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Abstract 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur individers flyttningsmönster mellan olika 

bostads-områden påverkar olika segregationsprocesser i Borlänge stad.  Studien visar att Borlänge 

ligger i mittskiktet om man jämför andelen befolkning med utländskbakgrund i Sveriges alla 

kommuner. Trots att Borlänge har en förhållandevis låg andel befolkning med utländsk bakgrund 

har den etniska och socioekonomiska segregationen mellan olika bostadsområden i Borlänge ökat 

mellan åren 1990-2008. Runt år 2000 har det skett en förändring inom gruppen med utländsk 

bakgrund där de osynliga minoriteterna (Europa, USA, Kanada, Australien) har minskat och de 

synliga minoriteterna (utanför Europa undantaget USA, Kanada och Australien) har ökat.  

Jakobsgårdarna tillsammans med Tjärna ängar och Bullermyren kan karakteriseras som 

särskilt utsatt områden med en hög andel befolkning med utländsk bakgrund och invånarna är 

också socioekonomiskt svagare än invånare i andra områden i Borlänge. Den dominerande 

boend-eformen i Jakobsgårdarna (samt i Tjärna ängar och Bullermyren) är hyreslägenheter ägda 

av allmännyttan. Det blir därför naturligt att området har en befolkning som är i starten på sin 

boende-, utbildnings- och yrkeskarriär. Det visar sig i materialet då befolkningen i området är 

relativt ung dvs. det finns inte så många andra områden som man kan flytta till om man ska flytta 

hemifrån, då de flesta andra bostadsområden i Borlänge består av privatägda egnahem. Detta får 

betydelse för befolkningen med utländsk bakgrund, eftersom de av olika skäl har svårare att hitta 

arbete, få en inkomst etc. blir de kvar i området eller roterar mellan bostadsområdena Jakobs-

gårdarna, Tjärna ängar och Bullermyren eftersom det inte finns några andra alternativa boenden.  

Då utbudet av hyreslägenheter är relativt liten i Borlänge är det troligtvis de sk institutions-

genererade flyttningarna som är en grundläggande orsak till den etniska segregationen i Borlänge. 

Runt år 2002 accelererar utflyttningen av svenskfödda i Jakobsgårdarna och andelen synliga 

minoriteter ökar i området, det tyder på att det finns ett mönster av sk segregationsgenererande 

flyttningar från området, dvs. de som har möjlighet flyttar ut ur bostadsområdet gör det. De 

individer som flyttar från Jakobsgårdarna har en starkare socioekonomiskt ställning än de som 

flyttar in i området, därför reproduceras den socioekonomiska segregationen och blir ihållande. 

Denna process gör att området i framtiden, om ingenting görs, troligtvis kommer att förbli ett 

socioekonomiskt svagt område. Tillsamman med de institutions -och segregationsgenererande 

flyttningarna riskerar Jakobsgårdarna att bli ännu mer etniskt och socioekonomiskt segregerat 

från övriga områden i Borlänge.  

 

Nyckelord: 

Flyttning, boendesegregation 
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Förord 
 
Denna rapport handlar om sociala, etniska och ekonomiska förändringar som sker i Sverige och 

Borlänge, med särskilt fokus på bostadsområdet Jakobsgårdarna. Detta område är ett sk 

miljonprograms-område, byggt under senare delen av 70-talet och färdigställt under 1980-talet. 

Området har, i likhet med många andra miljonprogramsområden, under senare år dragits med 

både en del fysiska och sociala problem.  Många av byggnaderna är i behov av att rustas upp och 

allt eftersom den sociala sammansättningen av människor under de senare åren har förändrats har 

grannosämja mellan boende blivit allt mer påtagliga.  

Jakobsgårdarna är intressant att studera av några olika anledningar. En är dess attraktiva läge. 

Många miljonprogramsområden i storstäderna har relativt ocentrala lägen.  Jakobsgårdarna är 

dock ett av de mest centrala bostadsområdena i Borlänge. Med sitt centrala läge har de boende 

idag i området relativt god närhet till service och arbete. Trots det centrala läget finns en stor del 

av Borlänges framtida bostadsreserv i anslutning till området.  

En annan anledning är att den kulturella och sociala förändring som håller på att ske i ganska 

stor skala i området sker relativt sent i förhållande till andra områden i andra städer. Många 

miljonprogramsområden i de större städerna blev i stort sett segregerade redan då de uppfördes. I 

Borlänge och Jakobsgårdarna sker det först under det senaste decenniet i relativt stor skala. Det 

är intressant att kunna studera denna typ av skeenden ända från den tidpunkt då de tar sin början.  

