsbefolkningen uppvisade 

inför nyheten om branden samt hur polisen hanterade 

brandutredningen. Stämningen mellan den vid tiden 

nästan helt vita poliskåren i London och de svarta ung-

domarna var sedan länge mycket spänd.

I april 1981 startade polisen Operation Swamp som 

hade karaktären av ”stop and search”. Under sex dagar 

genomförde en stor polisstyrka i Brixton en insats där 

1 000 unga män, främst svarta, stoppades och kropps-

visiterades. Lagen tillät den typen av ingripanden om 

det fanns misstanke om brott, men polisen tycktes 

anse att alla svarta män per definition var misstänkta. 

Polisens agerande försämrade ytterligare de redan 

dåliga relationerna mellan polisen och de svarta ung-

domarna.

Den tändande gnistan till kravallerna var en baga-

tellartad händelse. Polisen omhändertog en ung väst-

indier som före omhändertagandet hade blivit stucken 

med kniv. Omhändertagandet av den knivskadade 

unge mannen och hur det tolkades hos de två sidorna 

i konflikten är mycket karakteristiskt och ger en bra 
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fingervisning om orsakerna till upploppen i Brixton 

och, anser jag, många liknande händelser. Ungdo-

marna i Brixton uppfattade omhändertagandet som 

det yttersta beviset på polisens rasistiska trakasserier 

av dem. Enligt polisen var avsikten att föra den unge 

mannen till sjukhus för att rädda hans liv. Vid läsning 

av Scarmanrapporten, slås man gång på gång av de 

totalt olika bilderna av verkligheten som polisen och  

Brixton-invånarna har. Medan företrädarna för Lon-

don Metropolitan Police ansåg att Operation Swamp 

var ett legitimt och effektivt sätt att utföra polisens 

uppdrag i ett område med hög brottslighet, uppfatta-

des denna operation av flertalet av Brixtons invånare 

som ett sätt av att förtrycka och provocera en redan 

mycket utsatt och fattig befolkning. Istället för att 

utreda mordbranden, som tidigare detta år tog ett 

antal unga människors liv, använde polisen stora resur-

ser för att gripa och lagföra deras vänner och anhöriga 

för bagatellartade brott. Att praktiskt taget alla poliser 

var vita och den stora majoriteten av de som greps 

var svarta, uppfattade polisen som något fullständigt 

naturligt (så såg Londonpolisens etniska sammansätt-

ning ut på den tiden) medan de svarta ungdomarna i 

Brixton uppfattade detta som ett uttryck av statens 

rasism. Medan de unga talade om kamp mot förtryck 

och förnedring, talade polisen om bekämpning av 

brottslighet och kriminella ligor och så vidare.
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Lord Scarman skriver i sin rapport att akuta åtgär-

der är nödvändiga för att förhindra att etnisk ”disad-

vantage becoming an endemic, ineradicable disease 

threatening the very survival of our society”. 55 

 

Om polisens roll i SSO skriver han:

The police do not create social deprivation, 

though unimaginative, inflexible policing can 

make the tensions which deprivation engenders 

greatly worse. Conversely, while good policing 

can help diminish tension and avoid disorder, it 

cannot remove the causes of social stress where 

these are to be found, as those in Brixton and 

elsewhere are, deeply embedded in fundamental 

economic and social conditions. Any attempt to 

resolve the circumstances from which the dis-

orders of this year sprang cannot therefore be 

limited to recommendations about policing but 

must embrace the wider social context in which 

policing is carried out. [...] 56

      

    Denna slutsats har inte minskat i aktualitet trots att 

det har gått 34 år sedan den presenterades för första 

gången, och trots att det har varit många upplopp av 

55.    Scarman 1981
56.    Ibid.
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liknande karaktär som de i Brixton 1981 sedan dess, 

både i England och på många andra håll. Även till Brix-

ton har upploppen nämligen återkommit 1985, 1995 

samt 2011 när stora upplopp ägde rum i flera, i första 

hand, SSO i London.

 

Åtgärder i Sverige
Scarmans slutsatser är egentligen både enkla och 

självklara. I bakgrunden till problemen i Brixton och 

många andra SSO ligger de socioekonomiska förhål-

landen under vilka människor lever. Som jag har 

beskrivit ovan är fattigdom, maktlöshet etcetera inte 

en direkt orsak till att människor begår brott. Av min 

genomgång har emellertid framgått att det finns ett 

stort antal mekanismer som orsakar att brottslighe-

ten är större i SSO än på annat håll. 

För att få bort själva roten till de problem som finns 

i dessa områden är det således, som Scarman skriver, 

nödvändigt att förändra de boendes levnadsförhål-

landen. Utbildning och arbete är de radikala åtgärder 

som måste genomföras här. Fokus på utbildning är av 

yttersta vikt. I intervjuer som nyligen genomfördes 

i ett SSO i Stockholm57 säger många ungdomar att de 

inte uppfattar skolan som ett sätt att uppnå de cen-

trala livsmålen, utan som ett ställe där man kan träffa 

57.    Zamparutti 2014
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sina kompisar. När det öppnas andra mötesarenor för 

umgänge med kamrater slutar dessa ungdomar att gå 

till skolan. Skolan fungerar alltså mer som en sorts 

fritidsgård för dessa ungdomar än som en skola och 

det krävs omfattande och resurskrävande åtgärder för 

att bryta denna trend. Forskning om brottspreven-

tion58 ger vid handen att det här handlar om att på ett 

mycket tidigt stadium öka barnens förutsättningar för 

en framgångsrik skolgång. Dessa åtgärder kan genom-

föras inom ramen för förskoleverksamheten.

En annan viktig lärdom från forskning om brotts-

prevention handlar om föräldraskap. Åtgärder som 

ökar föräldrarnas möjligheter att utöva ett gott för-

äldraskap har stor brottsförebyggande potential. Här 

handlar det återigen om tidiga insatser, ibland till och 

med innan barnet är fött och ofta direkt efter födelsen.59  

Arbetsmarknadsåtgärder intar en central plats. Inte 

minst måste samhället främja skapandet av arbeten 

som inte ställer så höga krav på utbildning. Även om vi 

kanske kan lyckas på lång sikt att förbättra förutsätt-

ningarna för utbildning för de unga måste även deras 

föräldrar ha möjligheter att få jobb, vilket i stort sett 

är den enda förutsättningen för att integreras i det 

svenska samhället. 

Det handlar alltså om att få vissa förhållanden i 

dessa områden, såsom utbildning, arbete och service, 

58.    För genomgång se t.ex. Sarnecki (2015).
59.    Olds 2002
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att likna de förhållanden under vilka de övriga cirka 

94 procent av befolkningen i Sverige lever. Eftersom 

människor i dessa områden generellt har sämre för-

utsättningar för att skapa sig ett liv som liknar majori-

tetens krävs det, enligt principer som brukar råda i ett 

välfärdssamhälle, extra insatser som riktas mot denna 

befolkningsgrupp. I en kriminologisk analys kan dessa 

grundläggande lösningar framhållas, men hur dessa 

ska genomföras är knappast något som kan föreslås här. 

Polisens roll
Låt oss nu återvända till Scarman och hans analys av 

polisens betydelse. Polisen kan alltså enligt Scarman 

inte lösa de grundläggande problemen, men den kan 

göra dem större eller mindre. I motsats till de stora och 

svåra problem som ovan beskrivits när det gäller de 

socioekonomiska förhållandena är förändringar i den, 

i förekommande fall, negativa roll som polisen spelar 

i dessa områden betydligt enklare att åstadkomma. 

Med detta menar jag inte att det blir enkelt, utan bara 

att det inte blir lika svårt som att skapa förutsättningar 

för utbildning och arbete för ansenliga delar av befolk-

ningen.

Enligt den svenska polislagens andra paragraf 60 hör 

till Polismyndighetens uppgifter att:

60.    Polislag (2014:588)
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1. förebygga, förhindra och upptäcka brottslig 

verksamhet och andra störningar av den all-

männa ordningen eller säkerheten, 

2. övervaka den allmänna ordningen och säker-

heten och ingripa när störningar har inträffat, 

3. utreda och beivra brott som hör under all-

mänt åtal, 

4. lämna allmänheten skydd, upplysningar och 

annan hjälp, när sådant bistånd lämpligen 

kan ges av polisen, 

5. fullgöra den verksamhet som ankommer på 

Polismyndigheten enligt särskilda bestäm-

melser. 

Det finns goda skäl att anta att dessa uppdrag är väl-

förankrade i allmänhetens rättsmedvetande. Så till 

exempel åtnjuter den svenska polisen (liksom polis-

kårer i de flesta stabila västerländska demokratier) 

stort och ökande förtroende hos allmänheten.61 Sam-

tidigt är förtroendet för polisen inte jämnt fördelat i 

befolkningen. Bland personer, och då i synnerhet unga 

män, som är bosatta i SSO är förtroendet för polisen 

betydligt lägre än i andra grupper. Generellt följer för-

troendet för rättsväsendet socioekonomisk status hos 

de undersökta. Ju lägre socioekonomisk status, desto 

61. Brå 2015
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lägre förtroende. Invandrare och barn till invandrare 

har lägre förtroende för rättsväsendet än personer 

födda i Sverige av svenska föräldrar.62

Det är självklart att de uppgifter som polisen enligt 

lagen har i samhället är samma oberoende av i vil-

ken typ av område som dessa uppgifter ska utföras. 

Däremot måste metoderna för att uppfylla dessa mål 

variera. Polisiära metoder måste på ett självklart sätt 

anpassas efter de förhållanden som råder på plat-

sen där dessa uppgifter ska utföras. Denna till synes 

självklara princip tycks inte alltid vara enkel att till-

lämpa. En snabb genomgång av litteraturen om ett 

antal svenska och internationella upplopp, inklusive 

upploppen i Brixton 198163 men även oroligheterna 

i Rosengård 2007–200864 och kravallerna i Husby 

201365, ger vid handen att flertalet av dessa har utlösts 

(helt eller delvis och fortsatt under längre tid) just på 

grund av att polisens arbete inte har varit anpassat 

till de lokala förutsättningarna. Detta har bland annat 

medfört att polisens åtgärder har lett till att brotts-

ligheten i området har ökat istället för att minska och 

medborgarnas säkerhet har äventyrats. Detta är lätt 

hänt om polisens möte med den lokala befolkningen, 

som i Brixton, handlar om ett möte mellan grupper av 

62. Ibid.
63. Scarman 1981
64. Hallin, Jashari, Listerborn & Popoola 2010
65. de los Reyes, Boréus, Estrada, Flyghed, González Arriagada, Lundgren & Lundström 2014



Brottslighet och motåtgärder i socioekonomiskt utsatta områden

59

människor som kommer från två totalt olika världar 

som varken har förmåga eller vilja att förstå varandra.

Kanske kan följande citat från intervjuer som har 

genomförts med invånarna i Husby efter kravallerna i 

maj 2013 av forskare vid Stockholms universitet illus-

trera detta problem:

Jag försökte prata med polisen. Många gånger. 

När jag kom, till exempel, innan jag såg allt det 

här så såg jag några poliser som stod vid kra-

vallstaketet. ’Ursäkta, vad är det som har hänt?’ 

Inget svar. ’Ursäkta, har det hänt nånting? Jag 

vill gå förbi.’ Liksom så. Inget svar. Dom totalt 

ignorerade mig.66

Man kan tänka sig många förklaringar till att poliser 

i ett trängt läge under ett upplopp inte vill kommuni-

cera med allmänheten. Enligt den ovan nämnda rap-

porten gällde denna ovilja att kommunicera för övrigt 

inte bara med ungdomar från området, utan också till 

exempel med de så kallade medborgarvärdarna som 

försökte lugna situationen. Inte desto mindre kan den 

sortens vägran att kommunicera upplevas som ytterst 

provocerande och kan leda till att motsättningarna 

ökar ytterligare.67 

Förutsättningarna för att polisens åtgärder inte ska 

66.    Ibid.
67.    Bristande kommunikation med polisen berörs även i viss mån avseende oroligheter i 
Rosengård i Hallin m.fl. (2010).
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leda till de omvända, utan till de avsedda effekterna, är 

att polisen har goda och aktuella kunskaper om de för-

hållanden som råder i området (situationen kan för-

ändras mycket fort). Dessa kunskaper måste förmed-

las till de poliser som arbetar i området. Det vanliga är 

att de poliser som arbetar permanent på en viss plats 

har sådana kunskaper och agerar enligt dessa. Problem 

tycks ofta uppkomma när det kommer nya poliser till 

platsen. Dessa poliser saknar vanligen dessa kunska-

per. Nya poliser utan lokal kännedom kommenderas 

ofta till SSO i samband med att någon form av extraor-

dinär insats ska genomföras där. Det kan till exempel 

handla om tillslag mot organiserad brottslighet, någon 

våldsam person eller när det har blivit oroligt i områ-

det och man befarar att det kan bli upplopp. De nyan-

lända poliserna kan i sämsta fall framkalla det befarade 

upploppet eller förvärra det, istället för att lugna ner 

situationen. 

Som det visas bland annat av Hallin förekommer 

det i SSO även problem med stor omsättning av poli-

ser – nya poliser kommer dit och jobbar ett par år för 

att sedan försvinna till andra uppgifter.68

En viktig uppgift för polisen bör vara att på förhand 

utveckla strategier och taktiker för arbetet i SSO. 

Som det har framgått ovan handlar det om att genom 

kontinuerlig kartläggning ha en god kännedom om de 

68.    Hallin, Jashari, Listerborn & Popoola 2010
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förhållanden som för tillfället råder och ha förmågan 

att använda dessa insikter i konkreta och inte sällan 

pressade situationer.

Samtidigt finns det en mängd gemensamma drag 

hos SSO. Kunskaper om dessa kan utgöra en bas för 

utveckling av vissa standardmetoder anpassade till 

tänkbara scenarion. De ovan refererade kunskaperna 

om faktorer bakom den förhöjda risken för brott i 

dessa områden kan här vara till en viss hjälp. 

Vi vet således att SSO inte bara karakteriseras av 

en överrepresentation av brottsbenägna personer, 

utan även av överskott av brottsplatser och brotts-

offer. Offer för brott som begås av de brottsaktiva 

individerna i området är således ofta andra personer 

som bor i samma område. Så visade det sig till exem-

pel vara fallet när polisen kartlade brottsligheten hos 

det så kallade Södertäljenätverket. Samma gäller den 

egendom som förstörs i samband med upplopp som 

inträffar i SSO. Brända bilar och fastigheter, plundrade 

butiker etcetera tillhör i huvudsak områdets egna invå-

nare. Teoretiskt sett har alltså ordningsmakten och 

majoriteten av invånarna i området samma intresse, 

nämligen att bekämpa brottsligheten.

Samtidigt visar erfarenheten att många av invå-

narna, även de som inte är inblandade i brottsligheten, 

inte samarbetar med polisen och inte sällan både i ord 

och i handling solidariserar sig med brottsförövarna. 
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Orsakerna till detta är troligen två. Den ena är att även 

de personer som inte själva begår brott upplever att de 

delar öde med dem som gör det. Upplevelsen av social 

exklusion och känslan av att man på olika sätt är i kon-

flikt med majoritetssamhället är ofta stark även hos de 

invånare som drabbas av brottsligheten. Denna känsla 

kan lätt förstärkas om polisen, och i förekommande 

fall även andra myndigheter, agerar på ett sätt som av 

invånarna i SSO uppfattas som diskriminerande. Pet-

tersson (2012) visar på den ömtåliga balansen mellan 

kontroll och kontaktupprätthållande funktioner som 

polisen måste hålla i sitt dagliga arbete med ungdo-

mar.69 Denna balans är synnerligen komplicerad i SSO. 

Stop and search, numera ofta kallad stop and frisk-

metoden, som fortfarande tillämpas i många SSO kan 

lätt förstärka den typen av upplevelser. Detta i synner-

het om polisen har en överlägsen attityd och inte visar 

förståelse att proceduren kan uppfattas som förned-

rande. Det bör tilläggas att i till exempel New York där 

polisen har varit mycket framgångsrik med bekämp-

ningen av grov brottslighet70 har metoden bidragit till 

att hitta och beslagta vapen. Olika polisiära metoder 

har både för- och nackdelar och måste tillämpas med 

omdöme. I ett SSO där det redan råder stora motsätt-

ningar mellan befolkningen och myndigheterna kan 

metoden vara kontraproduktiv. 

69.    Pettersson 2012
70.    Zimring 2012
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Det är inte ovanligt att polisens kontroll och över-

vakning i SSO generellt uppfattas av invånarna, i syn-

nerhet av unga män, som respektlös och förnedrande. 

Det som polisen uppfattar som en aktivitet som ska 

störa de lokala gängen och förmedla budskapet att 

polisen har kontroll över situationen och är beredd 

att ingripa resolut om brott begås, kan lätt uppfat-

tas som provocerande av de unga. Mot bakgrund av 

det jag tidigare skrev om de subkulturella heders-

normer som finns i sådana områden, kan polisens 

tuffa och okänsliga agerande mot invånarna skapa 

ett avståndstagande mot myndigheterna i allmän-

het och polisen i synnerhet. Det är alltså fullt möjligt 

att invånarna, trots att de drabbas av brottsligheten, 

väljer att solidarisera sig med de som begår brott och 

inte med myndigheterna som uppfattas som fient-

liga och överlägsna och inte sällan direkt rasistiska.71  

    Den andra faktorn som leder till att invånarna i SSO 

inte samarbetar med myndigheterna, trots att det kan 

ligga i deras intresse, är att de inte tror på myndighe-

ternas effektivitet. Polisens agerande i förhållande till 

de som begår brott i området kan ofta uppfattas som 

långsamt, oengagerat och utan effekter. Om männ-

iskor uppfattar att polisen inte har förutsättningar 

att stoppa de brott som plågar invånarna kan det vara 

rationellt att hjälpa lagöverträdarna istället för att 

71.    T.ex. Hallin m.fl. (2010) och de los Reyes m.fl. (2014).
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samarbeta med polisen. Det hela handlar helt enkelt 

om vem som anses ha övertaget i en konflikt mellan 

ordningsmakten och de brottsaktiva nätverken. Om 

samhället misslyckas att oskadliggöra de som begår 

brott och vissa av de boende har samarbetat med ord-

ningsmakten (till exempel vittnat mot sina grannar) 

är risken mycket stor att brottslingarna kommer att 

hämnas. Av den ovan nämnda rapporten av Hallin m.fl. 

(2010) framgår att invånarna i SSO:na Herrgården och 

Rosengård i Malmö uppger rädslan för repressalier 

som en viktig anledning till varför de inte samarbetar 

med polisen.

Rikskriminalpolisen bedömer att i ”Sverige finns 

i nuläget 55 geografiska områden [som nästan alla 

finns på den ovan nämnda listan på utanförskapsom-

råden] där lokala kriminella nätverk anses ha negativ 

påverkan på lokalsamhället.” 72 

      Polisen sammanfattar inflytandet dessa gruppe-

ringar har i området på följande sätt: 

Vanligt förekommande brott bland de lokala 

kriminella i områdena är bland annat öppen 

narkotikahantering, kriminella uppgörelser som 

yttrar sig i grova våldsyttringar på allmän plats, 

olika former av utpressning och otillåten påver-

kan samt utåtagerande missnöje mot samhället. 

72.    Rikskriminalpolisen 2014
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Samtliga av de nämnda uttrycken manifesterar 

offentligt kriminell makt och blir en påminnelse 

om vad de kriminella aktörerna är kapabla till. 

Det tillsammans med aktiva påtryckningar mot 

lokalsamhället i form av hot, våldshandlingar och 

utpressning antas ligga till grund för den rädsla 

Polisen uppfattar finns i lokalsamhället. Rädslan 

tar sig uttryck i att det är svårt att få personer att 

delta i rättsprocessen mot de lokala kriminella.

Utvecklingen i områdena har medfört svårig-

heter att utreda brott. Polisen har även i andra 

avseenden svårt att arbeta i dessa områden, bland 

annat på grund av att omgivningen reagerar mot 

Polisen vid ingripanden eller genom att angripa 

Polisens fordon. 

Polisens svårigheter med att stävja de nämnda 

problemen kan vara en bidragande faktor till att 

allmänheten i flera fall uppfattar det som att det 

är de kriminella som styr i områdena. En sådan 

uppfattning kan ifrågasatta polisens roll som 

garant för trygghet, och på sikt minskar allmän-

hetens benägenhet att vända sig till Polisen. Situa-

tionen i dessa områden är bekymmersam och har 

i flera fall medfört att Polisen inte kunnat fullgöra 

sin uppgift.73 

73.    Ibid.



Jerzy Sarnecki

66

Självfallet är detta ett fullständigt oacceptabelt 

tillstånd som kräver åtgärder. Dessa åtgärder måste 

alltså bygga på en mycket genomtänkt polisiär taktik. 

Polisen är i sitt arbete mot brottsligheten beroende av 

befolkningens stöd. Om detta stöd uteblir eller ännu 

värre, om polisen motarbetas av lokalbefolkningen, 

kan polisen inte utföra sitt uppdrag. För att polisen ska 

få stöd hos befolkningen måste den alltså dels över-

tyga människor om att den står på de brottsutsattas 

sida mot den brottslighet som drabbar dem, och dels 

göra det trovärdigt att polisen har förutsättningar att 

nå framgång i denna kamp. En central framgångsfak-

tor är således att man lyckas kraftigt minska rädslan 

för de kriminella grupperingarna i SSO. En rädsla som 

har slagit djupa rötter i många av dessa områden. 

Andra institutioner
Polisens utsatthet i SSO beror bland annat på att den 

är en av få myndigheter, förvaltningar, organisationer, 

företag och andra företrädare för det etablerade sam-

hället som områdets invånare ofta kommer i kontakt 

med. I övrigt finns det en utbredd uppfattning att 

samhällsinstitutioner, även sådana som sysslar med 

frågor som rör dessa områden direkt, drar sig tillbaka 

därifrån.74 Utöver polisen är det ofta bara skolan som 

74.    Eriksson & Arnsvik 2014, de los Reyes m.fl. 2014, Ullenhag 2013.
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är kvar i många SSO. Även skolan är ofta drabbad, vil-

ket bland annat indikeras av det stora antalet anlagda 

skolbränder som drabbar SSO.75  Under 2000-talet har 

det varit mellan 300 och 500 skolbränder i Sverige. 

Minst hälften av dessa var anlagda. Möjligen kan en 

viss avmattning av antalet skolbränder noteras sedan 

2006.76 

För att åtgärderna mot brottsligheten i SSO ska 

kunna vara framgångsrika behöver invånarna ha kon-

takter med flera olika företrädare för det etablerade 

samhället samt ha nära till den goda servicen. Dessa 

myndigheter måste ha medborgarnas förtroende.

Ett sätt att uppnå detta är att myndigheter samar-

betar med de lokala strukturer som bildas i SSO och 

som inte sällan fungerar som alternativ till myndighe-

terna. Det kan handla om politiska och religiösa ledare 

eller andra personer som av olika skäl åtnjuter respekt 

och förtroende i lokalsamhället. Erfarenheter visar77   

att om sådana personer engageras av myndigheterna i 

verksamheter som till exempel syftar till att förebygga 

brott, så har dessa verksamheter stora förutsättningar 

att bli framgångsrika. Samtidig kan ett samarbete mel-

lan myndigheter och lokala, ofta informella, ledare 

vara problematiskt eftersom dessa dels ofta bara 

företräder begränsade grupper, dels inte alltid i alla 

75.    Guldåker & Hallin 2013
76.    MSB 2010, Brandskyddsföreningen 2015
77.    Zamparutti 2014
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avseenden företräder de normer och värderingar som 

överensstämmer med de i samhället etablerade. Den 

generella principen måste alltså vara att ett samarbete 

med representanter för det lokala samhället är nöd-

vändigt, inte minst när det föreligger risk för konflikt, 

men detta kan inte ske på bekostnad av grundläggande 

demokratiska principer.
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Avslutning
De allra flesta av de ovan framförda förslagen hand-

lar om åtgärder på kort och möjligen mellanlång sikt. 

Det kan inte nog understrykas att på lång sikt handlar 

det om mer grundläggande förändringar i dessa områ-

den. Förändringar som helt enkelt leder till att dessa 

områden inte längre kan benämnas som just SSO.

Det är samtidigt viktigt att påpeka att de flesta männ-

iskor som en gång har flyttat till SSO inte kommer att 

stanna där för alltid. Liksom i de amerikanska studierna 

från 1920- och 1930-talet är det också i dagens svenska 

SSO en ansenlig omsättning av de boende. Även om det 

kan ta lång tid kommer de flesta till slut att etablera sig 

i samhället, börja arbeta och få stabila inkomster och 

majoriteten av dem kommer att flytta ifrån SSO. Om 

det inte sker i den första generationen, så kommer det 

att ske i den andra eller tredje. Detta innebär att även 

om vi kan se att det i stor utsträckning är samma områ-

den som under flera decennier har haft samma typ av 

problem, med hög arbetslöshet och brottslighet och så 

vidare, så handlar det sällan om samma individer eller 

samma familjer. De som har lyckats etablera sig lämnar 

platsen åt de nyanlända som under en tid även tar över 

de utflyttade invånarnas problem – begreppet zone in 

transition gäller alltså fortfarande.
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Sommaren 2014 höll Sveriges dåvarande statsmi-

nister Fredrik Reinfeldt ett sommartal med budska-

pet att svenska folket bör öppna sina hjärtan för ökat 

flyktingmottagande, trots att detta beräknas innebära 

försämrade offentliga finanser. Talet kan – och har – 

analyserats ur en rad perspektiv, men en av de mest 

uppenbara frågorna är fortfarande följande: Varför 

utgår en moderat statsminister från att det måste vara 

en kostnad för Sverige när människor kommer hit för 

att bo, leva och arbeta här? Varför utgår någon politi-

ker alls, oavsett partifärg, från denna premiss?

Frågan har inte blivit mindre aktuell sedan dess. 

Med anledning av det höga flyktingmottagandet hös-

ten 2015 diskuterades invandringens konsekvenser för 

den offentliga ekonomin intensivt, och med anmärk-

ningsvärd hetta. Till saken hör att området är relativt 

väl utforskat, både teoretiskt och empiriskt. I korthet 

vet vi att effekterna under lång tid var positiva, men att 

de numera sannolikt är negativa.1 Vi vet också att effek-

1. Enligt Ekberg 2009 innebar invandrarnas försämrade sysselsättningsläge relativt syssel-
sättningsläget för infödda att det årliga inkomsttillskottet från invandringen övergick till ett 
balansläge vid mitten eller slutet av 1980-talet för att under 1990-talet övergå i ett underskott.

Inledning



Varför vinner vi inte (mer) på invandringen?

73

ten beror nästan uteslutande på arbetsmarknadsutfal-

let för nyanlända. Effekten på den offentliga ekonomin 

av de senaste årens flyktingmottagande beror alltså 

på hur sysselsättningen bland de nyanlända utvecklas 

framöver.

Ett perspektiv som ofta kommer bort i debatten är 

att skillnaden mellan plus och minus är relativt liten 

jämfört med de stora samhällsekonomiska vinster 

som skulle kunna uppstå om vi lyckades bättre. Även 

om den negativa effekten på de offentliga finanserna 

skulle försvinna på grund av minskade kostnader för 

flyktingmottagandet kvarstår problemet att Sverige 

går miste om de vinster som skulle kunna uppstå om 

betydligt fler utlandsfödda arbetar på den reguljära 

arbetsmarknaden. Även nedsidan är betydande: Var-

aktig arbetslöshet och fattigdom bland utlandsfödda 

har samhällsekonomiska kostnader långt bortom 

uteblivna skatteintäkter, i form av ökad risk för sociala 

problem, brottslighet och minskad sammanhållning 

och tillit i samhället.

Det är viktigt att framhålla att det finns flera etiska 

perspektiv ur vilka invandring och flyktingmot-

tagande ses som något önskvärt oavsett de faktiska 

eller tänkbara samhällsekonomiska effekterna. Denna 

rapport fokuserar emellertid på ekonomi, närmare 

bestämt på vilka faktorer som avgör i vilken utsträck-

ning invandringen blir till en ekonomisk framgångs-
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faktor. Det innebär ett snävare fokus än den allmänna 

debatten, som ofta rör kulturella frågor, skillnaden 

mellan assimilationspolitik och integrationspolitik2  

eller huruvida det är problematiskt att utlandsfödda 

koncentreras till vissa bostadsområden. Dessa frågor 

berörs endast ytligt i denna rapport, men det finns 

många intressanta inlägg i denna bredare debatt.3 

Frågan om hur invandringen påverkar de offentliga 

finanserna i Sverige är alltså minst sagt omdebatterad. 

Flera akademiska studier landar dock samstämmigt i 

en relativt liten men dock negativ effekt.4  I Långtids-

utredningen 20155 gjordes dessutom ytterligare en 

studie där ungefär samma resultat bekräftades. Storle-

ken på effekten hålls nere av det faktum att de svenska 

socialförsäkringarna betalar ut stora summor främst 

till den som arbetar och har haft arbetsinkomst. När 

utlandsfödda inte etablerar sig på arbetsmarknaden, 

går de också miste om de inkomstrelaterade socialför-

säkringsutgifterna. I praktiken tryggas försörjningen 

ofta av ekonomiskt bistånd (i dagligt tal socialbidrag), 

som hittills inte varit någon stor utgiftspost för den 

offentliga sektorn (även om den kan vara nog så 

betungande för enskilda kommuner). Välfärdsstatens 

2. Enkelt uttryckt syftar assimilationspolitik till att få invandrargrupper och enskilda in-
vandrare att bli en del av de sociala och kulturella strukturer som majoritetssamhället utgör, 
medan integrationspolitik inriktas på att invandrare ska ingå i samhället på samma villkor 
som övriga samhällsmedlemmar, samtidigt som de i bevarar sin kulturella identitet.
3. Se exempelvis Heinö 2015, Wennström och Öner 2014 samt Bergh och Zelano 2012.
4. Ekberg 1999, 2011; Storesletten 2003
5. SOU 2015:104
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numera relativt robusta konstruktion är en viktig för-

klaring till det skenbart paradoxala att Sverige trots 

ett stort arbetsmarknadsgap mellan utlandsfödda och 

inrikesfödda har bland de starkaste offentliga finan-

serna inom EU.

En delförklaring till att debatten pågår trots bety-

dande samsyn bland forskare torde vara den uppmärk-

sammade OECD-rapporten International Migration 

Outlook 2013 som sades visa att invandring ger ett plus 

för de svenska offentliga finanserna. I själva verket var 

detta fallet endast i ett scenario där vissa offentliga 

utgifter hade räknats bort. Övriga scenarier i OECD-

rapporten visade – precis som källorna ovan – på ett 

litet minus.6

Det bör förtydligas att den effekt det råder samsyn 

kring är effekten av invandring på den offentliga eko-

nomin enligt tämligen mekaniska beräkningar. Det 

finns både positiva och negativa faktorer som uteläm-

nats för att de är svåra att beräkna. Det kan exempelvis 

tänkas att invandrare genom att ta vissa enklare jobb 

bidrar till att svenskfödda hamnar i mer produktiva 

arbeten – vilket är en positiv effekt. Å andra sidan kan 

tänkas att invandring påverkar sociala normer såsom 

social tillit eller korruption i samhället, vilket ger en 

6. OECD:s resultat är således väldigt lika Ekbergs och Storeslettens, trots att OECD:s metod 
har karaktären av kuvertkalkyl. Det är vidare viktigt att hålla i åtanke att OECD:s mål ofta är 
jämförbarhet mellan länder, snarare än bästa möjliga beskrivning av situationen i ett enskilt land.
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negativ effekt som på lång sikt kan vara betydande.

Slutligen bör framhållas att effekten för de offent-

liga finanserna inte är samma sak som den samhälls-

ekonomiska effekten (även om det förekommer att 

skribenter felaktigt sätter likhetstecken mellan den 

offentliga sektorn och samhället). Försörjningsstöd 

som betalas till utlandsfödda är en kostnad för den 

offentliga sektorn, men resurserna försvinner inte 

från samhällsekonomin: Mottagaren använder stödet 

till exempelvis mat och hyra. På motsvarande sätt finns 

det samhällsekonomiska kostnader som inte syns i 

någon offentlig budget: En betydande samhällsekono-

misk kostnad av arbetslöshet är att alla resurser har en 

alternativ användning som vi går miste om – arbetslösa 

utlandsfödda skulle kunna arbeta, biståndsadminis-

tratörer skulle kunna göra något annat, skatter som 

används till flyktingmottagandet skulle kunna använ-

das till något annat.

Det samhällsekonomiska perspektivet är viktigt att 

ha i åtanke, dels för att en kostnad för den offentliga 

sektorn inte innebär att pengarna försvinner från sam-

hällsekonomin, och dels för att betydande samhälls-

ekonomiska vinster fortfarande kan göras även om 

kostnaderna för den offentliga sektorn skulle vändas 

till ett litet överskott. Ekberg7 ställer frågan vid vilken 

sysselsättningsgrad det föreligger en balanspunkt där 

7. Ekberg 1999

Andreas Bergh 
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invandrarbefolkningens andel av den offentliga sek-

torns intäkter i form av skatter och socialförsäkrings-

avgifter är lika stor som dess andel av den offentliga 

sektorns utgifter. Det visar sig att svaret är en syssel-

sättningsgrad på 72 procent.8 På grund av att utlands-

födda har en något annorlunda åldersstruktur, kan de 

alltså ha lägre sysselsättningsgrad än inrikesfödda och 

likväl bidra positivt till den offentliga ekonomin. Men 

även vid 72 procents sysselsättningsgrad finns alltså 

en betydande samhällsekonomisk kostnad om det är 

så att många av de resterande 28 procenten utlands-

födda vill och skulle kunna arbeta.

8. Ekbergs beräkning bygger på registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) för 2006 
för åldersintervallet 20 till 64 år.
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Som kommer att framgå i det här kapitlet 

är arbetsmarknaden en nyckelfaktor för huruvida 

utlandsfödda kommer i försörjning genom eget arbete 

eller inte. Reformer av arbetsmarknaden är dock 

kontroversiella. Som alternativ till att förändra den 

svenska arbetsmarknaden framhålls ofta att satsa på 

utbildning, samt att bekämpa rasism, främlingsfient-

lighet och segregation. Är inte dessa alternativ värda 

att fokusera på? 

Det korta svaret är jakande, och inte minst när det 

gäller utbildningssatsningar finns det många goda 

idéer som lanserats i debatten: Det kan röra sig om att 

bättre översätta utländska examina och kunskaper till 

svenska förhållanden (validering), förbättrad svensk-

undervisning eller ökade möjligheter för omskolning, 

vidareutbildning och arbetsmarknadsutbildning.

Ska vi inte satsa 
på utbildning, 
bekämpa rasism 
och segregation?
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Utbildningssatsningar står däremot inte på något 

sätt i motsats till en bättre fungerande arbetsmarknad, 

och det är olyckligt att dessa strategier ofta ställs mot 

varandra i debatten. Utbildningssatsningar kan ses 

som en investering i människors humankapital, och 

fungerar därför bäst för yngre nyanlända och för andra 

generationens invandrare. Det är betydligt svårare att 

ekonomiskt motivera de utbildningssatsningar som 

krävs för att lyfta nyanlända som anländer vid 40-50 

års ålder eller mer och som endast har grundskola eller 

ännu kortare utbildningsbakgrund. Ytterst är detta 

naturligtvis en faktor som avgörs av vad den enskilde 

själv är mest sugen på, och alla nyanlända gör natur-

ligtvis inte samma val. Bäst blir resultatet sannolikt 

om det i Sverige finns både goda utbildningsmöjlighe-

ter och arbetsmöjligheter även för personer med kor-

tare utbildning och mindre erfarenhet av det svenska 

samhället.

Generellt är forskningen samstämmig om att 

utbildning ger positiv avkastning för individen. Högre 

utbildning leder till högre inkomster och mindre risk 

för arbetslöshet. Ett exempel är Oreopoulos som 

utnyttjar variation i skolpliktförlängning i Kanada för 

att identifiera den kausala effekten av ytterligare ett 

läsår. Den visar sig vara positiv för individens inkomst, 

bland annat genom att främja kunskaper och minska 

risken för arbetslöshet och för att hamna i dåligt 
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betalda arbeten.9 En ny forskningsöversikt av Abdul-

lah m.fl. visar att utbildning generellt sett främjar en 

jämnare inkomstfördelning.10  Utbildningssatsningar 

kan således vara en god idé även för att motverka den 

ökade inkomstspridning som är en sannolik bieffekt 

av åtgärder för en flexiblare arbetsmarknad med fler 

enkla jobb.

Det bör dock noteras att förbättrad utbildning är 

betydligt svårare att åstadkomma än att bara ge mer 

pengar till skolan. Sverige har länge satsat betydligt 

mer än OECD-genomsnittet på skolan, och även mer 

än Finland som ofta framhålls som ett föredöme när 

det gäller skolan.11  Det är således lätt att enas om att 

bättre utbildning vore bra – men vi är tämligen långt 

ifrån att veta vad som faktiskt skulle kunna göras för 

att förbättra det svenska utbildningssystemet.

Ett annat tänkbart alternativ till arbetsmarknadsre-

former är att bekämpa diskriminering, främlingsfient-

lighet och rasism. Det är självfallet svårt att invända 

mot att politiken bör motverka rasism och diskrimi-

nering, men flera faktorer talar för att det sannolikt 

har i bästa fall relativt små effekter. Till att börja med 

finns ingen forskning som tyder på att det är bety-

dande främlingsfientlighet och rasism som förklarar 

Sveriges ovanligt stora arbetsmarknadsgap. Carlsson 

9. Oreopoulos 2006
10. Abdullah, Doucouliagos, och Manning, 2015
11. Se vidare Bergh och Zelano 2012
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och Rooth undersökte förekomsten av diskriminering 

genom att skicka svar på jobbannonser. Jobbansök-

ningarna var identiska med den skillnaden att vissa 

hade arabiska namn, andra typiska svenska namn och 

användes som kontrollgrupp. Utfallsvariabeln var 

huruvida ansökan ledde till förfrågan om att komma 

på intervju (något forskarna naturligtvis tackade 

nej till). Det visade sig att tre av tio ansökningar från 

svenskklingande namn ledde till intervju, medan två 

av tio med arabiskt namn fick intervjukallelse. Skillna-

den är signifikant, men inte enorm. 12 13  

I 2015 års långtidsutredning14 redovisas statistik 

från PIAAC-undersökningen (Programme for the 

International Assessment of Adult Competencies) 

som understryker att arbetsmarknadsgapen svår-

ligen låter sig förklaras av främlingsfientlighet och 

diskriminering. När arbetsmarknadsutfall jämförs 

för individer med samma språk- och färdighetsnivå, 

finns inga signifikanta skillnader mellan utrikes- och 

inrikesfödda. Även av Skedinger och Carlsson framgår 

att diskriminering förekommer i Sverige, men inte i så 

stor skala att detta är en trolig huvudförklaring till de 

problem utrikesfödda har på arbetsmarknaden. 15

12. Det kanske mest intressanta med studien är skillnaderna mellan olika yrken som 
forskarna finner. För dataspecialister, högstadielärare inom matematik och naturvetenskap 
samt redovisningsekonomer hittas ingen signifikant skillnad alls. För byggnadsarbetare, 
restaurangbiträde, fordonsförare och butikssäljare däremot är sannolikheten att bli kallad 
på intervju två till tre gånger så hög om man har ett svenskklingande namn.
13. Carlsson och Rooth 2007
14. SOU 2015:104
15. Skedinger och Carlsson 2011
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Ett ytterligare problem är att det är svårt att iden-

tifiera politiska åtgärder som framgångsrikt kan mins-

kar graden av främlingsfientlighet och diskriminering i 

samhället. Som diskuteras i Bergh och Zelano kan man 

motverka diskriminering i anställningssituationen 

genom att genomföra stickprov med hjälp av fiktiva 

sökanden. Vetskapen om att stickprov förekommer 

kan i bästa fall få arbetsgivare att bli mer medvetna om 

sitt beteende och minska diskrimineringen.16

Sammanfattningsvis finns det flera goda skäl att 

främja utbildning och motverka diskriminering och 

rasism, men det är svårt att hitta effektiva politiska 

åtgärder, och även när sådana finns löser de inte 

huvudproblemet att arbetsmarknaden inte fungerar 

som den ska.

När det gäller bekämpandet av bostadssegregation 

finns det skäl att vara ännu försiktigare med policy-

rekommendationerna. Forskningen är nämligen långt 

ifrån entydig kring att boendesegregation är något i 

alla avseenden negativt.

Till att börja med är det inte självklart att segrega-

tionen är ofrivillig. Som konstateras av Nordström 

Skans och Åslund visar forskningen att människor 

oavsett bakgrund har en stark vilja till samröre med 

personer med en liknande bakgrund, och att detta 

också kan ha positiva ekonomiska effekter för indivi-

16. Bergh och Zelano 2012
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derna själva.17  Det faktum att Sverige i princip saknar 

de etniska enklaver som i bland annat ett flertal ame-

rikanska städer fått namn som Chinatown och Little 

Italy kan således vara en nackdel för invandrarnas 

möjligheter till egen försörjning.

I Sverige finns förvisso områden och stadsdelar 

där få med svensk bakgrund bor, men dessa domi-

neras inte av någon enskild minoritetsgrupp. Detta 

spelar roll: När det gäller flyktingbarns skolresultat 

konstaterar Edin m.fl. att en hög andel utlandsfödda i 

bostadsområdet förefaller försämra betygen, medan 

fler landsmän förbättrar betygen. Ekonomiskt sett har 

det också visats att lågkvalificerade invandrare gynnas 

av att bo i etniska enklaver, eftersom det i sådana kan 

uppstå en arbetsmarknad där det är lättare att försörja 

sig trots att man exempelvis inte talar svenska.18 19 20  

Slutligen landar vissa analyser i att problemens 

orsaker bör sökas och åtgärdas i de bostadsområden 

som är särskilt utsatta, såsom Rosengård i Malmö, 

Hammarkullen i Göteborg och Tensta i Stockholm. 

När Fores 2012 lät en rad forskare och debattörer fun-

dera fritt kring denna tes, landade de flesta i att det är 

feltänkt.21 Problemet är inte primärt att invandrare i 

17. Nordström Skans och Åslund 2010
18. Ett relaterat intressant resultat finns i Åslund och Fredriksson 2009 som visar att etniska 
enklaver i sig inte heller har någon effekt på bidragsberoende. Se även kapitel 2 i Grönqvist 
2009 som tyder på att det inte finns någon kausal hälsoeffekt av segregation.
19. Edin, Fredriksson, Grönqvist, och Åslund 2009
20. Edin, Fredriksson, och Åslund 2003
21. Bergh och Zelano 2012
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Rosengård saknar jobb och försörjning i Rosengård, 

problemet är att det saknas jobb och försörjning – 

punkt. Strukturella problem på arbetsmarknaden 

löses inte av åtgärder riktade mot geografiskt avgrän-

sade bostadsområden.

Andreas Bergh 
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Figur 1 visar sysselsättningsgraden för inrikes-

födda och utrikesfödda under åren 2005–2014, enligt 

arbetskraftsundersökningarna (AKU) som numera 

görs genom telefonintervjuer. Som synes är sysselsätt-

ningen för utrikesfödda ungefär 10 procentenheter 

lägre än för inrikesfödda, även om en liten förbättring 

kan noteras under hela mätperioden. Gapet ökade 

dock något under finanskrisen.22

Mot Figur 1 kan invändas att AKU-data är mindre 

exakta än den registerbaserade arbetsmarknadsstatis-

tiken, och att gruppen utlandsfödda är mindre lämp-

lig eftersom den bland annat inkluderar människor 

födda i ett annat nordiskt land. Figur 2 ger därför en 

kompletterande bild av situationen för utomnordiskt 

22.  Sysselsättningen för utrikesfödda år 2005 var 83 av dito för inrikesfödda. 2014 var samma 
siffra 87 procent. I RAMS ökade förvärvsfrekvensen för utomnordiska invandrare från 55 till 
60 procent av inrikesföddas mellan 2004 och 2015.