Som en del i att bygga upp kunskapen om vilka sociala och ekonomiska processer som 

formar Jakobsgårdarna, samt för att belysa vad som kan göras för att bryta vissa oönskade 

utvecklingstrender, har Tunabyggen AB initierat ett 3-årigt forskningsprojekt,  Image, ’storytelling’ 

och attraktivitet – Jakobsgårdarnas förutsättningar för att bli ett attraktivt bostadsområde i Borlänge. Projektet 

genonoförs av kulturgeografer vid Högskolan Dalarna, Akademin Industri och samhälle 

avdelningen för regionala studier i Borlänge. Denna rapport är ett underlag i detta projekt. 

Rapporten är en kvantitativ belysning av sociala och ekonomiska och demografiska processer 

som pågått sedan tidigt 1990 tal i Borlänge stad samt i bostadsområdet Jakobsgårdarna. Analysen 

ger även en beskrivning av vilka konsekvenser utvecklingen lett till i Borlänge och Jakobsgårdarna 

i termer av segregation.  

 

Anders Trumberg och Johan Håkansson 
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1 Inledning 

I urbana områden tenderar ofta människor till att leva åtskilda från varandra. Redan på 

medeltiden kan en geografisk uppdelning av invånarna beroende på klass, yrke, religion eller 

familjeband påvisas (Wirth 1927, Sjöberg 1955). Sådana här socio- ekonomiska, etniska och 

demografiska rumsliga uppdelningar visade sig tidigt skapa en viss dynamik i urbana miljöer. I 

Sverige var det främst i början av 1990-talet som debatten och forskningen kring boende-

segregationens etniska dimensioner tog fart1. Från att förut under lång tid ha koncentrerat sig på 

de regionala ojämlikheterna mellan stad och land och de problem det medförde svängde 

samhällsdebatten och fick ett mer urbant fokus genom att den sociala distansen mellan individer 

och mellan bostadsområden i städerna hamnade i blickfånget. En bakgrund till det ökade 

intresset för dessa frågor var den ökade socioekonomiska och etniska polariseringen som tilltog 

under 1980- och 90-talen. Nya grupper riskerade att hamna i situationer då de fick allt svårare att 

få arbete på en allt mer specialiserad arbetsmarknad och därmed riskerade att bli fast i fattigdom. 

En annan bakgrund var den ökade invandringen till Sverige. Det finns en koppling mellan den 

socioekonomiska polariseringen och den ökade invandringen då särskilt invandrare har haft 

svårt/inte tillåts att t.ex. komma in på arbetsmarknaden. Dessutom finns ett tydligt rumsligt 

mönster i att dessa grupper blir koncentrerade till miljonprogramområdena i städernas utkanter 

(Andersson 1998, 2000).  

Eftersom segregation i boendet oftast har setts som ett storstadsproblem är också de studier 

som har gjorts koncentrerade till främst Stockholm, Göteborg och Malmö. Det finns få studier 

som tar upp problematiken i mindre städer. I SOU 1999:8 kan man läsa att: 

”Etnisk boendesegregering finns i både små och stora orter. Det finns visserligen ett 

svagt samband mellan orters storlek och graden av segregering, men den avgörande 

skillnaden mellan orter handlar mindre om segregationens förekomst som sådan än om 

effekterna. Åtskillnaden i mindre orter påverkar inte på samma avgörande sätt som i 

stora orter barns fördelning på förskolor och skolor, barns och vuxnas fritidsliv, var 

man handlar, går på café etc. Kort sagt det sker ingen socialgeografisk separation av 

mötesplatser och interaktionsrum” (SOU:1999:8, sid 16) 

Dessa påståenden har i viss mån motbevisats i nyare forskning som visar att segregationen i 

mindre städer också leder till en geografisk separation mellan befolkningsgrupper (jmf. Van der 

Burgt 2006, Bergsten 2010, Trumberg 2011).  Det blir därför viktigt att undersöka hur segrega-

tionen ser ut även i dessa typer av städer. 

Redan tidigt uppmärksammades dynamiken med in– och utflyttningar ur olika 

bostadsområden (jmf. Wirth 1927), och befolkningens flyttmönster är en viktig orsak till 

uppkomsten av socioekonomisk och etnisk segregation i boendet. Trots detta har merparten av 

den forskning som finns på området begränsats till analyser av befolkningsförändringar. 