Arbetsmarknads-
gapen och deras  
orsaker
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Figur 1. Arbetsmarkandsgap 2005–2014 enligt AKU, 15–74 år

födda enligt den registerbaserade arbetsmarknads-

statistiken (RAMS). Som synes ger denna alternativa 

statistik en mycket snarlik bild av situationen. Arbets-

marknadsgapet mellan inrikes- och utrikesfödda kan 

också illustreras med hjälp av arbetslöshetsstatistik, 

där arbetslösheten för utlandsfödda ligger markant 

högre än arbetslösheten för födda inom landet.

Liknande gap finns i de flesta – men intressant 

nog inte i alla – OECD-länder. Sett till nivån klarar 

sig Sverige mycket bra jämfört med andra länder vad 

gäller sysselsättning, och ganska bra vad gäller genom-

snittlig arbetslöshet. Men när statistiken delas upp på 

inrikes- och utrikesfödda visar det sig att skillnaderna 

i Sverige är större än i de flesta andra länder.23 Utrikes-

23.   Se exempelvis Bergh 2014a, b. Analysen utvidgas och fördjupas i Bergh 2017, och huvud-
resultaten kvarstår.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Utrikesfödda relativt inrikesfödda

Inrikesfödda

Utrikesfödda

Källa: SCB (AKU)
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födda deltar i arbetskraften i mindre utsträckning än 

svenskfödda, och bland alla som är i arbetskraften är 

arbetslösheten högre bland utrikesfödda.

I Bergh (2014b) görs en enkel statistisk analys av 

vad som kännetecknar de länder där sysselsättnings-

gapen är särskilt stora. Det visar sig att många av de 

förklaringar som förekommer i den svenska debatten, 

inte förklarar särskilt mycket av de skillnader som 

finns mellan OECD-länderna. Närmare bestämt tes-

tas åtta olika tänkbara förklaringar, varav fem har litet 

eller inget statistiskt förklaringsvärde. De fem som 

inte tycks spela så stor roll för arbetsmarknadsgapens 

storlek är:24 

24. Förklarande variabler är mätta runt 2005 och sysselsättningsgapen runt 2010. För 
detaljer se Bergh 2014a. 
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Figur 2. Arbetsmarknadsgap 2004–2015 enligt RAMS, 20–64 år
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1. Främlingsfientlighet, mätt med andelen 

som i enkätundersökningarna World Values 

Survey och European Values Survey uppger 

att de inte vill ha utlänningar som grannar.

2. Integrationspolitikens kvalitet, mätt med 

ett aggregerat mått från Migrant Integra-

tion Policy Index (MIPEX).

3. De utlandsföddas utbildningsnivå, mätt 

som andelen högutbildade bland de 

utlandsfödda.

4. OECD:s index för anställningsskyddets 

strikthet.

5. Andelen utlandsfödda i befolkningen.

Några tydliga samband tycks emellertid finnas:

1. Länder där inrikesfödda har jobb och sys-

selsättning i relativt hög utsträckning är i 

genomsnitt länder där detta också gäller 

utlandsfödda.

2. Länder där en större del av arbetsmarkna-

den täcks av kollektivavtal har större arbets-

marknadsgap mätt med arbetslöshet.

3. Länder där socialbidrag eller motsvarande 

är högre relativt genomsnittslönen25 har 

25. Beräknat utifrån OECD-databasen Taxing Wages
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större arbetsmarknadsgap mätt med syssel-

sättningsgrad.

4. Länder med många asylsökande26 i förhål-

lande till folkmängden har större arbets-

marknadsgap mätt med arbetslöshet.

5. Länder med mindre arbetsmarknadsgap 

har i genomsnitt högre inkomstspridning.

Korrelationer på landsnivå är naturligtvis inte till-

räckligt för att dra slutsatser om hur orsakssamban-

den ser ut. Tillsammans med tidigare forskning kan 

dock ett intressant och informativt mönster urskiljas.

Büchel och Frick jämför 8 OECD-länder och visar 

att de varierande framgångarna för utlandsfödda på 

arbetsmarknaderna i rika länder inte verkar kunna 

förklaras av de utlandsföddas socioekonomiska egen-

skaper. De menar att förklaringen snarare ligger i mot-

tagarländernas institutioner, i synnerhet regelverken 

på arbetsmarknaden och välfärdsystemen.27

I samma riktning pekar resultaten i en studie med 

individdata över invandrare i 14 EU-länder av Kogan 

(2006), som visar att invandrare klarar sig bättre i 

länder med fler lågkvalificerade jobb. De liberala väl-

färdsstaterna som Storbritannien och Irland är i detta 

avseende mer framgångsrika än de nordiska välfärds-

26. Under perioden 2000-2009.
27. Büchel och Frick 2005
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staterna (Sverige, Danmark, Norge och Finland). 

Enligt Kogan är den strikta anställningstryggheten en 

faktor som gör det svårare för invandrare att ta sig in på 

arbetsmarknaden i de universella välfärdsstaterna.28

En senare studie av Fleischmann och Dronkers 

med individdata i 13 olika EU-länder bekräftar att 

arbetslösheten bland utlandsfödda är högre i länder 

där inrikesfödda har högre arbetslöshet, och visar 

dessutom att arbetslösheten är lägre i länder med fler 

lågkvalificerade jobb.29 

I en studie av 15 länder i Västeuropa under perioden 

1996–2010 visar D’Amuri och Peri att utrikesfödda ten-

derar att ta relativt sett enklare jobb, med effekten att 

inrikesfödda i större utsträckning får mer komplexa 

arbetsuppgifter med högre lön (så kallad bumping up). 

Författarna visar också att denna effekt är starkare i 

mottagarländer med en mer flexibel arbetsmarknad.30 

Alla studier ovan bygger på kvantitativ statistisk 

analys. Liknande resultat återfinns också i mer kvali-

tativa studier som går på djupet rörande situationen 

i olika länder. Koopmans konstaterar exempelvis att 

Sverige, Belgien och Holland, som kombinerat försökt 

kombinera multikulturalism med en relativt omfat-

tande välfärdsstat, lyckas sämre med integrationen 

av utlandsfödda än länder som antingen har mindre 

28. Kogan 2006
29. Fleischmann och Dronkers. 2010
30. D'Amuri och Peri 2014
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välfärdsstat eller satsar mer på assimilation.31 

Mycket forskning på området är relativt nygjord, 

men fenomenet är känt sedan länge: Redan Faist 

kontrasterade policyorienterade välfärdsstater som 

Sverige mot marknadsorienterade välfärdsstater som 

USA och konstaterade att dessa skiljer sig åt rörande 

graden av regleringar på arbetsmarknaden på ett sätt 

som är viktigt för hur integrationen kommer att te 

sig.32 33   

Slutligen är det värt att nämna att en omfattande 

forskning tyder på att invandring visats ha inga eller 

försumbara effekter på inrikesföddas arbetslöshet.34  

Utlandsfödda får alltså generellt sett inte jobb på 

bekostnad av inrikesfödda. Mönstret är snarare att 

i länder med en välfungerande arbetsmarknad är 

arbetslösheten lägre inom alla grupper, och invand-

ring kan bidra till specialiseringsvinster. 

Även den svenska lönebildningen har diskuterats 

i sammanhanget. Fredriksson och Topel (2006) kon-

staterar att inte mycket hände med svenska lägsta-

löner under 1990-talet, trots att andelen lågkvalifi-

cerade i arbetskraften ökade.35 Teoretiskt bör detta 

ha lett till att arbetsmarknadsinträdet försvårats för 

31. Koopmans 2010.
32.  Faists studie togs också upp i en svensk kontext av Hjerm 2002. 
33. Faist 1996
34. Se exempelvis Pope och Withers 1993, Friedberg och Hunt 1995 samt Jean och Jiménez 
2011.
35. Fredriksson och Topel 2006
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invandrare. Vissa negativa sysselsättningseffekter av 

lägstalönerna i Sverige har senare dokumenterats av 

Skedinger.36 Det generella mönstret att en samman-

pressad lönestruktur ger både högre löner och lägre 

sysselsättning för lågkvalificerad arbetskraft är belagt 

sedan länge för Sverige av Edin och Topel, och av Davis 

och Henrekson, samt av Kahn för Norge.37

Regelverket kring anställningstrygghet på arbets-

marknaden, som ofta kvantifieras med hjälp av 

OECD:s index för Employment Protection Legislation 

(EPL), hade i den enkla analysen i Bergh (2014b) inget 

större förklaringsvärde. I den fördjupade analysen i 

Bergh (2014a) syns dock ett tydligt samband mellan 

lagstiftningens strikthet och arbetslöshetsgapet.38  

Även tidigare forskning ger visst fog för att fundera 

kring anställningsskyddets utformning, även om 

effekterna sannolikt är små. Skedinger sammanfattar 

forskningen kring konsekvenserna av anställnings-

skyddets utformning. Både teori och empiri pekar på 

att lagstiftningen minskar både anställningar och upp-

sägningar i samma utsträckning. Anställningsskyddets 

omfattning förklarar således inte arbetslöshetsnivån 

men däremot arbetslöshetens sammansättning. Strikt 

anställningsskydd ökar risken för långtidsarbetslös-

36. Skedinger 2015
37. Edin och Topel 1997; Davis och Henrekson. 1997 och Kahn 1998
38. Den centrala metodskillnaden är att i Bergh 2014b görs endast en handfull regressioner 
med minsta kvadratmetoden, medan Bergh 2014a använder en Bayesiansk algoritm som kör 
alla tänkbara kombinationer av förklarande variabler och beräknar viktade genomsnitt för 
samtliga x-variablers koefficienter.
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het, gynnar etablerade och missgynnar marginalgrup-

per.39  I linje med detta finner Andersson och Wadensjö 

att ungdomar, kvinnor och invandrare är överrepre-

senterade i den svenska bemanningsbranschen, som 

till stora delar växt genom att tillhandahålla en flexibi-

litet som bevisligen efterfrågas av arbetsgivare.40

Den forskning som redovisats ovan antyder alltså 

att länder som har mindre arbetsmarknadsgap än 

Sverige också skiljer sig från Sverige i flera grundläg-

gande avseenden. De har en ekonomisk struktur med 

fler enkla jobb, större lönespridning och de har också 

större inkomstspridning på årsbasis.

39. Skedinger 2010
40. Andersson och Wadensjö 2004
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Det dominerande budskapet från den jämförande 

forskningen av hur det går för utlandsfödda på arbets-

marknaden i rika länder är alltså att politiker står inför 

en jobbig avvägning: 

För att minska arbetsmarknadsgapet mellan inri-

kesfödda och utlandsfödda behöver Sverige tillåta fler 

lågkvalificerade jobb med relativt sett lägre löner att 

växa fram, vilket troligen också kommer att innebära 

att inkomstspridningen ökar. Är det en framkomlig 

och önskvärd väg?

Strategin beskrivs stundom som radikal och poli-

tiskt svårgenomförd. Den skulle emellertid också 

kunna beskrivas som en normalisering av Sverige. 

Figur 3 nedan visar hur Sverige ligger i förhållande till 

OECD-snittet uttryckt i standardavvikelser.41  Gene-

41. När en variabel är normalfördelad finns ungefär 70 procent av observationerna i interval-
let en standardavvikelse under genomsnittet till en standardavvikelse över genomsnittet.

Andreas Bergh 

Är ett brokigare och 
normalare Sverige 
möjligt?
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rellt sett avviker Sverige rejält från övriga OECD-län-

der. Andelen enkla jobb42  är i Sverige lägst inom EU28, 

hela 2,1 standardavvikelser under EU-genomsnittet 

(Exakta siffror för hela EU visas i Figur 4).

Som framgår har Sverige ett betydande arbets-

marknadsgap, inte bara för utlandsfödda utan också 

för ungdomar. Vår inkomstspridning är nästan en 

standardavvikelse under OECD-snittet, och kollek-

tivavtalstäckningsgraden mer än en standardavvikelse 

42.   Mätt som andelen anställda i yrken med inga eller låga utbildningskrav enligt klassifice-
ringssystemet ISCO-08.
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Figur 3. Sverige relativt OECD i sju olika dimensioner 
(standardavvikelser jämfört med OECD-genomsnittet)

Källa: Bergh 2017
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Figur 4. Andelen enkla jobb (%) i 
EU-länderna (2013)

Cypern 16,7

Rumänien 10,4

Spanien 12,9

Belgien 10,2
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över. Det yttersta skyddsnätets nivå relativt snittlönen 

var 2005 drygt en halv standardavvikelse högre än 

OECD-genomsnittet. Här rör sig Sverige neråt av det 

skälet att stödet höjs med prisökningarna, inte med 

realinkomsttillväxten.

Sverige avviker alltså kraftigt från OECD-genom-

snittet i många av de policydimensioner som tycks 

spela roll för hur det går för utlandsfödda på arbets-

marknaden. Avvikelserna är lägre idag än på länge. 

Som visats i exempelvis Bergh och Henrekson har 

trenden i Sverige under lång tid varit en rörelse mot 

OECD-genomsnittet när det gäller exempelvis ersätt-

ningsnivåer i trygghetssystemen, facklig anslutnings-

grad, kollektivavtalens täckningsgrad och inkomst-

skillnader.43  Även det svenska anställningsskyddet har 

liberaliserats, även om förändringarna varit betydligt 

större för tillfälliga anställningar än för fast anställda. 

De kraftiga förändringar Sverige genomgått visar att 

det inte varit politiskt omöjligt att förändra Sverige i 

riktning mot OECD-genomsnittet.44

43. Bergh och Henrekson 2012
44. Om de svenska reformerna och hur de var möjliga, se även exempelvis Bergh och Erlings-
son 2009 samt Santesson-Wilson och Erlingsson 2009.
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I syfte att främja en konkret diskussion kring 

reformer av den svenska arbetsmarknaden i syfte 

att förbättra de samhällsekonomiska effekterna av 

invandringen, presenteras nedan ett antal idéer kring 

politiska åtgärder som skulle kunna genomföras. 

Listan ska inte tolkas som att det nödvändigtvis finns 

entydigt forskningsstöd för just dessa specifika för-

slag: Helt säker på att en reform fungerar som avsett 

kan man vara först efter att den genomförts och 

utvärderats. En samlad bedömning av empirisk och 

teoretisk forskning talar emellertid för att förslagen 

sannolikt skulle ha avsedda effekter på arbetsmark-

nadens funktionssätt och på arbetsmarknadsgapen 

mellan inrikes- och utrikesfödda. Förhoppningsvis 

kan förslagen fungera som inspirationskälla och som 

utgångspunkt för politiska diskussioner och kompro-

misser.

Förslag  
att överväga
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Höj moms och fastighetsskatt 
– sänk skatten på arbete
Fler enkla jobb kan inte kommenderas fram. Men skat-

tekilar på arbete har stor effekt på ekonomins bransch-

struktur och därmed på vilken typ av jobb som finns i 

en ekonomi. Länder med högre skattekilar på arbete 

har exempelvis mindre sysselsättning inom branscher 

som reparation och underhåll av kapitalvaror, hotell 

och restaurang, detaljhandel samt tvätt- och hushålls-

arbete.45  För Sveriges del är det således angeläget att 

fundera på om vårt relativt höga skatteuttag generellt 

sett kan omfördelas så att skattekilarna på arbete – i 

synnerhet vid låga inkomster – kan minskas.

De senaste årens selektiva momssänkningar på 

livsmedel, böcker, tidskrifter, restauranger och cate-

ringtjänster har skapat stora skattebortfall i en av de 

viktigaste skattebaserna. Enbart ett återställande av 

livsmedelsmomsen till normal nivå skulle ge över 20 

miljarder årligen, enligt finansdepartementets redo-

visning av så kallade skatteutgifter. Om vi dessutom 

höjer den allmänna momssatsen något ökar de offent-

liga intäkterna rejält. En enkel mekanisk överslagsbe-

räkning ger vid handen att en höjning till 30 procent 

skulle ge omkring 70 miljarder i ökade skatteintäkter. 

Det är en stor summa som möjliggör stora skattesänk-

45. Davis och Henrekson 2004
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ningar i syfte att skapa en bättre fungerande arbets-

marknad. Även en återinförd fastighetsskatt nämns 

ofta som en tänkbar metod att få ökade skatteintäkter 

med relativt små samhällsekonomiska kostnader.

Kombinationen av enhetlig moms och återinförd 

fastighetsskatt skapar utrymme för betydande sänk-

ningar på andra områden. Vilka skatter är då angelägna 

att sänka?

Ett alternativ är att sträva efter att sänka beskatt-

ningen av låga inkomster genom att höja grundav-

draget, som för 2016 ligger på 18 700 kronor. Denna 

internationellt sett mycket låga nivå innebär exem-

pelvis att ungdomar som sommarjobbar och den som 

har försörjningsstöd med sporadiska ströinkomster 

inte behöver tjäna särskilt mycket för att hamna över 

den gräns där kommunalskatt ska betalas.46  Med högre 

grundavdrag minskar skattekilen för låginkomstta-

gare, och den hundraprocentiga marginaleffekten i 

försörjningsstödet – som diskuteras nedan – uppkom-

mer för ett mindre inkomstintervall.

Ett alternativ till sänkt grundavdrag är att utvidga 

de selektiva skattesänkningar som de så kallade RUT- 

och ROT-avdragen innebär. Utifrån teorin för optimal 

beskattning argumenterar Klein och Olovsson för att 

det finns stora vinster för Sveriges del att göra genom 

46. Grundavdraget har dessutom legat still sedan 2012, vilket gör att det realt sett har fallit 
från en redan mycket låg nivå.



Varför vinner vi inte (mer) på invandringen?

101

att skattemässigt gynna tjänster, i synnerhet hushålls-

nära tjänster, i förhållande till varor, i synnerhet kapi-

talvaror som används i hemmet. Det kan exempelvis 

ske genom höjda konsumtionsskatter och sänkta 

inkomstskatter.47

En fördel med strategin är att koncentrerade skatte-

sänkningar innebär att skattekilen kan minskas 

betydligt mer (än vid generella skattesänkningar), 

men strategin innebär också betydande gränsdrag-

ningsproblem, risk för regelfusk och politisk påverkan 

kring var gränsen ska gå. Oavsett vilken väg som väljs 

bör lägre skattekilar på framför allt låga arbetsinkoms-

ter främja uppkomsten av en arbetsmarknad med fler 

enkla jobb.

Förenkla skatteinbetalningen 
vid uppdrag
Utöver skatternas storlek spelar även transaktions-

kostnader stor roll för en marknads funktionssätt. 

Sverige ligger här relativt bra till genom att skattein-

betalningssystemet förenklats och effektiviserats flera 

gånger, och för de flesta anställda är numera deklara-

tions- och skatteinbetalningsproceduren synnerligen 

smidig. Detsamma gäller inte företagare, och inte hel-

ler personer som försörjer sig på uppdrag utan att ha 

47. Klein och Olovsson 2015
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vare sig firma eller anställning. Den senare typen jobb 

är en potentiellt sett viktig och växande del av ekono-

min som dessutom underlättas av den nya tekniken 

som möjliggör matchning av utbud och efterfrågan i 

en vanlig mobiltelefon.48 Framväxten av denna arbets-

marknad beror inte bara på hur höga skatterna är utan 

också på hur smidigt de kan betalas.

I dagsläget gäller att den som betalar ut högst 999 

kronor under ett år till en privatperson inte behöver 

göra skatteavdrag, betala arbetsgivaravgifter eller 

lämna kontrolluppgift. Vid betalningar mellan 999 

och 10 000 kronor om året till en privatperson ska den 

som anlitas själv betala sin skatt och sina egenavgifter, 

men uppdragsgivaren ska lämna en kontrolluppgift 

på beloppet. Den som under ett år betalar ut mer än 

10 000 kronor till en privatperson måste göra skat-

teavdrag och betala arbetsgivaravgifter, samtidigt 

som mottagaren ska deklarera beloppet i sin årliga 

inkomstdeklaration.

Här finns anledning att fundera både kring om 

samtliga dessa gränser kan höjas, samt om det admi-

nistrativa förfarandet kan förenklas och läggas enbart 

på den ena parten. 

48. Se exempelvis www.taskrunner.se/ och http://www.buddlr.com/. 
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Gör a-kassan till  
en omställningsförsäkring
Det finns samhällsekonomiska argument för att ha 

en förhållandevis generös arbetslöshetsersättning. 

En försäkring ger den enskilde trygghet, och arbets-

marknaden kan fungera bättre när arbetslöshets-

ersättningen gör arbetslösheten mindre dramatisk 

för den enskilde. En högre a-kassa ökar värdet av att 

ha ett jobb för arbetslösa som inte är kvalificerade för 

a-kassa.49  Under rätt omständigheter kan ersättningen 

dessutom bidra till en mer flexibel arbetsmarknad 

med bättre matchning och flexibilitet. 