Flyttningsstudier lider dessutom ofta av att de är begränsade till in respektive utflyttningsstudier 

ofta på aggregerad nivå. För att få en ordentlig bild av hur flyttningen påverkar segregationen 

behöver man dock kunna analysera individers flyttningsbanor över tiden. Det är först när man 

                                                 
1 Även om det finns tidigare studier som tar upp problematiken jmf. Lindberg 1967, Damenark 1982. 
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kan analysera vart man flytta och vart man kommer ifrån som flyttningens påverkan på 

segregation kan blottläggas. 

1.1  Syfte  

Det övergripande syftet med denna rapport är att undersöka hur individers flyttningsmönster 

mellan olika bostadsområden påverkar olika segregationsprocesser i Borlänge stad.  

1.2 Frågor 

Ur syftet härleds dessa forskningsfrågor: 

 Hur har segregationen i boende utvecklats i Borlänge mellan åren 1990-2008? 

 Vilka bostadsområden kan karakteriseras som socioekonomiskt och/eller etniskt 

segregerade från varandra i Borlänge stad? 

 Hur påverkas bostadsområdet Jakobsgårdarna av in -och utflyttning av individer och vad 

karakteriserar de individer som flyttar in respektive flyttar ut i avseende på etnisk och 

socioekonomisk bakgrund?
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2 Teoretisk bakgrund 

Rumslig åtskillnad av olika typer av människor förekommer allmänt i vårt samhälle. T ex 

olika typer av arbetsställen ligger ofta åtskilda från varandra. Det är ett resultat inte minst av en 

långtgående specialisering i ekonomin. Även föreningsliv och fritidsaktiviteter tenderar att vara 

rumsligt uppdelade, dvs. både arbetet och fritiden är koncentrerade på olika platser i rummet. 

Man kan därför säga att ju längre specialiseringen av ekonomin går desto tydligare blir den 

rumsliga segregationen. Vad gäller ekonomin så ses i allmänhet specialisering som något 

eftersträvansvärt eftersom det anses finnas ett starkt samband mellan specialisering och tillväxt 

men det kan också leda till olika typer av segregationsproblematik. Segregations begreppet är 

idag, i den politiska debatten och i den allmänna diskussionen kring samhällsutvecklingen, 

förknippat med framförallt boende. Där individer med olika etniciteter och socioekonomisk 

bakgrund bor i olika delar av staden. 

Boendesegregation som fenomen används ofta i debatten för att beskriva den ojämlikhet 

mellan människor som kan urskiljas i många städer, en ojämlikhet som av många ses både som ett 

problem för samhället och för enskilda individer (jmf. De los Reyes & Kamali 2005, Vranken 

et.al 2003, Askonas & Stewart 2000, Edgren-Schori 2000). Utvecklingen från 1990-talet och 

framåt visar också att den socioekonomiska och etniska segregationen i boendet ökat i städerna 

(Andersson 1998, 2000). Befolkningen med utländsk bakgrund fördelar sig av olika orsaker 

ojämnt över städernas bostadsområden. Ofta är de koncentrerade till bostadsområden som till 

övervägande del består av hyresrätter. Boendesegregation har således ofta två dimensioner i vilka 

koncentrationen av befolkningen sker dels en rent geografisk och dels en vad gäller 

upplåtelseform (Bråmå 2004).  

2.1 Hur var och varför individer flyttar 

Människor flyttar i genomsnitt 10 gånger under sin livstid, flertalet av dessa flyttar sker inom 

ett kort avstånd och också inom samma kommun (Holm & Öberg 1984, Andersson 2001). 

Skälen till flyttningen sker samt över vilka avstånd de går varier. De flesta flyttningar som sker är 

kortväga.  Andersson 2001 skriver 

”Minst åtta av de tio flyttningar som genomsnittspersonen i Sverige förväntas göra sker 

inom ett avstånd som understiger 50 km” (Andersson 2001, sid 117). 

De flesta som flyttar således inom vad som idag mer eller mindre är inom en lokal 

arbetsmarknad. Skälen till varför man flyttar varierar också. De allra flesta flyttningar sker när 

man flyttar hemifrån, när man flyttar tillsamman med någon eller när man flyttar isär. Andra 

viktiga skäl till att flytta är relaterade till boendekarriärer på något vis. Det kan röra sig om att byta 

till en större lägenhet, byta till en lägenhet man köpt, flytta från lägenhet till ett hus osv. Ofta 

leder denna typ av skäl till korta flyttningar.  

Lite längre flyttningar brukar mer vara relaterade till arbetsmarknadsmässiga skäl, man flyttat 

till ett jobb man fått. Ett annat viktigt skäl till längre flyttningar är för att skaffa sig en högre 

utbildning. Särskilt universitets och högskoleutbildning kan leda till längre flyttningar helt enkelt 

eftersom det är relativt få orter på vilka man kan delta i en sådan aktivitet.  
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Varför man flyttar och hur lång den är samvariera delvis med vilken bakgrund flyttarna har. 

Det är t ex vanligare att högskoleutbildade flyttar längre än personer som har grundskole-

utbildning. Det är även vanligare att en höginkomsttagare flyttar till ett eget hus än vad det är att 

en låginkomsttagare gör det.  Människors flyttningar påverkar därför och är en del av den segre-

gationsproblematik som kan uppkomma i en stad.   

2.2 Boendesegregationens effekter 

I inledningen av rapporten sägs att en geografisk uppdelning i boendet mer eller mindre 

alltid har funnits i vårt samhälle, och till en viss del bidrar till att skapa en urban dynamik. Varför 

betraktas segregationen då som ett problem? Svaret är att det inte alltid betraktas som ett 

problem, i t.ex. en neoliberal diskurs där den fria marknaden har fritt spelrum är segregation ett 

nödvändigt utfall av marknadskrafterna. Människornas bosättningsmönster blir en fråga om 

optimera sitt boende utifrån individuell smak. Om marknaden fungerar kommer individers fria 

och rationella val att leda till det mest effektiva utfallet (ur ett marknadsperspektiv). Om detta 

sedan leder till någon form av segregation spelar minde roll, eftersom om människors preferenser 

i boendet skulle förändras så kan ny bostad sökas på marknaden då en boendekarriär görs 

(Franzen 2001).  

Men boendesegregationen kan också betraktas som ett samhällsproblem om den är ett 

resultat av ett ojämlikt samhälle som låser fast individer i t ex fattigdom. Ett segregerat boende 

kan då påverka människors chanser att ta sig fram i livet.  Det kan t.ex. gälla att chanserna till en 

utbildning och senare ett arbete försämras, vilket i sin tur ger sämre inkomst, men också bristerna 

på kontakter med det omgivande samhället, sämre individuell hälsa, sämre offentlig service osv. I 

samhällsdebatten refereras ofta till den typ av boendesegregation som har etniska förtecken men 

inom forskningen delas den ofta upp i tre olika huvudtyper, socioekonomisk, demografisk och etnisk 

segregation. Den socioekonomiska boendesegregationen mäts ofta med någon typ av 

inkomstvariabel, graden av arbetslöshet och försörjningsstöd för ett område, den demografiska 

mäts i hushållstyper, åldersfördelning och kön och den etniska i utländsk respektive svensk 

bakgrund. I praktiken sammanfaller dessa tre huvudtyper i många fall med varandra och det är 

svårt att skilja dem åt (Molina 1997, Andersson 2003). 

Det är till exempel väl känt att invandrare i Sverige är starkt överrepresenterade i 

hyresboende. Men den klass -och åldersmässiga sammansättningen av befolkningen med 

utländsk bakgrund talar också för att man kan förvänta sig en överrepresentation i 

hyresboende redan på grundval av deras överrepresentation i arbetarklass och åldrarna 

20-35 år. Samtidigt finns ett starkt samband också mellan ålder och inkomst, och kön 

och inkomst, varför den klassbaserade analysen inte heller kan bortse från den 

demografiska strukturen. (Molina 1997, sid 38)  

Det finns alltså ett intimt förhållande mellan de socioekonomiska, demografiska och etniska 

förhållandena som formar segregationen i boendet.  Segregation kan också innefatta större 

områden som t.ex. Rosengård där en stadsdel med många människor drabbas, medan det i 

Borlänge handlar mer om mindre bostadsområden, skalan skiljer sig alltså åt. Men segregationens 

effekter kan upplevas lika oberoende av storleken på det område man bor i. 
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2.3 Segregationsgenererande flyttning 