Arbetslöshetsersättningen kan också göra att det 

blir mindre riskabelt att byta arbetsgivare och sektor.50  

Ersättningen kan också möjliggöra ett mer kostsamt 

arbetssökande, genom att individen har råd att göra 

resor, ta personliga kontakter och inte enbart måste 

koncentrera sig på sin kortsiktiga försörjning. 51

Dessa samhällsekonomiskt positiva effekter av en 

generös arbetslöshetsförsäkring måste vägas mot de 

icke-önskvärda effekter som ersättningen har på män-

niskors beteende. Även om ersättningen teoretiskt 

gör att individen har bättre ekonomiska möjligheter 

att flytta dit jobben finns, minskar den också drivkraf-

terna att göra så: Ersättningen gör ju att försörjningen 

49. Mortensen 1977
50. Se Sjöberg 2008 som även finner empiriskt stöd för dessa effekter i 14 europeiska länder.
51. Tatsiramos 2009
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är tryggad även utan flytt. Den gängse synen inom 

nationalekonomi är att arbetslöshetsförsäkringen 

motverkar incitamenten att flytta dit jobben finns.52 

Långvariga ersättningsperioder ökar också risken 

för så kallade hysteresiseffekter, det vill säga att den 

långa arbetslöshetsperioden i sig blir ett hinder för 

att få jobb.53  Tid i arbetslöshet ses som en förslitning 

av humankapitalet som av Keane och Wolpin har upp-

skattats till motsvarande 10 procent årligen för arbe-

tare och 30 procent årligen för tjänstemän. 54

För att motverka dessa oönskade effekter kan 

ersättningen förses med självrisker. Till exempel inne-

bär en karensperiod att kostnaden för missbruk av sys-

temet ökar. Ett annat verktyg är att förse ersättningen 

med tidsgränser. Det är väl belagt att risken att förlora 

a-kassan inom den närmsta framtiden tenderar att 

öka individens sökintensitet signifikant.55 Roed och 

Westlie visar att sökaktiviteten ökar inte bara innan 

ersättningen tar helt slut, utan även inför förändringar 

som gör ersättningen mindre attraktiv, såsom infö-

rande av motprestationen att delta i arbetsmarknads-

utbildning.56

Hur kan de samhällsekonomiska vinsterna av en 

generös arbetslöshetsförsäkring åstadkommas sam-

52. Se exempelvis Hassler m fl. 2005
53. Se Blanchard och Summers 1986, samt översikten av Ball 2009.
54. Keane och Wolpin 1997
55. Se exempelvis Katz 1990, Carling m. fl. 2001 och Røed m. fl. 2008
56. Røed och Westlie 2012
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tidigt som de negativa effekterna minimeras? Det 

enkla svaret är att ersättningen bör vara relativt hög, 

men också kort och försedd med tydliga tidsgränser 

så att långa perioder i arbetslöshet motverkas. Intres-

sant nog har alltså det svenska systemet under lång 

tid utvecklats i motsatt riktning mot vad forskningen 

talar för: Den svenska a-kassan är inte längre särskilt 

generös, men det går – genom deltagande i olika typer 

av åtgärder – fortfarande att få ersättning under långa 

perioder. 57

Mot bakgrund av forskningsläget är ett antal refor-

midéer värda att överväga och utreda vidare. Mycket 

talar för att a-kassan i likhet med andra socialförsäk-

ringar bör vara obligatorisk. Oavsett om den är obli-

gatorisk eller frivillig bör utformningen vara sådan att 

den verkligen fungerar som en omställningsförsäk-

ring. Tänkbara inslag i en sådan utformning kan vara:

• En karensmånad, för att signalera att alla 

bör ha en buffert på åtminstone en månads-

lön och för att minimera missbruk av 

arbetslöshetsersättningen.

• 75 procent ersättning i tre månader, för att 

fungera som standardtrygghet och under-

lätta sökande av jobb som ger minst lika bra 

57.  På pappret gäller att ersättningen idag trappas ned från dag 201 till 70 procent. Men 
de som ligger ovanför ersättningstaket märker inte något av denna sänkning. Detsamma 
gäller den sänkning till 65 procent som görs efter ersättningsperiodens slut, då ersättningen 
ersätts och av så kallat aktivitetsstöd.
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inkomst som den tidigare anställningen gav. 

Det övre ersättningstaket bör då justeras så 

att huvuddelen av medelklassen faktiskt får 

75 procent av sin inkomst i ersättning.

• Sänk ersättningen till 60 procent efter de 

första tre månaderna, för att skapa ett tyd-

ligt incitament att hitta jobb snabbt.

• Sänk ersättningen till 50 procent efter ytter-

ligare tre månader.

• Efter tre månader med 50 procents ersätt-

ning upphör försäkringsersättningen.

Sanktionsmekanismen i detta system är enkel 

och tydlig: Den som inte hittar ett jobb snabbt får sin 

ersättning sänkt, varefter ersättningen dras in. Där-

med minskar behovet av regler om att söka ett visst 

antal jobb i månaden och liknande. Detsamma gäller 

regler om att ersättningen ska dras in om den arbets-

lösa tackar nej till ett visst antal jobb. Sådana regler 

behövs främst när möjligheten att få ersättning under 

mycket lång tid riskerar att skapa stora beteende-

förändringar. 

Ett stort hinder för denna reform är den givna 

frågan: Vad händer efter att a-kassan är slut? Svaret 

är att den som fortfarande då inte hittat egen försörj-

ning kommer att behöva söka försörjningsstöd. I den 
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mån detta är ett politiskt omöjligt svar, talar det för 

att reformera även försörjningsstödet – snarare än att 

ålägga a-kassan de svårförenliga uppgifterna att vara 

både omställningsförsäkring och försörjningsstöd.

Öka drivkrafterna till arbete i 
försörjningsstödet 
Ekonomiskt bistånd är beteckningen på all ekonomisk 

hjälp enligt Socialtjänstlagen. Denna består av försörj-

ningsstödet som är en ersättning för att täcka den dag-

liga försörjningen och tillfälligt stöd för oregelbundna 

utgifter.58 I en bilaga till Långtidsutredningen 201159 

beskriver Mörk försörjningsstödet och hur det påver-

kar människors möjligheter och drivkrafter att komma 

i arbete.60 Mörk konstaterar att försörjningsstödet 

skiljer sig från de flesta övriga transfereringar på ett 

antal väsentliga punkter:

• Ansvaret för försörjningsstödet ligger på 

primärkommunerna, inte på staten. 

• Försörjningsstödet är behovsprövat och 

kräver att mottagaren inte har exempelvis 

sparande eller ägodelar som kan säljas (till 

58. Något ”socialbidrag” finns således inte längre.
59. SOU 2011:11
60. Mörk 2011
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skillnad från socialförsäkringarna som är 

utformade som rättigheter).

• Försörjningsstödet beviljas på hushållsnivå, 

inte till individen (till skillnad från skatter 

och de flesta övriga transfereringar).

Försörjningsstödets konstruktion försvagar kraf-

tigt de ekonomiska incitamenten till arbete. Bidragets 

avtrappning mot alla arbetsinkomster fungerar i prak-

tiken som en hundraprocentig marginalskatt på alla 

arbetsinsatser inom hushållet, något som ofta brukar 

kallas fattigdomsfälla. Länge innebar en strikt tolkning 

av reglerna exempelvis att hushållets försörjningsstöd 

minskades krona för krona även mot barnens inkomst 

från sommarjobb och extraarbete. 2007 ändrades 

detta så att barn och skolungdomar får lov att tjäna 

upp till ett halvt basbelopp utan att stödet minskar. 

Den hundraprocentiga marginaleffekten är en följd 

av att försörjningsstödet är tänkt att vara ett yttersta 

skyddsnät. En fullständig avtrappning är också det 

i särklass vanligaste inom OECD. Däremot är det 

numera vanligt i många andra länder att en del inkom-

ster får undantas från avtrappningen och alltså inte 

minskar stödet.61  

Hur stort är problemet med den fullständiga 

avtrappningen av försörjningsstödet mot övriga 

61. En sådan möjlighet finns numera även i Sverige, men den används i begränsad utsträck-
ning och har endast fått marginell betydelse.
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inkomster? Svaret är att det beror på hur högt stödet 

är. Ju högre nivå försörjningsstödet garanterar, desto 

mer måste mottagaren tjäna för egen maskin innan 

det märks i den egna plånboken. Fattigdomsfällan 

vore således inte något större problem om nivån på 

stödet var väldigt låg; Dels skulle den låga nivån i sig 

vara en kraftig drivkraft för arbete, dels skulle stödet 

snabbt vara helt avtrappat mot ökade arbetsinkomster. 

Det kanske mest problematiska med försörjnings-

stödets konstruktion är att den hårt straffar alla som 

tjänar pengar vitt och uppger detta för socialtjänsten 

jämfört med att ha svarta inkomster i den informella 

ekonomin.

Forskning visar att förändringar av incitaments-

strukturen i försörjningsstödet eller liknande bidrag 

påverkar människors beteende.62 Med tanke på den 

svenska konstruktionen där boendekostnader täcks 

vilket skapar en betydligt större fattigdomsfälla än i 

de flesta andra OECD-länder, finns alltså betydande 

reformpotential. En studie av Dahlberg m.fl. rörande 

aktiveringskrav på socialbidragstagare i Stockholm 

har också visat på positiva effekter i form av lägre 

bidragstagande och högre sysselsättning, särskilt för 

ungdomar och utlandsfödda.63 

62. Se exempelvis Fortin m. fl. 2004, Lemieux och Milligan 2008 och Milligan och Stabile 
2007. Dock finner van der Klaauw och van Ours 2010 att en holländsk reform med bonus till 
den mottagare som hittar ett arbete och behåller detta i minst sex månader var verkningslöst.
63. Dahlberg, Hanspers och Mörk 2008b
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En relativt enkel reform skulle vara att låta boende-

kostnaden ingå som en schablon i riksnormen men på 

lägre nivå än vad som idag betalas ut i genomsnitt. Det 

skapar incitament att bo billigare, och minskar där-

med risken att fattigdomsfällan förvärras. Ytterligare 

incitament kan skapas genom att låta hyran fungera 

som undantagsbelopp, så att stödet inte avtrappas 

mot arbetsinkomster som understiger hyran. På så 

sätt blir det möjligt för mottagare att bo kvar även i 

boende som är dyrare än genomsnittet, givet att mot-

tagaren själv kan arbeta ihop en del av hyran. 

Försörjningsstödets utformning är ett av de områ-

den där politiska beslut har störst effekt på de ekono-

miska incitament som påverkar människors beteende 

i utsatta områden. Det är dock svårt att komma ifrån 

att Sveriges skattestruktur också spelar stor roll. 

Sverige var länge ett land där skatten på låginkomstta-

gares arbete var markant högre än i andra länder. Det 

mått som ofta används är den totala skattekilen på en 

person som tjänar två tredjedelar av en genomsnittlig 

arbetarlön. Efter de senaste årens jobbskatteavdrag 

sticker Sverige inte längre ut på samma sätt – även om 

vi fortfarande ligger högt inom EU.

Mycket talar alltså för att på något sätt förändra 

stödet till människor med försörjningssvårigheter så 

att det i mindre utsträckning subventionerar fritid 
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och i större utsträckning uppmuntrar till eget arbete.64  

En relaterad idé värd att utreda är införandet av någon 

typ av anställningspeng. Brown m. fl. analyserar en 

sådan anställningspeng (så kallad ”hiring voucher”) 

och kommer fram till att den sannolikt skulle öka 

sysselsättningen utan att öka inkomstspridningen 

och utan att belasta de offentliga finanserna.65  Även 

Pavoni kommer fram till att en effektiv arbetslös-

hetsförsäkring bör innehålla lönesubventioner för 

den som varit arbetslös länge.66 I en metastudie av 33 

empiriska studier utvärderar Butschek och Walter 

fyra typer av arbetsmarknadsåtgärder: arbetsmark-

nadsutbildning, sökhjälp, skyddad sysselsättning 

inom offentlig sektor samt låglönestöd, och drar slut-

satsen att endast låglönestöd kan rekommenderas 

med tillförsikt.67  I svensk kontext har Dahlberg m. fl. 

också föreslagit lönesubventioner för långtidsarbets-

lösa som ett förslag för att motverka fattigdom.68

64. Den nationalekonomiska argumentationen för låglönesubventioner som är mest känd 
är förmodligen Phelps 1994. Senare forskning har modifierat slutsatsen en smula, från 
låglönesubventioner till swtöd riktat mot långtidsarbetslösa.
65. Brown, Merkl och Snower 2011
66. Pavoni 2009
67. Butschek och Walter 2014
68. Dahlberg, Edmark, Hansen och Mörk 2008. 2008a. Fattigdom i folkhemmet - från social-
bidrag till självförsörjning. Välfärdsrådets rapport 2008: SNS.
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Gör arbetsmarknaden  
till en marknad
Både turordningsreglerna vid uppsägningar och 

kollektivavtalens dominans försämrar arbetsmark-

nadens funktionssätt. På många andra marknader 

eftersträvas en hög grad av konkurrens eftersom 

denna förväntas gynna både konsumenter på kort 

sikt och den samhällsekonomiska utvecklingen på 

lång sikt, och ett särskilt verk – Konkurrensverket – 

har inrättats för att främja konkurrens och bekämpa 

kartellbildning. I konkurrenslagen stadgas emellertid 

explicit att ”lagen är inte tillämplig på överenskom-

melser mellan arbetsgivare och arbetstagare om lön 

eller andra anställningsvillkor” 69  vilket kan tolkas som 

att lagstiftarna inte vill att konkurrens ska råda på 

arbetsmarknaden. Istället sker prisbildningen genom 

kartellorganisationer som vi är vana vid att kalla 

arbetsmarknadens parter.

När arbetsmarknaden betraktas ur ett konkur-

rensperspektiv är det mindre förvånande att nyan-

lända har svårigheter; de är mindre välorganiserade, 

deras intressen är inte självklart representerade i 

existerande fack och arbetsgivarorganisationer och 

arbetsmarknadens regelverk gör det svårare för dem 

att konkurrera om jobben. Mycket talar således för 

69.  Lag 2008:579, §2.
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att nyanlända skulle vinna på en arbetsmarknad med 

större inslag av fri konkurrens. Men hur ska ökad kon-

kurrens åstadkommas?

Kollektivavtalen sätter helt enkelt lönekonkurren-

sen ur spel. Som framhållits från flera håll de senaste 

åren ligger de svenska lägstalönerna enligt gällande 

kollektivavtal betydligt högre än i jämförbara länder.70 71  

Särskilt intressant är lönestrukturen inom de sektorer 

där fler enkla jobb skulle kunna skapas, exempelvis 

inom hotell och restaurang eller lagerarbete, där lägsta-

lönerna överstiger 20 000 kronor i månaden även för 

den som helt saknar erfarenhet.72 

Den som vill förändra den svenska arbetsmarkna-

den måste välja huruvida förändringen ska ske inom 

den rådande modellen genom att kollektivavtalens 

innehåll förändras. Fördelen är att de grundläggande 

spelreglerna då inte behöver förändras. Nackdelen är 

att politiker inte kan bestämma om kollektivavtalens 

innehåll. Den som vill förändra exempelvis ingångs-

löner och ob-tillägg måste övertyga arbetsmarknadens 

parter om att dessa förändringar är önskvärda. Den 

vägen har visat sig svår. En framgångsrik förändring 

av innehållet i kollektivavtalen förutsätter dessutom 

kunskap om på vilket sätt dessa bör förändras för att 

70. Hassler m.fl. 2016
71. Se exempelvis Finanspolitiska rådet och den statistik som sammanställts på sajten 
ekonomifakta.se.
72. Medlingsinstitutet
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utlandsfödda ska klara sig bättre på arbetsmarknaden. 

Det är naturligtvis möjligt att göra ett antal kvalifice-

rade gissningar om vilka delar av kollektivavtalen som 

är störst hinder för tillkomsten av nya enkla jobb, men 

det bästa sättet att få kunskap om detta är att låta nya 

arbetsgivare, företag, verksamheter att växa fram suc-

cessivt utan att facken kan tvinga fram kollektivavtal 

genom stridsåtgärder. 

Ersätt turordningsreglerna 
med generell anställnings-
trygghet
En mindre förändring än att ändra kollektivavtalens 

ställning genom att begränsa stridsåtgärderna är 

att förändra turordningsreglerna vid uppsägningar. 

Empirin talar alltså inte för att anställningsskyddet 

generellt måste minska för att sysselsättningen ska 

kunna öka. Däremot finns det mycket som tyder på att 

det skulle främja utsatta grupper med svag koppling till 

arbetsmarknaden om vi kunde motverka den tudelade 

arbetsmarknaden där nästan hela företagens behov av 

flexibilitet och anpassning sker med hjälp av tillfälliga 

kontrakt och tidsbegränsade anställningar. Ett sätt att 

göra detta är att ersätta turordningsreglerna i lagen 

om anställningsskydd (LAS) med generella regler om 

uppsägningstid eller avgångsvederlag.
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Motverka negativa effekter 
av ökad lönespridning
Eftersom de åtgärder som skulle skapa en bättre fung-

erande arbetsmarknad också ger upphov till ökad löne- 

och inkomstspridning är det en god idé att noga följa 

utvecklingen och vidta åtgärder för att minska risken 

att människor fastnar i relativt lågbetalda jobb under 

lång tid. Det kräver till att börja med någon form av 

standardiserad statistik över inkomströrlighet. Dagens 

fördelningspolitiska diskussion kretsar i stor utsträck-

ning kring den årliga inkomstfördelningen. Men gini-

koefficienter och andra mått på den årliga spridningen 

av disponibla inkomster säger inget om hur länge en 

person befinner sig längst ner i inkomstfördelningen. 

I bästa fall innebär en mer flexibel arbetsmarknad att 

fler personer får chans att göra en lönekarriär som 

förvisso börjar med ett relativt lågbetalt jobb men som 

med tiden ger ökade kunskaper och därmed ökad lön. 

Ökad spridning i den årliga inkomstfördelningen upp-

fattas sannolikt av många som mindre problematiskt 

om det samtidigt är sällsynt att människor fastnar i 

långvarig fattigdom. I dag är kunskapen om hur lång-

varig fattigdom och inkomströrlighet utvecklats över 

tiden förvånansvärt begränsad.

Det är också en god idé att kombinera åtgärder 

för en fungerande arbetsmarknad med åtgärder som 
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motverkar ökade inkomstklyftor och minskar risken 

att arbetsmarknadsgapen minskar endast till priset 

av att det uppstår fler så kallade working poor i Sverige. 

På lång sikt vet vi att en högkvalitativ sammanhållen 

grundskola har den effekten.73  När det gäller utlands-

föddas möjligheter att lära sig svenska finns även över-

tygande studier som visar att deltagande i barnomsorg 

har effekt: Fredriksson m fl. visade att deltagande i 

barnomsorg minskade skillnaderna i språklig för-

måga mellan barn med invandrarbakgrund och barn 

med infödda föräldrar. Ett år i förskolan minskade 

den totala skillnaden mellan invandrare och infödda i 

språklig förmåga vid 13 års ålder med 10 procent.74 På 

kortare sikt kan ett höjt flerbarnstillägg i barnbidraget 

vara ett relativt träffsäkert sätt att förbättra margina-

lerna för hushåll med ansträngd ekonomi utan nämn-

värt försämra drivkrafterna för arbete.

Förenkla  
etableringsprocessen:  
F-skattsedel istället för  
etableringsersättning?
En genomgång som denna vore inte komplett utan 

några ord om den så kallade etableringsprocessen, det 

73. Meghir och Palme 2005
74. Fredriksson, Hall, Johansson, och Johansson 2010
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vill säga de rutiner som nyanlända genomgår från asyl-

prövning till den tänkta etableringen på den svenska 

arbetsmarknaden. 

Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Försäk-

ringskassan och länsstyrelserna har i samråd med 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) utrett hur 

samverkan och samordning i etableringsprocessen för 

nyanlända kan utvecklas och förbättras. Slutrappor-

ten lämnades in 22 februari 2013.75 

Rapporten och dess slutsatser är en utmärkt illustra-

tion av Sveriges utmaningar, och hyser flera illustratio-

ner av varför Sverige inte tjänar mer på invandringen.

Till att börja med kan konstateras att etablerings-

processen är komplicerad, utdragen och involverar 

många olika offentliga aktörer. Det framgår också 

tydligt att etableringsprocessen inte har något tyd-

ligt arbetsfokus. När rapporten skriver om målet 

att nyanlända ska ”klara sin försörjning” är det inte 

försörjning genom eget arbete som åsyftas. Målet 

kan istället beskrivas som att det vid varje tidpunkt 

i etableringsprocessen ska finnas ett särskilt bidrag 

som den nyanlände kan använda sig av, så att hen inte 

behöver vända sig till kommunen för ekonomiskt 

bistånd. En huvudpoäng i rapporten är för övrigt 

att Sverige misslyckats med detta mål – trots att 

tanken explicit var att undvika ekonomiskt bistånd.  

75. Arbetsförmedlingen 2013
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På sida 28 i rapporten står följande att läsa:

”I förarbetena till etableringsuppdraget upp-

märksammades att det finns en risk att många 

av de nyanlända under tiden från uppehålls-

tillstånd fram till den första utbetalningen 

skulle få svårt att klara sin försörjning, eftersom 

etableringsersättningen betalas ut i efterskott. 

För att undvika att personerna under denna tid 

skulle behöva vända sig till kommunen för att 

söka ekonomiskt bistånd infördes två typer av 

etableringsersättning. En ersättning som utgår 

från personens deltagande i aktiviteter enligt 

överenskommen etableringsplan (EEP), och en 

något lägre ersättning som kan betalas ut under 

den tid som individen medverkar till att upp-

rätta en etableringsplan (EEM).”

Problemen orsakas av att dagersättning enligt Lag 

om mottagande av asylsökande (LMA) sker kontinu-

erligt, 30 dagar i förskott. Etableringsersättningen 

utbetalas däremot i efterskott, och glappet däremellan 

innebär att de allra flesta tidigt vänder sig till kom-

munen för att söka ekonomiskt bistånd. Rapporten 

redogör detaljerat för hur utbetalningsdatum för olika 

bidrag förhåller sig till varandra, men lyckas också att i 

en mening sätta fingret på ett större problem:



Varför vinner vi inte (mer) på invandringen?

119

”Nuvarande konstruktion av etableringsersätt-

ningen får konsekvensen att deltagarna tvingas 

fokusera på att navigera genom olika ersätt-

nings- och bidragsystem istället för på arbete.” 

(s. 30)

En tänkbar uppsida av den tämligen rigida och 

omständliga etableringsprocessen skulle kunna tän-

kas vara att de flesta vanliga behov faktiskt rutinmäs-

sigt kartläggs och hanteras. Så har dock inte varit fallet. 

I rapporten konstateras lakoniskt att:

”…många nyanlända arbetssökande i inled-

ningsskedet av etableringsprocessen behöver 

vägledning i frågor som rör vardagslivet. Det 

handlar till exempel om vart individen ska 

vända sig för att få stöd i olika samhällsfrågor 

(till exempel försörjning, barnomsorg, bostad, 

vård) och hjälp med att förstå innebörden av 

olika besked som individen får. […] I början av 

etableringen uppstår det ofta många praktiska 

frågor som till exempel vem som ska hjälpa indi-

viden att ansöka om id-kort, öppna bankkonto, 

betala räkningar eller med anmälan till bostads-

köer.” (s. 13)
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Vidare påtalas att det inte klarlagts exakt vilken 

praktisk hjälp som ska ingå i det stöd staten betalar 

kommunerna för att tillhandahålla (s 14).

Trots upprättande av en etableringsplan – i vars 

upprättande den nyanlände fått ersättning för att 

medverka – är det alltså alltjämt oklart vem som ansva-

rar för att hjälpa den nyanlände med många av de mest 

basala uppgifterna.

Det bestående intrycket av rapporten är att mycket 

av etableringsprocessen alltjämt består av offentliga 

hjälpinsatser som dessutom är dåligt koordinerade. 

Om fokus verkligen vore arbete, varför inte snabbt se 

till att den nyanlände får personnummer, bankkonto 

och en F-skattsedel?
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Invandring av lågkvalificerad arbetskraft fram-

ställs ofta som ett problem. Ekonomiskt sett uppstår 

emellertid flera fördelar när invandrare tillåts påverka 

lönestrukturen: Lägre löner betyder lägre kostnader 

för företagen, vilket i förlängningen genom konkur-

rens betyder lägre priser för konsumenterna. Det bör 

noteras att dessa mekanismer inte bara är teoretiska 

resonemang utan av praktisk betydelse: Övertygande 

studier i USA har visat både att invandring av lågkva-

lificerad arbetskraft leder till lägre priser på hushålls-

nära tjänster och att sådana prissänkningar kan leda 

till ökat arbetsutbud för högutbildade amerikanska 

kvinnor.76 77

På liknande sätt har D’Amuri och Peri visat i en stu-

die av 15 länder i Västeuropa 1996–2010 att invandrare 

genom att ta enkla jobb har omallokerat arbetskraften 

så att infödda fått jobb med högre lön, och de visar 

också att denna effekt är större i länder med en mer 

flexibel arbetsmarknad.78 En ny studie av Boubtane 

76. Cortés 2008
77. Cortés och Tessada 2011
78. D’Amuri och Peri 2014

Avslutning
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m.fl. visar dessutom att invandringen till OECD-

länderna under perioden 1986–2006 bidragit till ökad 

tillväxt av BNP per capita.79 

Sveriges oförmåga eller ovilja att låta arbetsmark-

naden fungera som en marknad är alltså ett problem 

inte bara för de invandrare och flyktingar vi tagit emot 

– det är också ett problem för oss själva eftersom vi 

inte får ta del av de samhällsekonomiska vinster som 

invandringen skulle kunna innebära. Mot den bak-

grunden skulle man kanske kunna förvänta sig att den 

svenska debatten i hög utsträckning kretsade kring 

olika sätt att ge Sverige en bättre fungerande arbets-

marknad så att både svenskfödda och utlandsfödda 

ska vinna mer på invandringen. Det gör den inte i 

särskilt stor utsträckning, men förhoppningsvis kan 

idéerna i den här rapporten bidra en liten smula till att 

en sådan debatt kommer igång.

79. Boubtane, Dumont och Rault 2016
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bostadssegregation, skolval, företagande och social mobilitet.

Under början av 2018 utkommer Susanne med boken 

”Integration och grannskap - hur kan staden hålla sam-
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Så länge städer har byggts har det funnits funde-

ringar om hur städer byggs bäst. Är det bra med gator 

med hög genomströmning eller ska gårdar vara mera 

skyddade? Trivs människor bäst om grannarna är lika, 

eller ska människor av olika kategorier blandas? Är 

det viktigt att det finns en lokal politiskt engagerad 

diskussion kring olika frågor i bostadsområdet, eller 

är det bättre om de flesta är överens och delar samma 

värderingar?

Sverige är känt som ett land med stor vikt på omför-

delningspolitik och relativt låga inkomstskillnader.1 På 

senare tid har dock inkomstskillnaderna ökat kraftigt. 

Den disponibla inkomsten för samtliga inkomstgrup-

per ökade under perioden 1995–2013, ökningen var 

dock avsevärt större i de högsta inkomstgrupperna 

jämfört med de lägsta. Sedan 1995 ökade andelen 

med låg ekonomisk standard, (en inkomst under 60 

procent av medianinkomsten), från runt 8 procent av 

befolkningen i Sverige till runt 14 procent.2

1. Esping-Andersson 1990
2. OECD 2015

Inledning
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Ökande inkomstskillnader i befolkningen ger även 

avtryck i ökande skillnader mellan bostadsområden. I 

områden där en stor andel är höginkomsttagare kom-

mer medelinkomsterna att öka kraftigare än i områ-

den där den största andelen är låginkomsttagare, och 

i områden med större andelar låginkomsttagare kom-

mer medelinkomsterna att sjunka. Ökningen av den 

ekonomiska segregationen kan alltså ske utan omflytt-

ning.  Studier av storstäder i Sverige visar att en stor 

del av de ökade skillnaderna mellan medelinkomster 

i olika bostadsområden förklaras av ökande inkomst-

skillnader, det vill säga att den inte beror på att männ-

iskor flyttar eller får nya preferenser.3 Segregation kan 

även ske längs andra dimensioner, det kan handla om 

olika demografiska aspekter; såsom koncentration av 

ensamstående, barnfamiljer eller äldre. Med etnisk 

segregation menas oftast att andelen av befolkningen 

som är född utomlands varierar mellan olika bostads-

områden. Det kan också avse fördelning efter andra 

kategoriseringar till exempel baserat på eget eller 

föräldrars födelseland, ”ras”, etnicitet, språk, religion 

eller grund för bosättning. Den etniska segregationen 

har varit relativt konstant under perioden 1990–2010. 

Däremot har sambandet mellan etnisk segregation 

och inkomstsegregation ökat, vilket innebär att betyd-

ligt fler områden både har låg andel inrikes födda 

3. Socialstyrelsen 2010; Hedman och Andersson 2016; Scarpa 2016, Scarpa 2015a
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(”svenskglesa”) och samtidigt kan klassas som ekono-

miskt utsatta jämfört med tidigare.4

Det här kapitlet kommer att diskutera vilka effek-

terna av segregation är, eller mer specifikt om det finns 

några grannskapseffekter. Först ges en kort bakgrund 

gällande svensk antisegregationspolitik, och där- 

efter presenteras vilka problem som koncentration av 

låginkomsttagare, arbetslösa och/eller utlandsfödda 

förväntas leda till, och vad forskningen säger om de 

så kallade grannskapseffekterna. Dels presenteras 

vilka olika teorier det finns, och dels vilka belägg forsk-

ningen har funnit för dessa teorier. Avslutningsvis 

diskuteras slutsatser som har bäring på utveckling av 

lokala områdespolitiska åtgärder.

4. Hedman och Andersson 2016, 34; Scarpa 2015b
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Under 1950- och 60-talet oroade man sig för folks 

hälsa och rev bostäder och hela kvarter av hygieniska 

skäl. Det rådde extrem bostadsbrist. Fattiga bodde 

på innergårdar, var inneboende eller hade husrum, 

pigkammare eller liknande, hos de mer välbärgade, 

vilket gjorde att segregationen var låg (det vill säga 

att det fanns en blandning av olika inkomstgrupper i 

bostadsområden). Som är väl känt sattes därefter det 

så kallade miljonprogrammet igång. Under 1965–74 

byggdes drygt en miljon nya bostäder. Många nya 

bostadsområden bestod enbart av nya bostäder där 

tidigare trångbodda med lägre inkomster äntligen 

kunde få bo modernt. Det gjorde också att den geo-

grafiska uppdelningen av bostäder för personer med 

olika inkomster ökade, då de med lägre inkomster 

inte längre bodde inneboende hos den mer välbärgade 

Antisegregations-
politik – en kort 
bakgrund
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delen av befolkningen. De nya bostadsområden som 

hade mest hyreshus i höga flervåningshus har kommit 

att få beteckningen miljonprogramsområden (trots 

att de flesta bostäder som byggdes under perioden var 

trevåningslamellhus och en tredjedel var småhus). 

Tillgången på flera bostäder, inklusive större tillgång 

på egna hem, tillsammans med inflation och förmån-

liga skatteregler för bostadslån påverkade segrega-

tionen ytterligare ett snäpp då det blev synnerligen 

lönsamt att köpa eget hus. I de så kallade miljonpro-

grammen blev det till och med svårt att hyra ut alla 

lägenheter. Nyinvandrade invånare flyttade ofta in i 

de nya bostadsområdena.5

Redan innan miljonprogrammet var avslutat 

började en diskussion om vad som kallades för ”pro-

blemområden”, ”invandrartäta bostadsområden”, 

”utsatta bostadsområden” etcetera.6

Skilda statligt initierade strategier mot segrega-

tion har dominerat i olika perioder. Efter miljonpro-

grammet, och den kritik som det fick, rådde en över-

tygelse om att det ska byggas med mer variation. I 

spåren av oron för vad koncentration av utlandsfödda 

till storstäderna skulle kunna leda till inrättades kom-

munplaceringar av flyktingar (den så kallade Hela-

5. Danermark, 1984:4; Bråmå 2006; Grundström och Molina 2016
6. Ristilammi, 1994
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Sverige-strategin, skarpast lagstiftning 1985–1994).7 8 

Parallellt har olika typer av lokala åtgärder imple-

menterats i områden som har höga andelar arbets-

sökande, sjukskrivna, låga utbildningsnivåer, och höga 

andelar utlandsfödda (det sistnämnda ofta presente-

rat som ett problem i sig). Exempel på mer omfattande 

åtgärder, med statlig finansiering, som i huvudsak 

inriktades på att ”lyfta” områden som ansågs ha pro-

blem är Blommanpengarna (som först kallades för 

”insatser till invandrartäta områden”, 1996–1999), 

Nationella exempel (1998) och Storstadssatsningen/

urban utvecklingspolitik (mest statliga pengar satsade 

under 1999–2005). Det finns även större program på 

regional nivå, samt olika projekt finansierade genom 

EU-bidrag och kommunala satsningar.9 Under hösten 

2017 pågår inrättandet av en ny statlig myndighet med 

namnet Delegationen mot segregation.

7. I praktiken pågick strategin åren 1987 till 1991 och då placerades 90% av de nyanlända 
asylsökande i förvalda kommuner. När de fick uppehållstillstånd tilläts de bosätta sig fritt. 
En hög andel av de som utplacerats valde att flytta när de fick möjlighet, vilket gjorde att 
den geografiska spridning av flyktingar som strategin hade för avsikt att uppnå enbart blev 
marginell.
8. Andersson, 2003
9. I min avhandling (Urban 2005) redogör jag för hur problemet ”etnisk boendesegregation” 
har framställts och förändrats över tid.
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Det finns flera anledningar till att befolknings-

sammansättningen i bostadsområden varierar: 

invånarna bosätter sig i olika områden på grund av 

att de har olika inkomst, behov och preferenser, har 

olika tillgång till information om lediga bostäder, blir 

diskriminerade av fastighetsägare och bostadsför-

medlare10, mäklare och banker 11, och att bostadsköer 

oftast baseras på kötid vilket generellt sett innebär 

att nyanlända och nyinflyttade kommer sist i kön. 

Individers tillgångar men även politiska beslut,  juri-

diska och institutionella regler och system, direkt eller 

indirekt statistisk diskriminering av olika aktörer, och 

andra förhållanden gör att personer med vissa egen-

10. Ahmed och Hammarstedt 2008
11. Aalbers 2007a; Aalbers 2007b

Teorier om på vilket 
sätt grannarna är 
viktiga
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skaper och resurser i större utsträckning samlas i vissa 

bostadsområden, medan personer med andra egen-

skaper och resurser samlas i andra bostadsområden.

Kvaliteten på miljö, service och områdens status 

kan skilja avsevärt åt mellan olika typer av bostadsom-

råden. Skillnaderna i lokala faktorer som kvalitet på 

skola, tillgång till kommunikationer, kvalitet på soci-

altjänst och tillgång till fritidsaktiviteter kan påverka 

livschanser för de boende. Förutom institutionella 

skillnader mellan områden kan det finnas skillnader 

vad gäller avstånd till arbets- och företagsmöjligheter.

Med grannskapseffekter avser jag i detta kapitel att 

personer som bor i ett visst bostadsområde blir påver-

kade av varandra, och inte att alla i ett bostadsområde 

blir påverkade på samma sätt av lokala förhållanden 

som till exempel kommunal service, avstånd till arbets-

platser, rykte, föroreningar och kommunikationer.

I följande avsnitt redovisas några av de hypote-

ser som har framställts om hur individer som bor i 

ett bostadsområde påverkas av den sociala miljön i 

bostadsområdet, med fokus på effekter på invånarnas 

utbildning och arbetsmarknadskarriär.

Hypoteserna diskuteras och ifrågasätts här på den 

logiska nivån. Forskningen som empiriskt prövar 

hypoteserna redovisas i nästa avsnitt.
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Den lokala sociala  
miljön påverkar de boende
Effekter av de sociala relationerna i bostadsområdet, 

kontakten med grannarna, viktiga förebilder eller 

en lokalt utvecklad kultur kan ge ytterligare effekter 

för de som bor i området. Enligt hypoteser om den 

lokala sociala miljöns effekter fungerar de sociala 

nätverken på olika sätt i olika bostadsområden, vil-

ket innebär att invånare har olika tillgång till viktiga 

resurser beroende på var de bor. En teori är att lokal 

sammanhållning är viktigt för att öka känslan av till-

lit och social kontroll, vilket gör att barn kan växa upp 

i en trygg miljö och att vuxna har möjlighet att delta i 

demokratiska diskussioner, känna tillhörighet och ha 

inflytande. Putnam är den främsta förespråkaren för 

detta perspektiv.12

En annan aspekt på betydelsen av den sociala mil-

jön är att tillgång till sociala nätverk är viktiga för att få 

viktig information om lediga arbeten, om företagsmöj-

ligheter, men även för att påverka invånarnas sociala 

koder och att det kan utvecklas olika lokala kulturer. 

Boendet anses då påverka tillgång till viktiga nätverk, 

socialt och kulturellt kapital vilket bland annat påver-

kar möjligheterna på arbetsmarknaden.13 

12. Putnam 1995
13.  Granovetter 1973 och Wilson 1987
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Etnisk segregation  
kan vara bra eller dåligt
Ytterligare aspekter som diskuteras handlar mer spe-

cifikt om effekter som koncentration av utlandsfödda 

förväntas leda till. Det finns positiva förväntningar, till 

exempel att klustring av personer som ingår i samma 

etniska nätverk leder till att de får tillgång till etniskt 

kapital och kan hjälpa varandra med viktig informa-

tion om arbete och företagande, samt om regler och 

myndigheter, och att etniska nätverk kan fungera som 

bas för politiskt deltagande.14  Negativa farhågor inne-

fattar främst att brist på infödda ska leda till svårighe-

ter att lära sig svenska samt brist på nätverk, men även 

att mångkulturella lokalsamhällen kan leda till social 

disorganisation, det vill säga konflikter och brist på 

sammanhållning och social kontroll som riskerar att 

bland annat leda till ökad kriminalitet.15

Empiriska resultat  
om grannarnas betydelse
Ett vanligt angreppssätt för att studera grannskaps-

effekter är att undersöka hur olika utfall varierar 

mellan bostadsområden och försöka kontrollera för 

individuella bakgrundsfaktorer. På det sättet vill man 

14. Borjas 1992
15. Sampson och Groves 1989; Kubrin och Weitzer 2003
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skilja på effekter som enbart kan förklaras av att perso-

ner med liknande egenskaper samlas i samma bostads-

områden (till exempel om arbetslösheten är hög i ett 

område på grund av att många saknar relevant utbild-

ning och inte på grund av att de har blivit påverkade 

av varandra), från sådana effekter som beror på den 

sociala miljön. När man har kontrollerat för det som 

kallas sortering återstår det en variation som kan bero 

på den lokala sociala miljön. Det är dock svårt att skilja 

den effekten från sorteringsfaktorer som inte har gått 

att kontrollera för och från lokala faktorer som har 

med bostadsområdet (som till exempel lokal service, 

kommunikation, arbetsplatser, miljö samt områdets 

rykte och stigmatisering) att göra.

Studier om sambandet mellan ungas utbildnings-

karriärer och deras uppväxtområde visar att grann-

skap med låga inkomster och hög arbetslöshet verkar 

ge lägre utbildning för de som bor där, jämfört med 

om de skulle bo någon annanstans.16 Även koncentra-

tion av utlandsfödda har funnits ha samband med 

utbildningsnivå, på så sätt att större andel landsmän 

i bostadskommunen ger lägre utbildningsnivå, men 

ingen effekt på inkomster.17  

Studier har även funnit att boende i områden med 

låga inkomster och hög andel arbetslöshet har en ökad 

16. Andersson 2004; Andersson och Subramanian 2006; Bergsten 2010
17. Grönqvist 2006
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risk att själva bli arbetslösa,18 att sannolikheten att 

vara sysselsatt och inkomsten från arbete samvarierar 

negativt med andelen utrikes födda grannar,19 och att 

den som bor i ett bostadsområde med hög andel som 

har försörjningsstöd har ökad risk att själv få det.20 

Andra studier visar istället på mycket små eller 

icke-signifikanta samband mellan bostadsområde 

och individuella utfall när det gäller skillnader mellan 

unga personer från bostadsområden med höga resur-

ser jämfört med dem från bostadsområden med låga 

resurser, på sannolikheten att själv få försörjningsstöd 

och det egna deltagandet på arbetsmarknaden.21 

Galster, Andersson, Musterd och Kauppinen och 

även Hedman och Galster,22  hävdar att tidigare studier 

inte använt rätt metod för att mäta effekten och de 

finner tydliga signifikanta positiva samband mellan 

inkomsten i grannskapet och de boendes individuella 

inkomster efter kontroll för bland annat utbildning. 

Effekterna verkar dock inte vara linjära och varierar 

mellan kön och status på arbetsmarknaden. Galster, 

Andersson och Musterd23 finner två brytpunkter. När 

andelen låginkomsttagare i bostadsområdet över-

stiger 20 samt 40 procent, syns signifikanta positiva 

effekter på framtida inkomster hos män.

18. Urban 2009; Bergsten 2010 
19. Aldén och Hammarstedt 2016
20. Mood 2010
21. Brännström 2004; Sundlöf 2008; Brännström 2012 , Brännström och Rojas 2012
22. Galster, Andersson, Musterd och Kauppinen 2008; Hedman och Galster 2013
23. Galster, Andersson och Musterd 2015
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Tammaru, Strömgren, Van Ham och Danzerd24  

visar däremot (i en studie på invandrade män) att 

skilda förhållanden mellan olika bostadsområden 

inte förklarar segregation på arbetsmarknaden. De 

viktigaste faktorerna för att förklara arbetsplatssegre-

gation beror istället på ekonomisk sektor och storlek 

på staden. Större städer har oftare starkare etnisk 

boendesegregation, samtidigt som det är lättare för 

nyanlända att få jobb i de större städerna. Kontakter 

som knyts i andra domäner såsom arbetsplatser och 

skolor kan vara viktigare än de som skapas i bostads-

området.25  Andra studier hävdar att skolan är viktigare 

än grannskapet för att förklara skillnader i livschanser 

för ungdomar som växer upp i olika bostadsområden 

till exempel. 26 

Flera studier har funnit positiva effekter av att bo 

tillsammans med landsmän. Edin med flera finner 

stöd för att högre andel av landsmän i bostadsområdet 

förbättrar arbetsmarknadsutfall (för lågutbildade).27 

Även Andersson, Musterd och Galster28  visar att 

särskilt invandrade män tjänar på att bo i bostads-

områden med högre andel invånare som har samma 

födelseland, och oftast även med högre andel utlands-

födda i allmänhet. De tolkar detta som att hög nivå av 

24. Tammaru, Strömgren, Van Ham och Danzerd 2016
25. Kwan 2013
26. Brännström 2008; Sykes och Musterd 2011
27. Edin, Fredriksson och Åslund 2013
28. Andersson, Musterd och Galster 2014
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arbetslöshet bland utlandsfödda inte direkt orsakas av 

etnisk boendesegregation. Även en studie av Urban29 

visade att skillnaden mellan etnisk sammansättning 

av bostadsområden försvann vid kontroll av socio-

ekonomisk sammansättning. 

I introduktionen till ett temanummer om betydel-

sen av den sociala sammansättningen i grannskapet30 

står det att det definitivt finns studier som visar att 

låginkomsttagares ekonomiska möjligheter skadas av 

att bo i områden med koncentrerad ”disadvantage”. 

Som underlag för detta påstående ges bland annat två 

studier i temanumret.31  Båda använder, liksom de ovan 

nämnda studierna, statistiska metoder som analyserar 

variation i utfallet mellan olika typer av grannskap. 

Temanumret refererar dock även till artiklar som 

kraftfullt argumenterar emot grannskapseffekter.

Värt att nämnas i det här sammanhanget är USA:s 

omfattande program som kallas Moving to opportu-

nity, där invånare i fattiga bostadsområden genom 

lottning blir erbjudna att flytta till bostadsområden 

med högre inkomst och utbildningsnivåer. Trots att 

detta program erbjuder goda möjligheter att kontrol-

lera för sortering och därmed att mäta grannskaps-

effekter, kan studier inte styrka några grannskaps-

effekter alls för vuxnas position på arbetsmarknaden, 

29. Urban 2009
30. Galster och Friedrich 2015
31. Galster, Andersson och Musterd 2015 
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alternativt visar de enbart små eller obefintliga effek-

ter på ungas utbildning.32 Chetty, Hendren och Katz33 

har dock kunnat undersöka de långsiktiga effekterna 

för barn som deltagit i projektet, och finner positiva 

effekter på inkomst och utbildningsnivåer för barn 

som deltog i projektet och fick bostad i bättre bostads-

område före 13 års ålder.

Sammanfattningsvis finns det ett flertal empiriska 

studier som stödjer samtliga av ovanstående pre-

senterade hypoteser, men också studier som avvisar 

förekomsten av grannskapseffekter som kan förklaras 

med den lokala sociala miljön. När vi talar om effekter 

i dessa studier är det dock effekter i statistisk mening, 

vilket inte nödvändigtvis är samma sak som att den 

ena (befolkningssammansättningen i det här fallet) 

verkligen orsakar det andra (till exempel inkomst, 

utbildning). Det är svårt att visa om skillnaderna mel-

lan genomsnittet av olika typer av utfall mellan olika 

bostadsområden beror på variation av individuella 

bakgrundsfaktorer som studien inte har kunnat kon-

trollera för, den lokala sociala miljön, eller på andra 

skillnader mellan grannskapen såsom skillnad mellan 

tillgång till service och arbetstillfällen, eller stigmati-

sering av bostadsområdet. Det är fortfarande omöjligt 

att dra några slutsatser angående vilka av de olika 

32. Se översikt av studier i Galster och Friedrichs 2015
33. Chetty, Hendren och Katz 2016
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mekanismerna (lokala institutionella villkor, sociala 

nätverk, lokal kultur, sammanhållning, förebilder, 

stigmatisering,  etcetera) som ger störst effekt på indi-

viders möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden 

och för deras inkomst.34

Ett fåtal nyare studier har undersökt ifall det finns 

empiriskt stöd för de mekanismer som anses ge grann-

skapseffekter. De visar att invånares sociala nätverk 

inte är avgränsat till grannskapet, och att lokala nät-

verk även i socialt utsatta områden istället kan inne-

hålla viktiga kontakter till arbetsmarknaden.35  Milten-

burg36 visar i en studie i Holland att sambandet mellan 

grannskapets socioekonomiska förhållanden och dess 

invånares inkomster inte påverkas av mängden sociala 

relationer och kontakter i grannskapet.

Hypotesen att det skulle vara tillgång till offent-

lig service som gör att livschanser ser ut att bli olika 

beroende på var man bor, får inte heller stöd enligt en 

studie i Storbritannien.37  

Flera av de hypoteser (begränsade sociala nätverk, 

bristande tillgång på service) som anges för att för-

klara skilda utfall av var man bor har alltså osäkert stöd 

i forskningen. Även om skillnader kvarstår efter det 

att hänsyn tagits till individuella bakgrundsfaktorer 

34. Edling och Rydgren 2012; Galster, Andersson och Musterd 2015
35. Klinthäll och Urban 2016, se även studier bla i Tyskland av Drever och Hoffmeister 2008
36. Miltenburg 2015
37. Bailey, Besemer, Bramley och Livingstone 2015
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så är det svårt att visa vad de återstående skillnaderna 

beror på. Forskarna står inför utmaningen att kunna 

pröva de olika hypoteserna om vilka mekanismer som 

är betydelsefulla ytterligare. För att kunna göra detta 

krävs förmodligen tillgång till empiri om sociala rela-

tioner och lokala kulturella processer som vi inte kan 

finna i registerdata. För att kunna dra generella slut-

satser krävs med andra ord till exempel studier som 

samlar in underlag utöver de registrerade dataregister 

som redan finns, där sociala nätverk och dess mekanis-

mer kan tydliggöras.
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Sammanfattningsvis finns ett antal teorier om 

att koncentration av boende med problem kommer 

att leda till ytterligare problem. Det finns även en hel 

del forskning som bekräftar att det finns ett samband 

mellan befolkningssammansättning och individers 

inkomster, status på arbetsmarknaden och utbildning 

som inte förklaras av individuella bakgrundsfaktorer. 

Samtidigt finns annan forskning som visar på mot-

satsen. Det finns inte mycket underlag för att styrka 

hypoteserna om de mekanismer som förväntas orsaka 

grannskapseffekterna.

Eftersom vi dels inte är helt säkra på att den sociala 

miljön i grannskapet påverkar individuella möjlighe-

ter på arbetsmarknaden och utbildning, och dels inte 

kan styrka orsakerna, blir det svårt att föreslå åtgärder 

för att minska skillnader i livschanser som beror på var 

man bor. 

Jag ser framförallt tre anledningar till att avråda från 

lokalt inriktade projekt som syftar till att minska boen-

desegregation, fattigdom och till att människor av olika 

social och etnisk bakgrund ska lära känna varandra. 

Avslutning
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Den första anledningen är, som nämnts ovan, att 

forskningen inte ger tydligt stöd för att det finns starka 

negativa grannskapseffekter. Utvärderingar av lokala 

utvecklingsprojekt har inte heller kunnat visa att 

lokalt utvecklingsarbete minskar fattigdom och ökar 

integration mellan människor.38

Den andra anledningen handlar om försök att 

minska koncentrationen av olika kategorier till vissa 

bostadsområden genom lokal utveckling. Det finns ett 

antal studier som visar att det är svårt att påverka lokal 

befolkningssammansättning genom lokala utveck-

lingsprojekt. Främst beror det på ut- och inflytt-

ning.39  Ihärdigt arbete med att förbättra ett områdes 

rykte kämpar dessutom i motvind mot dramatiska 

reportage, notiser och tidningsrubriker i dags- och 

kvällspress som återkommande förknippar vissa 

bostadsområden med sociala problem. Om andelen av 

låginkomsttagare, arbetssökande, och personer som 

saknar egen försörjning och är beroende av försörj-

ningsstöd etcetera totalt sett inte förändras kommer 

samma andel att behöva ha någonstans att bo. Det 

innebär att även om områden med sämst rykte och 

mest lättillgängliga bostäder kan klättra upp ett steg 

i stadens statusskala genom befolkningsförändring, 

38. Se exempelvis SOU 2005:29 Storstad i rörelse. Kunskapsöversikt över utvärderingar av 
storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal. Slutbetänkande av Utredningen om utvärdering 
av lokala utvecklingsavtal.
39. Christensen 2015
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kommer andra områden att kunna ta deras plats. Där-

med riskerar en ojämlik fördelning av personer med 

olika tillgångar, och status på arbetsmarknaden, mel-

lan stadens olika grannskap att bestå, även om lokal 

områdesutveckling i ett bostadsområde skulle lyckas 

ändra på befolkningssammansättningen. 

En tredje och främsta anledning är att de områ-

desbaserade insatserna som har till syfte att ”lyfta” 

bostadsområdet samtidigt pekar ut området som ett 

problemområde som behöver förändras. Detta utpe-

kande riskerar att göra mera skada än vad den lokala 

insatsen någonsin kan tänkas bidra med.

Tillgång till välfärd, social service, försörjning, bra 

kvalitet på skolor, mångfald och möjlighet till lokalt 

inflytande är generella behov som finns hos hela 

befolkningen. I de bostadsområden där det finns bris-

ter behövs det utvecklas, men lika tillgång till välfärd, 

möjlighet att kunna försörja sig och möjliggörandet 

av möten mellan personer med olika social och etnisk 

bakgrund är alldeles för viktigt för att avgränsas till de 

bostadsområden där arbetslösheten är hög och sociala 

problem är stora.
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Den svenska grund- och gymnasieskolan 

fungerar inte tillräckligt bra. Många elever klarar inte 

kraven och Sverige är långtifrån ”bäst-i-klassen” vid 

internationella jämförelser. Då kunskap är av positiv 

betydelse för såväl individen som samhället i stort är 

det viktigt att ständigt utveckla skolan. 

Det övergripande syftet med detta kapitel är att öka 

förståelsen för vad som gör att vissa skolor genererar 

bättre studieresultat än andra. Särskilt fokus är på skolor 

som har sämre förutsättningar. Med ”sämre förutsätt-

ningar” avses skolor med en högre andel elever från 

lågutbildade hushåll och en högre andel hushåll med 

utländsk bakgrund, det vill säga från så kallade utan-

förskapsområden. Barn som växer upp i familjer med 

lägre utbildning och i familjer med utländsk bakgrund 

tenderar i genomsnitt att ha sämre skolresultat. 

Anledningen till att skolor med sämre förutsättningar 

är intressanta är att det är av vikt att alla barn ges bästa 

möjliga utbildning. Barn som växer upp i områden 

med sämre förutsättningar löper redan från början en 

risk att få en sämre start och av detta skäl är det särskilt 

viktigt att lära av skolor som lyckas i dessa områden.

Inledning
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Kapitlet inleds med en översyn av den så kallade 

SALSA-databasen. Databasen innehåller information 

om hur väl svenska högstadieskolor presterar med 

avseende på olika resultatmått. Vilka är de framgångs-

rika skolorna? Hur stor är spridningen mellan olika 

skolor? Finns det framgångsrika skolor som trots 

sämre förutsättningar lyckas väl?

Ett andra syfte med kapitlet är att identifiera fram-

gångsfaktorer. Vilka är de viktigaste förklaringarna till 

att vissa skolor överpresterar? Finns det faktorer som är 

särskilt viktiga i områden med sämre förutsättningar? 

För att svara på dessa frågor har vi gjort en övergri-

pande sammanställning av centrala forskningsresul-

tat. Vi har även genomfört en mindre workshop och 

en enkätundersökning med rektorer som ansvarar 

för skolor som trots sämre förutsättningar har lyckats 

prestera väl.

Ett tredje syfte med kapitlet är att översiktligt peka på 

ett antal strukturella åtgärder som vi tror kan bidra till att 

stärka den svenska skolan. Dessa förslag återfinns i slu-

tet av detta kapitel. 
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Lär av de bästa – 
stora skillnader  
mellan skolor
För att ge en övergripande beskrivning av hur 

olika högstadieskolor presterar med avseende på olika 

resultatmått är det av vikt att ta hänsyn till att olika 

skolor har olika förutsättningar. Denna tanke illus-

treras i Figur 1. Skolor i kvadrant 1 och 2 presterar bra 

resultat i absoluta termer (till exempel i olika tester). 

För de i kvadrant 2 är utfallet delvis förväntat, men det 

kan givetvis finnas skolor som överpresterar givet sina 

goda förutsättningar också. De skolor som är extra 

intressanta är de som trots sämre förutsättningar 

lyckas generera höga resultat. En viktig fråga, och i 

stor utsträckning den som litteraturöversikten längre 

ner försöker besvara, är vad andra skolor kan lära av de 

skolor som är i kvadrant 1. 

Går ovan teoretiska resonemang att fånga empi-

riskt? Svaret är att det är fullt möjligt att få en övergri-

pande uppfattning om vilka skolor som återfinns i de 
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olika kvadranterna. Med utgångspunkt i skolverkets så 

kallade SALSA-databas1, som belyser resultat för hög-

stadieskolor, går det att identifiera de skolor som leve-

rerar både i absoluta termer (höga resultat mätt som 

till exempel meritvärdet) och i relativa termer (höga 

resultat efter att man har justerat för ett antal viktiga 

förutsättningar). Motsvarande går att göra för skolor 

med sämre resultat. 

En analys av 2014  
års skolresultat
En analys av meritvärdet för samtliga årskurs 9 i samt-

liga skolor visar att det finns stora skillnader i absoluta 

1. Se bilaga för beskrivning av databasen

1) 
Sämre förutsättningar

Bra resultat

2) 
Bra förutsättningar

Bra resultat

Förutsättningar

R
e

su
lt

a
t

3) 
Sämre förutsättningar

Sämre resultat

4) 
Bra förutsättningar

Sämre resultat

Figur 1. Resultat och förutsättningar
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tal, det vill säga meritvärde per skola, se Diagram 1.2  

I diagrammet har skolorna rangordnats utifrån merit-

värdet. Skolor med högst meritvärde ligger på nivåer 

över 240. Medelvärdet för samtliga skolor är 216. Det 

finns även ett antal skolor med mycket låga meritvär-

den.

Studeras enbart meritvärdet i absoluta termer kan 

det finnas flera orsaker till att en skola presterar bra. 

I SALSA-databasen återfinns ett antal faktorer som 

fångar de förutsättningar som en skola måste för-

hålla sig till. Vi har använt tre av dessa, andelen elever 

som har lågutbildade föräldrar, andelen elever med 

2. Se bilaga för beskrivning av databasen

Diagram 1. Meritvärde för samtliga skolor 2014,  
rangordnade

 

          

1

3
0

1

6
0

1

15
1

4
5

1

75
1

5
1

3
5

1

6
5

1

20
1

5
0

1

8
0

1

9
0

1

10
1

4
0

1

70
1

2
5

1

5
5

1

8
5

1

9
5

1

10
0

1

Skolor

300

280

260

240

220

200

180

160

140

120

100

G
e

n
o

m
sn

it
tl

ig
t 

m
e

ri
tv

ä
rd

e

Källa: Skolverket - SALSA



En bra skola för alla

153

utländsk bakgrund och andelen elever som är födda 

utomlands. Kommer en stor andel från lågutbildade 

familjeförhållanden finns också en tendens till att 

eleverna inte får den uppbackning hemma som elever 

som kommer från mer välutbildade hem får. Är en stor 

andel av eleverna födda utomlands eller har utländsk 

bakgrund kan det finnas språkliga barriärer som måste 

hanteras om eleverna ska nå bra resultat. 

Genom att ta hänsyn till dessa tre förutsättningar 

kan man med statistisk metod analysera vilka skolor 

som ”överpresterar” givet sina förutsättningar. I sta-

tistiska sammanhang talar man om att det finns en 

positiv residual3. Viktigt i detta sammanhang är att 

vara medveten om att de tre variabler som har valts 

som ”förutsättningar” inte behöver vara de enda rele-

vanta. Vi bedömer dem dock som intressanta i detta 

kapitel då de beskriver många individer i socioekono-

miskt svaga områden. En stor andel av dessa individer 

väljer också att gå i skolan i dessa områden.

Residualen för samtliga skolor visar även den på 

relativt stor variation, se Diagram 2. Det finns exem-

pelvis skolor som, givet sina förutsättningar, presterar 

bra (=stora positiva residualer). Detta behöver inte 

nödvändigtvis innebära att de har höga meritvärden 

3. Residualen i detta sammanhang är skillnaden mellan skolans faktiska betygsvärde och 
det modellberäknade betygsvärdet. Residualen är antingen positiv, negativ eller noll vilket 
innebär att en skola ligger över, under eller lika det modellberäknade betygsvärdet. Resi-
dualen visar om en skolas resultat är högre eller lägre jämfört med om skolan påverkats av 
bakgrundsfaktorerna i samma grad som gäller genomsnittligt för alla skolenheter.
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i absoluta termer. En skola som har sämre förutsätt-

ningar (hög andel elever födda utomlands, hög andel 

med utländsk bakgrund, hög andel lågutbildade famil-

jer) kan prestera väl, men behöver inte nödvändigtvis 

ligga i topp i absoluta termer. Exempelvis borde en 

skola med sämre förutsättningar till exempel ha 190 

i genomsnittligt meritvärde, men om skolan har 220 

i meritvärde indikerar det att skolan överpresterar 

(residualen är +30 poäng) och har lyckats bra i förhål-

lande till sina förutsättningar. 

Diagram 2. Residual för samtliga skolor 2014, rangordnade
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Källa: Skolverket - SALSA

För att förfina analysen har vi valt att titta närmare 

på olika delmängder av skolor. Fokus är på skolor som 

presterar bra givet sämre förutsättningar. De krav som 

har legat till grund för indelningen är följande:

A De bästa skolorna med sämre förutsättningar: 

De skolor som faller inom denna kategori ligger bland 
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de 25 procent som presterar bäst utifrån sina förut-

sättningar, det vill säga bland de 25 procent som har 

de högsta residualerna av alla skolor. Dessa skolor har 

även ett meritvärde över genomsnittet för alla skolor 

och andelen av eleverna som uppnår kunskapskraven 

är högre än genomsnittet för alla skolor. De befinner 

sig även bland de 33 procent som har högst andel utri-

kesfödda elever och de 33 procent som har högst andel 

elever med utländsk bakgrund. De uppfyller även kra-

vet att elevernas föräldrars utbildningsnivå är bland 

de 33 procent lägsta av alla skolor. 

B Bra skolor med sämre förutsättningar: De skolor 

som faller inom denna kategori har en residual och ett 

meritvärde över genomsnittet i Sverige och andelen 

av eleverna som uppnår kunskapskraven är högre än 

genomsnittet bland skolorna i vårt urval. Elevernas 

föräldrars utbildningsnivå är även bland de 33 procent 

lägsta av alla skolor.  I Tabell 1 har resultat för skolor i 

kategori A och B sammanställts.

 

Tabell 1. Deskriptiv statistik för de olika kategorierna

Variabel A B Alla skolor

Antal 7 32 1006

Andel som klarar kunskapskra-
ven i genomsnitt 87 % 87 % 78 %

Genomsnittligt meritvärde 226 226 216

Medelresidual i gruppen + 23 + 21 −1

Källa: Skolverket - SALSA
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I Kategori A återfinns fyra skolor som antingen lig-

ger i Stockholm, Göteborg eller Malmö kommun eller 

dess förorter. Två skolor ligger i en större svensk stad 

och en skola ligger i en kommun som klassificeras av 

SKL som: ”kommun i tätbefolkad region”. En av sko-

lorna är en friskola och resterande är kommunala. 

Skolorna i kategori A hade 2014 i genomsnitt 72 elever i 

nionde klass, tre skolor hade färre än 50 elever i nionde 

klass, ingen skola hade färre än 20 elever i nionde klass.

I Kategori B återfinns 6 skolor som antingen ligger i 

Stockholm, Göteborg eller Malmö kommun eller dess 

förorter. 7 skolor ligger i en större svensk stad eller 

dess förorter och resterande skolor ligger i kommuner 

som klassificeras4 av SKL som: kommun i tätbefolkad 

region5, pendlingskommun6, turism- och besöksnärings-

kommun7 och varuproducerande kommun8. Två av 

skolorna är friskolor och resterande är kommunala. 

Skolorna i kategori B hade 2014 i genomsnitt 54 elever i 

nionde klass, 20 skolor hade färre än 50 elever i nionde 

klass och fyra skolor hade färre än 20 elever i nionde 

klass.

4. Sveriges Kommuner och Landsting 2010
5. Kommuner med mer än 300 000 personer inom en radie av 112,5 km. 35 av 290 kommuner.
6. Kommuner där mer än 40 procent av nattbefolkningen pendlar till en annan kommun. 51 
av 290 kommuner.
7. Kommuner där antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och campingar överstiger 21 
nätter per invånare eller där antalet fritidshus överstiger 0,2 fritidshus på invånare. 20 av 
290 kommuner.
8. Kommuner där 34 procent av nattbefolkningen mellan 16 och 64 år är sysselsatta inom 
tillverkning och utvinning, energi eller miljö samt byggverksamhet enligt Näringsindelning 
(SNI2007). 54 av 290 kommuner.
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En slutsats är att det är relativt få skolor med sämre 

förutsättningar som lyckas uppnå goda resultat. Denna 

slutsats ger upphov till ytterligare några slutsatser. 

För det första är det viktigt att som elev/förälder vara 

medveten om att det är viktigt att välja en skola som 

presterar väl. Detta är av särskild betydelse om man 

är bosatt i ett område med sämre förutsättningar. En 

andra slutsats är att det är viktigt att lära av de skolor 

som faktiskt har lyckats trots sämre förutsättningar. 

Detta återkommer vi till senare i texten.

Utveckling över tiden – vissa 
blir bättre, andra försämras
En dimension som också bör lyftas fram är att en hel 

del skolor under relativt lång tid underpresterar. 

För att illustrera detta har medelresidualen under 

perioden 2009 till 2014 beräknats och jämförts med 

medelresidualen för perioden 2012 till 2014. Om  

medelresidualen för den senare perioden är högre än 

för hela perioden är det en indikation på att skolan 

har förbättrat sig. Om medelresidualen för den senare 

perioden är lägre är det en indikation på att skolan har 

försämrats givet sina förutsättningar. I Diagram 3 har 

detta samband sammanställts. Skolor i den övre högra 

kvartilen har höga medelresidualer under hela perio-

den och medelresidualerna har också blivit bättre, 
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det vill säga det är skolor som både överpresterar och 

tenderar att bli ännu bättre. I nedre vänstra kvartilen 

återfinns skolor som både underpresterar och som har 

blivit sämre.

Om man börjar med att studera skolor i den hori-

sontella dimensionen, det vill säga medelresidual för 

hela perioden kan man konstatera att det finns ett 

relativt stort antal skolor som underpresterar under 

flera år, det vill säga medelresidualen är negativ. Om 

man till exempel sätter kravet att en skola under flera 

års tid har en residual som är minus 10 eller lägre, det 

vill säga meritvärdet är 10 enheter lägre än vad man 

kan förvänta sig, så finns det ungefär 30 skolor som 

underpresterar alla år eller alla år utom ett. Ungefär 80 

skolor underpresterar minst 4 av 6 år. 

Studerar man skolorna i den vertikala dimensionen, 

det vill säga om skolorna förbättrar sin medelresidual 

under den senare delen av perioden kan man också 

konstatera att det finns förhållandevis många skolor i 

samtliga kvartiler. Det kanske mest oroande resultatet 

är svaga skolor som blir sämre. Av intresse är också att 

förstå vad som kännetecknar de skolor som blir bättre.

Innebörden av ovan är bland annat att det finns flera 

årskullar av elever som går i skolor som underpreste-

rar och som dessutom blir sämre över tiden. Detta i 

sin tur får effekter på elevernas framtida utbildnings-

möjligheter. Det är inte ovanligt med skolor med en 
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residual på minus 20, på samma sätt som att det inte 

är ovanligt med skolor med en positiv residual på plus 

20. Om en förälder/elev i den första av dessa skolor 

istället hade valt den andra skolan skulle den eleven, 

teoretiskt sett, ha fått 40 fler meritpoäng. Skillnaden 

på 40 meritpoäng motsvarar resultatet av en elev som 

lyckas höja sina betyg från E eller G till A eller MVG i 

fyra ämnen. En sådan skillnad mellan skolor är inte 

ovanlig och illustrerar hur viktigt skolvalet kan vara. 

Vad kan göras för att skolor ska prestera bättre? Vad 

säger forskningen? För att svara på denna fråga följer i 

nästa del en översiktlig genomgång av vad den veten-

skapliga litteraturen har kommit fram till. 
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Diagram 3. Utfall och utveckling av skolresultat under åren 
2009–2014
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Vilka faktorer bidrar 
till att göra skolor 
framgångsrika?
Att definiera vad som gör en skola framgångsrik 

har länge varit ett mål för forskare och beslutsfattare 

och något som har debatterats flitigt de senaste decen-

nierna. Den svenska debatten har intensifierats de 

senaste åren och haft ett starkt fokus på skolan och 

dess framgång, eller snarare icke-framgång, i interna-

tionella jämförelser. Många lösningar på skolfrågan 

cirkulerar, många förslag presenteras, men vad är det 

egentligen som gör att en skola blir framgångsrik? För 

att svara på denna fråga används i denna forsknings-

översikt framförallt den sammanställning som profes-

sor John Hattie har genomfört. Hattie har använt sig 

av över 800 metaanalyser för att ta reda på vilka påver-

kansfaktorer som har störst påverkan på studieresul-

tat och vilka påverkansfaktorer som är verkningslösa 
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eller till och med har en negativ inverkan. Hattie delar 

in dessa påverkansfaktorer i sex olika områden: 

• eleven

• hemmet

• skolan

• läraren

• läroplanen

• undervisningen

Utifrån sammanställningen av analyser inom dessa 

områden går det att identifiera faktorer som har en 

positiv inverkan på elevers studieresultat.9 

Ett syfte med denna rapport är även att belysa 

högpresterande skolor i utanförskapsområden. Inom 

detta område finns det färre studier. En intressant stu-

die är Clewell & Campbells Good Schools in Poor Neigh-

borhoods10, med fokus på att identifiera vad som utgör 

en bra skola i olika utanförskapsområden. Det som 

gör deras analys intressant är att de har en komparativ 

ansats. Författarna fokuserar på två geografiska områ-

den med olika demografiska förutsättningar och olika 

arbetsmarknadsmöjligheter, de liknar varandra endast 

i det faktum att de har en hög andel låginkomsttagare 

och socialt utsatta människor. Inom dessa områden 

9. Hattie 2009
10.  Clewell, Campbell & Perlman 2007
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jämförs högpresterande skolor med ”typiska” skolor 

för att kunna identifiera vilka faktorer som bidrar till 

att skolor som har förutsättningarna emot sig trots allt 

blir högpresterande.11

För att komplettera ovan sammanställningar finns 

även en kortare beskrivning av de så kallade KIPP-sko-

lorna som har blivit omskrivna i många sammanhang 

och som har varit särskilt framgångsrika med att lyfta 

skolor i svagare områden. Knowledge is power pro-

gram (KIPP) är ett amerikanskt nätverk av fristående, 

men offentligt finansierade skolor inriktade på ungdo-

mar i utanförskapsområden. 

Elevens påverkan
En elevs bakgrund, attityd och förhållningssätt är 

enligt Hattie de tre faktorer som har störst påverkan 

på studieresultat på individnivå. De tidigare erfaren-

heter och kunskaper som en elev har samlat på sig 

lägger grunden för en elevs motivation, förväntningar, 

självkänsla och kännedom om sin egen prestations-

förmåga. Erfarenheter från hemmet, uppväxt, tidigare 

11. Det första området, Cumberland City, har en sjunkande befolkning med en arbetskraft 
inom informations-, tjänste- och servicesektorn som pendlar från närliggande områden 
istället för att bosätta sig i det faktiska området. Befolkningen utgörs av en åldrande 
befolkning och de två största etniska grupperna utgörs av afroamerikaner och vita. Det 
andra området, Rios Calientes, är präglat av en växande region med en stor efterfrågan på 
kvalificerad arbetskraft. Området har en ung befolkning, med hög fattigdom och en stor 
andel med latinamerikansk bakgrund. Genom att jämföra dessa två områden försöker 
Clewell & Campbell generalisera dessa resultat och komma fram till vad som gör en skola i 
utanförskapsområden framgångsrik.
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skolgång och kultur spelar alla en roll när det kommer 

till inverkan på studieresultat. Hatties studie hittar 

positiva effekter av kunskaper från tidigare skolgång 

tillsammans med mängden och kvaliteten av tidigare 

insatser i förskolan. Motivation, självkänsla och kän-

nedom av sin egen prestationsförmåga är alla fakto-

rer med en positiv påverkan på studieresultat, vilket 

påverkas mycket av tidigare akademisk framgång. 

Faktorer som däremot har nästintill försumbara effek-

ter är fysisk aktivitet, kost och kön. Hattie menar att 

det finns alla möjligheter att under skoltiden påverka 

vissa av de viktigaste attributen, som motivation och 

självkänsla, och därmed skapa positiva attityder till 

lärande och viljan att lära, vilket är centralt för positiva 

studieresultat.12 

Hemmets påverkan
Hemmet och familjens påverkan kan både ha en 

positiv och negativ effekt på en elevs studieresultat. 

Vilken uppmuntran som ges och förväntningar som 

finns på eleven har stor effekt på elevprestationer, där 

föräldrars förmåga att förstå skolans språk ofta blir 

avgörande för hur väl föräldrarnas påverkan, genom 

uppmuntran och förväntningar, kan bidra till elevens 

studieprestationer. Socioekonomisk status, med 

12. Hattie 2009 
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fokus på föräldrars inkomst, utbildning och sysselsätt-

ning, blir en avgörande faktor i detta fall. Detta tar sig i 

uttryck i skolors användning av ett specifikt språk och 

en uppsättning kulturella normer som framförallt för-

äldrar med lägre socioekonomisk status har svårt att 

förstå. Utöver socioekonomisk status är hemmiljön 

en viktig faktor där den psykosociala miljön och intel-

lektuell stimulans i hemmet har en stark påverkan. 

Föräldrars engagemang i lärandet har stora effekter 

på elevers studieresultat, där föräldrars ambitioner 

och förväntningar på deras barn har större effekter än 

övervakning av läxläsning, begränsningar av barnets 

umgängeskretsar eller att begränsa tv-tittande, etce-

tera.13

skolor i utanförskapsområden: Högpresterande 

skolor har ett större föräldraengagemang än ”typiska” 

skolor. I båda områdena är föräldrarna mer benägna 

att delta och ställa upp i skolan och aktiviteter knutna 

till skolan. Skolorna har också en mer välkomnande 

miljö för föräldrarna och uppmuntrar till föräldra-

engagemang samt god och kontinuerlig lärarkontakt. 

Dessa skolor lyckas nå ut bättre till föräldrarna genom 

föräldramöten och andra skolevenemang som till 

exempel öppet hus etcetera. De anstränger sig mer för 

att föräldrarna ska få positiva intryck av de möten de 

13. Ibid.
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har med skolan och så att de känner sig tillfredsställda 

med sina barns skolgång. I högpresterande skolor ses 

ofta föräldrar som en del av skolgången.14

Lärarens påverkan
De flesta är överens om att lärare gör skillnad och 

påverkar elevens studieresultat på ett positivt sätt. 

Men, vad som är viktigare att fokusera på är vad som 

gör störst skillnad mellan lärare. Hattie menar att de 

generella effekterna av lärarutbildning eller en lära-

res ämneskunskaper har väldigt liten påverkan i sig. 

Istället framhäver han lärarens drivkraft och lärarens 

relation till eleverna som mer effektiva. Exempel på 

påverkansfaktorer med stora positiva effekter är om 

läraren har höga förväntningar på eleverna, om de 

håller en hög kvalitet och varierad undervisning där 

uppmuntran står i fokus, samt om de skapar positiva 

relationer till eleverna genom att visa uppmärksam-

het, förståelse och empati. Vikten av att tydligt kunna 

demonstrera, öva in, återkoppla och ge stöd lyfts fram 

som faktorer som också resulterar i positiva elev-

prestationer. En lärare kan medföra negativa effekter 

på studieresultat om han/hon verkar ha låga förvänt-

ningar på elevers framgång. Det kan leda till en slags 

självuppfyllande profetia, vilket förstärks ytterligare 

14. Clewell, Campbell & Perlman 2007
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om förväntningarna är baserade på attribut som kön, 

etnicitet, etcetera, i stället på elevernas kunskaper. 

Därför är också lärare som inte sätter etiketter på 

elever mer effektiva än de som gör det. En lärares 

engagemang, förmåga och kompetens tillsammans 

med en regelbunden återkoppling till eleverna lyfts 

fram som några av de viktigaste positiva påverkans-

faktorerna. Andra positiva egenskaper är förmågan att 

anpassa undervisningen efter situationen och elever-

nas förutsättningar, tillsammans med sig av en mängd 

metoder och verktyg att använda i sin undervisning.15 

Fortlöpande kompetensutveckling för lärare har också  

positiv inverkan på elevers studieprestationer.16

skolor i utanförskapsområden: Högpresterande 

skolor i utanförskapsområden har högre kvalitet på sin 

lärarkår än ”typiska” skolor, bland annat högre utbild-

ning, större andel med lärarlegitimation och längre 

erfarenhet. Det är även vanligt att de har en förankring 

i området och därmed erfarenhet och förståelse för 

lokalsamhället. De är i större utsträckning skickli-

gare på att hantera en elevkår med stort mångfald än 

”typiska” skolor och har lättare att relatera kulturellt 

till eleverna, ofta då de själva har en liknande bak-

grund. Högpresterande skolor har generellt sett bättre 

15. Skolinspektionen 2010
16. Hattie 2009 
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disciplin och lärarna disciplinerar eleverna oftare än i 

”typiska” skolor. De känner även ett större ansvar att 

upprätthålla disciplinen bland både sina egna, men 

även andra lärares elever.17 

Skolans påverkan
Hattie påpekar att de minst inflytelserika faktorerna 

på elevers studieprestationer är strukturella skillna-

der mellan skolor, vilket oftast har störst fokus i skol-

debatter. Det betyder, enligt Hattie, att ”…om man tar 

två elever med samma förmåga spelar det ingen roll 

vilken skola de går på, men det spelar roll vem som är 

deras lärare”.18  Resultaten från Hatties studie pekar på 

att variansen inom skolor, att vissa lärare spelar större 

roll än andra, är viktigare än variansen mellan skolor. 

De påverkansfaktorer som har stora effekter relate-

rade till skolan är framför allt knutna till klimatet i 

klassrummet. Till exempel har en minskning av stö-

rande beteende av elever en positiv effekt på studiere-

sultat, likaså en bra sammanhållning bland eleverna. 

Kamratpåverkan har även det en positiv påverkan, där 

hjälp, handledning, vänskap och återkoppling mellan 

eleverna är viktiga faktorer för att skapa ett klimat som 

främjar elevers lärande. Det kan dock också ha motsatt 

17. Clewell, Campbell & Perlman 2007
18. Hattie 2009
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effekt och leda till bristande engagemang och margi-

nalisering. Ytterligare faktorer med stor påverkan är 

snabbare studiegång med separat kursplan för begå-

vade elever och ledarskap i klassrummet.19   För att en 

lärare ska kunna prestera på högsta nivå och känna sig 

trygg med att anpassa och variera undervisningen på 

bästa sätt krävs en god miljö för läraren. En god miljö 

skapas av att skolan och rektorn visar tilltro till läraren 

och ger läraren ett tydligt mandat i sin undervisning, 

samtidigt som rektorn har det yttersta ansvaret för 

undervisningens kvalitet och visar ett starkt och kvali-

ficerat ledarskap.20 Faktorer som klasstorlek, kvarsitt-

ning, nivågruppering (där elever delas in efter förmåga 

fast med samma kursplan) är några faktorer med ingen 

eller väldigt liten effekt. Frågan om klasstorlek har 

länge varit en stor del av skoldebatten och att denna 

skulle vara effektslös kan tyckas kontroversiellt, men 

att klasstorlek inte har en avgörande effekt på elevers 

studieresultat konstateras även av Heller Sahlgren 

(2014) där han finner effekterna tvetydiga både i Sve-

rige och internationellt.21 

skolor i utanförskapsområden: Högpresterande 

skolor har, i större utsträckning än ”typiska skolor”, en 

rektor som använder sig av instruktionellt ledarskap, 

19. Hattie 2009
20. Skolinspektionen 2010
21. Heller Sahlgren 2014
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det vill säga närvarande och lyhörd till lärarnas och 

skolans behov och jobbar förebyggande för att styra 

skolan i rätt riktning. De är extremt involverade i att 

samordna och se över undervisningen och läroplanen 

samt bedömningen av eleverna. I de skolor där lärar-

kårerna mellan skolor inte skiljer sig i större mån, kan 

det vara skillnaden i rektorns ledarskap som avgör om 

skolan är en högpresterande skola eller ej.22

Läroplanens påverkan
Förändringar av kurs- och läroplaner är ofta små och 

de förändras i många fall inte på djupet. Om detta är 

fallet så har förändringar av kurs- och läroplaner en 

väldigt liten effekt på studieresultat. Mer effektivt är 

det när det sker systematiska förändringar som beto-

nar olika unvervisningsstrategier som kursplanen 

grundar sig i, samt när fokus läggs på kompetensut-

veckling för lärare och specifika inlärningsstrategier 

inom ämnesområdet. Viktigare än innehållet är dock 

vilka strategier läraren använder sig av för att genom-

föra undervisningen utifrån kurs- och läroplanen så 

att eleverna utvecklas i rätt riktning. I allmänhet har 

fokus på ämnesspecifika program positiva effekter 

på elevers studieresultat, där till exempel program 

med fokus på ordförråd och läsning visar sig ha posi-

22. Clewell, Campbell & Perlman 2007
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tiva effekter samt matematik, naturvetenskap, social 

kompetens, med mera. Viktigast är ändå hur läraren 

genomför dessa program och programmen är inte 

effektivare än vad läraren gör dem.23

Undervisningens påverkan
En god undervisning utgörs av ett tydligt syfte som 

kontinuerligt anger lärandemålen och ändamålet med 

olika aktiviteter på ett tydligt sätt. Undervisningen 

är välorganiserad och planerad, där struktur och för-

ankring i den aktuella läroplanen kombineras med en 

kontinuerlig uppföljning av elevers kunskapsutveck-

ling. En undervisning baserad på formativ bedöm-

ning, även kallat ”förbättringsorienterad feedback”, 

lyfts fram som en av faktorerna med störst påverkan 

på elevers studieresultat. Formativ bedömning är 

själva bryggan mellan lärande och undervisning och 

är en ständigt pågående, framåtsyftande bedömning 

av elevers prestationer i relation till lärandemålen. 

Formativ bedömning är baserat på flera typer av åter-

koppling där läraren tydliggör för eleverna om och hur 

de uppfyller kunskapskraven, samt hjälper eleverna 

att förstå hur de ska fortgå i sin kunskapsutveckling. 

Återkopplingen ska vara starkt kopplad till rätt under-

visningsnivå och färdighetsnivå hos eleverna och utgå 

23. Hattie 2009
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från elevernas perspektiv och erfarenheter. Detta görs 

genom användandet av kombinationer av flera olika 

undervisningsstrategier för att minska kunskapsluck-

orna. Ytterligare recept för en framgångsrik under-

visning är en hög kvalitet på lärarens kombinerade 

kunskaper, förmågor och handlingar i alla undervis-

ningssituationer som möjliggör för elevers kunskaps-

utveckling och lärande. Detta leder i sin tur till flera 

vägar att engagera och motivera elevernas lärande. Att 

summera och sammanfatta olika undervisningsmo-

ment hjälper till att skapa sammanhang för eleverna 

och har en positiv påverkan på studieresultat. Utöver 

de ovanstående karaktärsdragen av en god undervis-

ning så har en klassrumsmiljö som inte fokuserar på 

rätt och fel utan som välkomnar misstag en positiv 

effekt på elevprestationer. Hattie pekar också på 

betydelsen av att förklara, bearbeta, repetera, tillhan-

dahålla strategiska lösningar och stödja uppgiftslös-

ning för elevers studieresultat. Detta uppnås genom 

problemlösningsmetoder, direkt undervisning och 

ömsesidig kommunikativ undervisning. Undervis-

ningsmetoder som har ingen eller liten effekt är bland 

annat begåvningsanpassad undervisning, mentorskap 

och elevkontroll över lärandet. Sammanhang där lära-

ren inte aktivt är delaktig i läxor eller i undervisning 

visar sig ha väldigt liten effekt jämfört med om läraren 

skulle vara närvarande. Användningen av teknologi 
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som till exempel datorstödd hemundervisning, web-

baserat lärande eller distansutbildning har små effek-

ter om inte en lärare är aktivt involverad i lärandet.24

skolor i utanförskapsområden: Ett genomgående 

tema för alla högpresterande skolor i båda områdena 

är att de har höga förväntningar på sina elever i högre 

utsträckning än de ”typiska” skolorna. Lärarna i dessa 

skolor tar större ansvar för elevernas lärande, vilket 

visar sig i undervisningen där de ofta har en ”alla kan 

lära”-filosofi. Det finns även en mer utarbetad filosofi 

kring undervisning i dessa skolor. Högpresterande 

skolor i båda områdena var mindre benägna att dela 

in eleverna i grupper efter kunskapsförmåga, utan ser 

positivt på att inte kategorisera elever efter förmåga. 

I övrigt är hemläxbördan tyngre hos högpresterande 

skolor och dessa är även mindre benägna att använda 

sig av standardiserade prov.25

KIPP-skolor – hur jobbar de?
Ett intressant exempel på skolor som har särskilt 

fokus på områden med sämre förutsättning är de 

tidigare presenterade KIPP-skolorna. De har som mål 

att skapa skolor av hög kvalité med högpresterande 

24. Hattie 2009
25. Clewell, Campbell & Perlman 2007
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elever. Detta uppnås genom en högst standardise-

rad skola och undervisning med långa skoldagar, ett 

förlängt skolår, selektiv lärarrekrytering och strikt 

disciplin. Undervisningens fokus ligger på traditionell 

läsförståelse och kunskaper inom matematik.26 70 000 

elever är registrerade i 183 KIPP-skolor (varav 22 ”high 

schools”) runt om i USA. Mer än 87 procent av elev-

erna kommer från låginkomstfamiljer, 96 procent är av 

afroamerikansk eller latinamerikansk härkomst varav 

hela 82 procent går vidare till universitetet.27 KIPP-

modellen bygger på fem pelare:

• High Expectations, representerar KIPP:s 

fokus på uppförande och disciplin.

• Choice and Commitment, representerar att 

deltagandet i KIPP är helt frivilligt, men att 

man ställer upp på KIPP-modellen om man 

väljer att deltaga. 

• More Time, innebär att eleverna tillbringar 

en längre tid i skolan, med en längre skoldag 

och ett längre akademiskt år.

• Power to Lead, beskriver KIPP-skolors rek-

torers möjlighet att svara till varje elevs 

individuella behov. De har även ett stort 

inflytande över vilka elever som skolan tar 

26. Angrist, Dynarski, Kane, Pathak & Walters 2012
27. KIPP Official website
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in, lärarrekrytering och budget. Då KIPP-

lärare sällan är fackanslutna har rektorn 

ett stort inflytande över anställningar och 

avskedningar av lärare. 

• Focus on Results, inriktar sig på att eleverna 

testas ofta för att mäta deras akademiska 

utveckling och identifiera områden där de 

behöver förbättra sig.28

Flera studier 29 har belyst de positiva effekterna av 

KIPP-modellen där det går att se förbättrade studiere-

sultat för de som börjar i en KIPP-skola och att det ger 

en positiv effekt på studieresultat hos underprivilegie-

rade elever. Dock har KIPP-modellen fått en del kritik 

i andra studier 30 då det lyfts fram att de bra resultaten 

beror på urvalsskevhet, framförallt genom att endast 

ta in elever som har högre potential, mer motiverade 

och som kanske skulle lyckas oberoende av KIPP-

modellen. Denna urvalsskevhet undersöks i en studie 

av Angrist m. fl. (2012). I studien tittade de på en spe-

cifik KIPP-skola och vilken effekt den hade på de grup-

per som anses som svårast att undervisa det vill säga 

elever som tidigare har haft genomgående låga betyg, 

begränsade engelskkunskaper eller elever som kräver 

”special-undervisning”. I sin studie finner Angrist m. 

28. Angrist, Dynarski, Kane, Pathak & Walters 2012
29. Thernstrom & Thernstrom 2003, Woodworth, David, Guha, Wang & Lopez-Torkos 2008
30. Carnoy, Jacobsen, Mishel & Rothstein 2005, Rothstein2004
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fl. att KIPP-modellen frambringar ett substantiellt 

kunskapslyft för alla grupper och speciellt för ”svaga” 

elever och dem i behov av specialundervisning. Effek-

ten av KIPP-modellen är störst för de som innan de 

började på en KIPP-skola låg kunskapsmässigt efter de 

andra eleverna. Det går inte att hitta några skillnader 

mellan pojkar och flickor när det gäller matematik, 

men studien visar på att pojkar gynnas mer än flickor 

när det gäller läsförståelse.31

31. Angrist, Dynarski, Kane, Pathak & Walters 2012
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Som komplement till ovan sammanställning av 

forskningslitteraturen presenteras i det följande 

resultat från en workshop med ett antal rektorer som 

ansvarar för skolor som trots sämre förutsättningar 

har lyckats prestera väl. För att få en djupare förståelse 

för vad som utgör en högpresterande skola med sämre 

förutsättningar analyseras även svaren från en enkät-

undersökning som gått ut till alla de rektorer vars sko-

lor presterar över förväntan.32  

Varför levererar vissa skolor?
Den 24 november 2015 höll tankesmedjan Fores en 

workshop med fokus på skolor i utanförskapsområ-

den, med rektorer från utvalda skolor i Stockholms-

området. Skolorna tillhör enligt vår analys kategorin 

sämre förutsättningar, men har presterat klart över 

32. Se kategori B på sida 157

Skolor som levererar 
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sina förväntningar. Deltog gjorde även en represen-

tant från Friskolornas riksförbund. Syftet med work-

shopen var att belysa de inbjudna rektorernas syn på 

framgångsfaktorer i skolan.

Tema under workshopen var ledarskap, både från 

rektorer och lärare, relationen till föräldrar och elever, 

och bristen på incitament för högpresterande skolor. 

Det pekades på hur viktigt det är med kompetenta 

lärare som skapar intresse hos eleverna, sätter kun-

skapen som lärs ut i ett sammanhang och har höga 

förväntningar på eleverna. Det togs även upp hur 

viktigt det är med kollegialt lärande, där lärarna lär av 

varandra, och med lärares fortbildning. Det är också 

viktigt att rektorerna kan vara med och bestämma 

över om och vilken typ av fortbildning som behövs. Ett 

starkt och styrande ledarskap lyfts fram som en viktig 

framgångsfaktor. Det diskuterades även om vikten av 

att hålla lärarna ansvariga för en klass skolresultat i 

större utsträckning. I nuläget saknas det välutvecklade 

mätinstrument för att utvärdera lärare. Idag faller all 

skuld på eleverna om en klass underpresterar.

Alla rektorer som medverkade i workshopen var 

överens om att det krävs en starkare koppling till 

forskning inom skolan – att undervisningsmetoder 

och läroplaner är vetenskapligt grundade och att den 

riktning skolan tar kan legitimeras av väl beprövade 

metoder som stödjs av forskningen.
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Förutom ovan nämnda faktorer är det viktigt 

med bra kommunikation/relation med eleverna och 

föräldrarna. Språkförbistring är ett vanligt hinder i 

utanförskapsområden och det är viktigt att skolan 

jobbar kompensatoriskt med detta. De skolor som 

medverkade på workshopen har försökt att förmedla 

information på flera sätt och på flera språk till elever, 

men framförallt till föräldrar. Kommunikationssvå-

righeter minskar inte endast av användandet av flera 

språk då kunskaper, om det svenska skolsystemet i sin 

helhet och de facktermer som används, är bristfälliga. 

Dock är förtroendet för själva skolan och systemet ofta 

väldigt högt i dessa områden, men förståelsen för skol-

systemet i dess helhet är desto sämre.

Ett exempel på förändringar som har gjorts för att 

nå bättre skolresultat som lyftes fram var att istället 

för uppdelning av vad som är rektorns ansvarsområde 

och lärarens ansvarsområde, styrdes allt mer i detalj 

ovanifrån. Istället för att läraren ska avgöra vad eleven 

behöver lära sig, fokuserades det på elevernas lärande 

snarare än lärarnas utlärande, bland annat med syftes-

formulering och ny planering. Rektorn för denna skola 

betonade att modellen med mer central och tydlig 

styrning inte är ett framgångsrecept speciellt utveck-

lat för skolor i utanförskapsområden utan bör fungera 

på vilken skola som helst.

När en stor förändring sker är det svårt att få med 
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alla lärare på tåget och komma till konsensus med hela 

personalgruppen. Det går inte alltid att få med alla på 

en förändringsresa. Samtidigt lyftes det fram att det 

finns bromsande effekter i systemet och det är svårt 

att komma ur en situation om en felrekrytering görs, 

både när det gäller lärare och rektorer, menade work-

shopdeltagarna.

Workshopen lyfte även fram bristen på incitament 

att skapa en högpresterande skola. Man menade att de 

ekonomiska incitament som erbjöds endast gick till 

underpresterande skolor. Inte heller finns det incita-

ment att expandera och utveckla en skola som går bra 

då de flesta resurser går till skolor med problem. Alla 

var överens om att man också bör belöna bra skolor.

Vad har störst påverkan  
på studieresultaten? 
– en enkätstudie
För att komplettera den kvantitativa analysen och 

utöka förståelsen för vad som gör att vissa skolor 

lyckas trots sämre förutsättningar har skolorna själva 

fått dela med sig av sina erfarenheter. Genom en enkät-

undersökning har tolv rektorer för skolor med goda 

studieresultat i förhållande till sina förutsättningar33 

svarat på frågor om vad de anser har störst påverkan 

33. Tillhör Kategori B i den kvantitativa analysen
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på studieresultat i deras högstadieskola. Med utgångs-

punkt i Hatties påverkansfaktorer har rektorerna fått 

berätta fritt om vilka metoder och faktorer som haft 

störst påverkan på studieresultat i deras skolor.

Den påverkansfaktor som framträder främst i rekto-

rernas enkätsvar är betydelsen av att ha höga förvänt-

ningar. Att ha genomgående höga förväntningar, inte 

bara att lärarna har höga förväntningar på eleverna, 

utan också att föräldrarna har höga förväntningar på 

sina barn, eleverna och rektorn har höga förväntningar 

på sina lärare och att det i den lokala samhällskulturen 

finns höga förväntningar på barnen. Höga förvänt-

Figur 2: Ordmoln av vanligaste orden/svaren för fråga 7: Vad 
anser du är absolut viktigast för att få till bra skolresultat?
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ningar går som en röd tråd genom majoriteten av alla 

enkätsvar och ses som en av nyckelfaktorerna för goda 

studieresultat.

Elevernas egen studiebakgrund anses ha mindre 

påverkan på studieresultat än elevernas nuvarande 

attityder och förhållningssätt, med undantag för nyan-

lända där man ser att det gör skillnad. En negativ eller 

positiv attityd tillsammans med elevens förhållnings-

sätt blir avgörande och skolorna kan själva försöka 

påverka och förändra dessa. Här föds en elevs motiva-

tion att skapa sitt eget engagemang för sina studier och 

möjligheten att äga sitt eget lärande. Om en elev har en 

positiv attityd så finns det motivation att lära känna 

sin egen förmåga i förhållande till de uppsatta målen, 

vilket är en viktig komponent och avgörande för att 

sedan kunna ta nästa steg i lärandeprocessen. En nega-

tiv attityd kan resultera i att eleverna känner att de inte 

är en del av sammanhanget och känner starkt utanför-

skap, vilket i sin tur påverkar studieresultaten nega-

tivt. Det är inte ovanligt att en elevs attityder skapas i 

hemmet och många av de svarande rektorerna pekar 

på att föräldrarnas negativa eller positiva attityd till 

utbildning smittar av sig. Föräldrars utbildningsnivå 

är ofta en faktor som påverkar en elevs studieresultat 

och motivation. Elever vars föräldrar har en låg utbild-

ningsbakgrund uppvisar i större grad brist på studie-

motivation, medan elever vars föräldrar har en hög 
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utbildningsbakgrund är ofta mer studiemotiverade. 

Dock pekar många på att föräldrars utbildningsbak-

grund inte är helt avgörande utan att ett stort engage-

mang hemifrån också är oerhört viktigt, och i vissa fall 

även viktigare än utbildningsbakgrund. En trygg och 

social hemmiljö har också en inverkan. Andra faktorer 

som påverkar elevers studieresultat är att föräldrar 

har svårt att stötta sina barn i deras lärande på grund 

av språkförbistring, tillsammans med en okunskap om 

det svenska skolsystemet. Pojkar uppvisar i större grad 

en brist på motivation och därmed sämre studieresul-

tat under högstadieåren, medan flickors studieresultat 

i vissa fall påverkas av hemarbete som tar upp “läxtid”.

Lärarens engagemang, tilltro, intresse och förmåga 

att skapa en förtroendefull relation till eleverna ses 

som några av de viktigaste påverkansfaktorerna på 

elevers studieresultat, tillsammans med höga förvänt-

ningar. Att läraren skapar en trygghet i klassrummet 

samtidigt som det finns en tydlighet och ett starkt 

ledarskap är av vikt. Rektorerna pekar på “relationell 

pedagogik” som ett viktigt tillvägagångssätt och att 

individuell återkoppling till eleverna har en påverkan. I 

övrigt är det viktigt att läraren har goda ämneskunska-

per, är behörig och har förmågan att engagera eleverna 

i meningsfulla aktiviteter och varierad undervisning. 

När det kommer till tekniska hjälpmedel går åsikterna 

isär och många menar att det kan ha positiv inverkan 
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på studieresultaten, medan andra menar att det lätt 

blir ett distraktionsmoment. Av störst betydelse är 

dock lärarens förmåga att hantera och applicera de 

tekniska hjälpmedlen, annars blir hjälpmedlen “tids-

tjuvar”. Flertalet rektorer menar att lärarens förmåga 

att anpassa undervisningen till eleverna är den enskilt 

viktigaste faktorn. Ett kollegialt lärande, där man delar 

med sig av pedagogiska metoder och delger vad som 

fungerar bra och mindre bra i olika klasser, ses som en 

framgångsmetod. Att det finns studiero och möjlighet till 

kompetensutveckling är andra faktorer som spelar in.

Rektorns ledning och styrning av verksamheten 

påverkar studieresultaten indirekt genom att ge goda 

förutsättningar för inlärningsmöjligheter. Hur rektorn 

kommunicerar med lärarna, eleverna och föräldrarna 

är viktigt för hur väl organisationen fungerar. Rektorn 

är med och kommunicerar en framgångskultur i sko-

lan, genom att kvalitetssäkra undervisningen, skapa 

personalstabilitet (till exempel få sjukskrivningar) 

och organisera verksamheten så att personalsam-

mansättning och personaltäthet stämmer överens 

med elevsammansättningen (till exempel bakgrund, 

hemförhållanden, kultur, etnicitet, språk etcetera). 

Dessa faktorer är vad de svarande rektorerna tar upp 

som betydande för goda skolresultat. Åsikterna går 

isär när det gäller betydelsen av klasstorlek, där vissa 

menar att det inte påverkar alls och andra att det 
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har en stor påverkan. I några fall är det inte möjligt 

att påverka klasstorlek beroende på storleken på 

upptagningsområdet och antal skolor i kommunen. 

Tävlingskomponenten verkar också ha betydelse för 

rektorer och fungerar som ett incitament till att orga-

nisera skolan så att studieresultaten blir de bästa. Att 

använda sig av nivåindelning/nivågruppering verkar 

inte vara metoden att föredra och kan upplevas som 

exkluderande bland eleverna. Att ha två rektorer som 

delar på ansvaret som skolledare tas också upp som en 

framgångsfaktor.

Läroplanens påverkan anses som begränsad på 

elevers studieresultat bland de svarande. Det finns 

dock de som menar att införandet av den senaste läro-

planen har varit ett steg i rätt riktning och har gjort det 

lättare för elever och föräldrar att förhålla sig till fak-

tiska betyg istället för bedömningar. Andra tycker att 

tolkningsutrymmet är för stort och att nationella prov 

har för stor roll i dagens läroplan. Gemensamt för alla 

svarande rektorer är betydelsen av hur läraren tolkar 

styrdokumenten samt implementerar och använder 

sig av läroplanen i undervisning och betygssättning, 

vilket är det som påverkar studieresultaten mest.

Vid frågan om vilken politisk reform som rekto-

rerna själva anser skulle göra störst nytta för att få 

till en god utveckling i den svenska skolan går det att 

finna två förslag som återkommer bland enkätsvaren, 
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“Det är inte storleken på klassen som påverkar utan 

sammansättningen av individer. En klass på 28 kan 

vara enklare än en klass på till exempel 16 elever. Vi 

jobbar idag med dubbelt ledarskap i klasserna och 

detta gör vi istället för att ha en till exempel förbe-

redelseklass. Vi försöker möta upp behovet på detta 

sätt. Vi kämpar både med SALSA och ekonomi så vi 

har dubbelt svårt jobb. Jag tror att tävlingsinsikten 

här är viktig för skolledaren. Det ska gå…”

“En av de viktigaste faktorerna för elevernas lärande 

är att läraren skapar förtroendefulla relationer 

med sina elever. Att läraren är engagerad och “ser” 

varje elev bidrar till att eleverna blir intresserade och 

engagerade. Tekniska hjälpmedel är bra om lärare 

ges tillräcklig tid och möjlighet att lära sig hantera 

dem.”

“Lärarna har höga förväntningar på eleverna och 

sig själva och viker sig dubbelt för att göra innehål-

let i skoldagen intressant. De bygger relationer med 

eleverna”

Utvalda citat från enkätundersökningen
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“Föräldraengagemanget är en mycket viktig faktor. 

För nyanlända elever betyder deras skolbakgrund 

mycket för hur snabbt de kommer igång och hur 

motiverade de är för skolarbetet.”

“Jag önskar att man kopplar bort politiken från sko-

lan och överlämnar det till utbildade pedagoger och 

forskare. Vi kan inte ändra skolan på det här sättet 

som skett hittills. Det har inte varit så här många 

reformer sen 1948 inom skolan. Vi kan inte slänga 

kappan efter vinden för att följa det som är popu-

listiskt. Låt skolan för en gång skull vara skola på 

vetenskaplig grund”

“Trygghet och förtroendefulla relationer är viktigt 

för att tillgängliggöra undervisningen för alla elever.”

“Lärarens förmåga att anpassa undervisningen till 

eleverna är den avgjort viktigaste faktorn. Nästan 

lika viktigt som att skapa goda relationer med elev-

erna och en trygg undervisningsmiljö”

“Jag upplever att samtliga lärare har höga förvänt-

ningar på eleverna, fokuserar på kunskapsuppdra-

get och förstår värdet av en trygg skolmiljö.”
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“Lärarens engagemang och förväntningar på eleven/

klassen är en betydande faktor för studieprestation. 

Att läraren förmedlar en positiv tilltro till eleverna.”

“Elevernas bakgrund, attityd och förhållningssätt 

påverkar studierna och bakgrund kan vi bara för-

hålla oss till men attityd och förhållningssätt kan vi 

i skolan arbeta med. Att främja att eleven/klassen 

vågar vilja satsa på studieresultat har stor inverkan.”

“Elever som möts av engagerade lärare, som bygger 

förtroendefulla relationer med eleverna, har höga 

förväntningar på elevernas prestationer och gör 

undervisningen tillgänglig för alla elever, oavsett var 

de befinner sig kunskapsmässigt, är en viktig faktor 

för att elever ska lyckas i sitt lärande”

“Elevens hemmiljö påverkar alltid, mer eller mindre, 

elevers studieprestationer. Några får mycket stöd 

hemma för att de har resursstarka föräldrar, inte i 

ekonomisk bemärkelse utan en god förmåga/intres-

serade av att vara barnen behjälpliga i skolarbetet.”

“Vårdnadshavarens utbildningsnivå påverkar i hög 

utsträckning men det finns naturligtvis undantag.
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avpolitisering av skolan och höjd status för lärarut-

bildningen/läraryrket. 

Flera rektorer menar att förändringarna av skolan 

sker för snabbt och utan förankring i forskning. De 

menar att skolan påverkas negativt av politisk oenig-

het i skolfrågor och att det “sker för stora svängningar 

för oss som arbetar i skolan” beroende på vem som har 

makten för tillfället. Politikernas inblandning i skolan 

anses ha för låg kvalité, sakna långsiktig analys och ske 

utan vetenskaplig grund. Istället vill man att skolans 

utveckling lämnas över till pedagoger och forskare 

utan politiska ambitioner. Flera rektorer menar att 

kommunens huvudmannaskap ska tas bort och att 

skolan ska få staten som huvudman.

Det andra förslaget är att göra läraryrket mer att-

raktivt. Genom att möjliggöra fler lärarutbildnings-

platser, höja kvalitén på utbildningen och höja lönen 

för lärare, kommer det att bli mer attraktivt att söka 

sig till läraryrket och i sin tur få fler engagerade lärare. 

Ytterligare förslag är att slopa lärarlönelyftet då det 

“sliter isär kollegialitet”, ta bort ekonomiska vinster i 

Vårdnadshavare med annat modersmål är en grupp 

som kan ha svårt att stötta sina barn även om viljan 

finns. Inte så sällan saknas även kunskap om det 

svenska skolsystemet och det gör inte saken enklare.”
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skolverksamheten (“kommunens medelstilldelning 

är sviktande”), underlätta möjligheten att juridiskt 

kunna ha fler rektorer per enhet, tvinga kommuner 

att bygga skolor som motverkar segregation, ge stöd 

till elever med psykisk ohälsa och skapa en yrkesgrupp 

som avlastar lärare genom att hjälpa till med adminis-

tration och praktiska uppgifter.
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Avslutning

Några strukturella åtgärder för en bättre skola

Analysen av resultatskillnader mellan skolor och kun-

skapsöversikten har sammantaget visat:

• Det finns stora skillnader mellan skolor vad gäl-

ler absoluta skillnader i resultat.

• Det finns stora skillnader mellan skolor även 

när man tar hänsyn till att skolorna har olika 

förutsättningar (definierat som hög andel utri-

kesfödda, hög andel med utländsk bakgrund och/

eller låg andel elever från högutbildade familjer).

• Det finns en del, men inte så många, skolor som 

har dåliga förutsättningar men som trots det pre-

sterar mycket goda resultat.

• Relativt många skolor underpresterar under 

långa perioder, det vill säga trots dåliga resultat 

så lyckas de inte vända utvecklingen.
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• Kunskapsöversikten lyfter fram flera faktorer. 

Tre viktiga är rektorernas roll för att skapa väl 

fungerande skolor, lärarnas roll för att utbilda 

eleverna och föräldrarnas roll för att stötta 

eleverna. Dessa faktorer framkommer även som 

centrala i intervjuer och enkätundersökningen 

med rektorer som representerar skolor som har 

presterat väl trots sämre förutsättningar.

Givet dessa resultat föreslås nedan ett antal struktu-

rella åtgärder som syftar till bejaka mekanismer som 

dels ger eleverna bättre förutsättningar att lyckas 

och dels bidrar till att utveckla skolorna.  Vi tror att 

dessa förslag kan bidra till en bättre utbildning för den 

enskilde eleven, men måste givetvis utvärderas mer 

utförligt.

• Basera reformförslag på forskningsresultat, det vill 

säga det är särskilt viktigt med fokus på rekto-

rernas, lärarnas och föräldrarnas roll, krav och 

engagemang. Detta gäller för alla typer av skolor. 

Detta är ingen lätt uppgift och det finns många 

möjliga förbättringsåtgärder.

• Förbättra och förtydliga informationen om skolors 

resultat för att underlätta för elever/föräldrar att 

välja skolor som överpresterar. Ökad informa-

tion kommer även att bidra till att alla skolor 

i större utsträckning kan lära av varandra.  
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Den information som finns idag (till exempel 

SALSA-databasen) är inte användarvänlig, det 

vill säga den är svår att hitta och utvärdera. Den 

innehåller inte heller tillräckligt med informa-

tion om relevanta dimensioner såsom hur rekto-

rerna och lärarna arbetar och kvaliteten på deras 

arbete. Ett förslag skulle kunna vara att skolor 

betygsätts och resultaten är publika för att på så 

sätt tydliggöra vilka skolor som levererar. Detta 

skapar en transparens som underlättar för för-

äldrar att välja mellan olika skolor. Det kommer 

även att bidra till en ökad strävan hos skolorna 

att förbättra sig. Betygsättningen kan både vara 

ett sammanfattningsbetyg och delbetyg så att 

det går att utvärdera såväl helhet som delarna. 

Denna typ av publik ”rating” är vanlig i många 

andra sammanhang (till exempel av kommuner, 

näringslivsklimat, kreditvärdighet, nöjd-kund-

index med mera).

• Det är av vikt för varje enskild skola att fokusera 

på att rekrytera lärare med ett stort engagemang 

och goda ämneskunskaper. Lika viktigt är det 

att möjliggöra för kollegialt lärande, där lärarna 

kan ta del och lära sig av varandras kunskaper 

och erfarenheter. Det måste dock också finnas 

möjlighet att göra sig av med felrekryteringar 

om en lärare inte levererar under en längre tid. 
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Möjligheten för rektorerna att optimera lärarkå-

ren måste förbättras. 

• Forskningen visar också att rektorerna har en 

central roll för skolornas utveckling. Att rekry-

tera kompetenta rektorer är således viktigt. Väl 

så viktigt är att byta ut skolledningen om skolor som 

underpresterar inte får till en positiv utveckling. Som 

analysen visade är det förvånansvärt många sko-

lor som inte lyckas förbättra sig. I de fall skolor 

inte lyckas få till en positiv utveckling bör även 

möjligheten att lägga ner skolor utnyttjas oftare. 

Ibland är en nystart att föredra. När denna typ 

av förändringar är enda möjliga scenariot är det 

mycket viktigt att hålla elever/föräldrar informe-

rade så att de i god tid kan byta skola. Även denna 

mekanism är vanligt förekommande i många 

andra branscher/verksamheter.

Dessa förslag syftar till att lyfta hela skolan, men är 

av särskild betydelse för elever med sämre förutsätt-

ningar. Elever med invandrarbakgrund och elever 

från familjer med lägre utbildningsnivå möter större 

utmaningar i det svenska samhället och för dessa är 

det av särskild vikt att välja skolor som överpresterar 

och/eller gå i skolor som utvecklas på ett positivt sätt. 

Vilken skola man går i och vilken utbildning en elev får 

ta del av är avgörande för elevens framtid.
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Data

Siffrorna som används i denna rapport är tagna från 

Skolverkets Analysverktyg för Lokala Sambands-

Analyser (SALSA). SALSA är ett analysverktyg som 

beskriver resultaten i svensk skola och är en statistisk 

modell som jämför skolors betygsresultat. I den sta-

tistiska modellen tas hänsyn till bakgrundsfaktorer 

som föräldrars utbildningsnivå, nyinvandrade elever, 

elever med utländsk bakgrund, utrikes födda och 

fördelningen pojkar/flickor i skolorna. De mått som 

behandlar skolresultat är andel elever som uppnått kun-

skapskraven och genomsnittligt meritvärde.34  För mer 

detaljerad förklaring av SALSA-databasen, se Skolverkets 

webbsida.

Urval

Endast skolor som har ingått i SALSA åren 2009–2014 

ingår i rapporten. Alla bakgrundsfaktorer och skol-

34. Skolverket: SALSA – Analysstöd - här finns mer information!

Bilaga: 
Data, urval 
och variabler
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resultat som presenteras i denna rapport avser 2014 

utom variablerna andel utländsk bakgrund och andel 

födda utomlands som har information från 2012, det 

sista året informationen var tillgänglig. Variablerna 

andel pojkar, andel nyinvandrade, modellberäknat värde 

för andel elever som uppnått kunskapskraven och dess 

residual har inte behandlats i denna rapport.
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