Roger Andersson (2001) har studerat flyttningsmönster med fokus på varför den svenska 

delen av befolkningen flyttar ut och den invandrade delen av befolkningen flyttar in i dessa 

områden. Han visar att anledningen är att när väl den svenska befolkningen har börjat flytta ut 

accelererar utflyttningen och också inflyttningen av individer med utländsk bakgrund tills 

området når en punkt då det, på grund av sin förändrade etniska struktur, börjar får ett dåligt 

rykte. Ryktet grundas och förstärks av massmediala och folkliga stigmatiseringsprocesser.  För de 

svenska hushåll som finns kvar i området och som trots stigmatiseringen trivs bra, blir den 

avgörande faktorn för ett flyttningsbeslut oftast situationen i förskolor och på skolor där 

föräldrar upplever att de har hamnat i en minoritet och blir oroliga för barnens språkutveckling 

och inlärningsmiljö. Detta kallas segregationsgenererade flyttningar, dvs flyttningar som utlöses av att 

befolkningens i ett bostadsområde ändras etniskt. (Andersson 2001). Förutom de segregations-

genererade flyttningarna finns det som Andersson (2001) kallar institutionsgenererade flyttningar. Det 

innebär i korthet att vissa etniska grupper faller offer för diskriminering, regler och politiska 

beslut som rör bostadsmarknaden. Det gäller allt från bostadsföretagens diskriminering av vissa 

etniska grupper, bankernas låneregler och den förda bostadspolitiken. Detta påverkar i hög grad 

flyttningsmönstren eftersom det utgör de ramvillkor som finns vid en eventuell flytt. Till sist 

behandlar Andersson (2001) nätverksgenererade flyttningar vilket är en effekt som gäller oavsett 

etnicitet. Det handlar om att individer tenderar att bosätta sig nära vänner, släktingar och bekanta.  

Att segregationen bland den invandrade delen av befolkningen till stor del är självvald är en 

utbredd åsikt som i grunden befäster att segregation är naturlig. Men fenomenet med 

nätverksgenererade flyttningar bland den utlandsfödda befolkningen är inte så utbredd som man 

kan tro, de flesta koncentreras istället ofta till de multietniska områdena, medan den svenskfödda 

delen av befolkningen koncentreras till etniskt homogena svenska områden (Andersson 2001). 

Det innebär att det snarare är den svenska delen av befolkningen som vill bo med svenskar och 

därför segregerar sig från det övriga samhället. Med detta följer också en socioekonomisk 

segregation eftersom den invandrande befolkningen har svårare att få ett arbete och kanske inte 

har språk eller utbildning för att ta sig in på arbetsmarknaden. Den invandrande delen av 

befolkningen drabbas också av individuella, institutionella och strukturella diskrimineringseffekter 

från majoritetssamhället, vilket gör det svårare att få arbete, inkomst och boende (De los Reyes & 

Kamali 2005). Det finns också ett intimt förhållande mellan socioekonomiska, demografiska 

(ålder, kön etc.) och etniska förhållanden vilket formar segregationen i boendet (Molina 1997). 

Studerar man etnisk segregation följer därför också att man studerar socioekonomiska och 

demografiska mönster. 
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3 Data och metod 

Denna studie genomförs med kvantitativa analyser. I studien analyseras hur 

socioekonomiska och etniska strukturen i befolkningen ser ut jämfört några andra städer, Falun 

och Örebro och i en del fall också Stockholm. Genom detta erhåller vi en bild av hur situationen 

är i Borlänge jämfört ett par andra platser. Vidare behandlas hur den rumsliga uppdelningen 

avseende utbildning, inkomster, etnicitet och ålder, ser ut i Borlänge. Detta sker på 

bostadsområdesnivå. På så vis kan situationen i Jakobsgårdarna ställas i relation till andra 

områden i staden. Därefter görs en analys av flyttningen till och från Jakobsgårdarna.  Detta ger 

svar på frågan hur flyttningar påverkar och är en del av segregationsprocessen i området. 

3.1 Data 

För att genomföra en analys av utvecklingen av boendesegregationen används så kallade 

SAMS-områden, vilket delar in Borlänge i olika små områden. SAMS-områden är en förkortning 

för Small Areas for Market Statistics och bygger i tätorterna på s.k. nyckelkodsområden (NYKO) 

som används av varje kommun för olika typer av verksamhetsplanering. Indelningen av Sverige i 

SAMS-områden2  skapades av kommunerna 1994 och indelningen har inte ändrats över åren. 

Områdena varierar i storlek och kommunerna har utformat dem så att de ofta innehåller samma 

typ av bebyggelse, t.ex. villaområden och hyreshusområden (www.scb.se). SAMS-områden 

lämpar sig för analyser av sociala fenomen och används ofta som geografisk indelning i svenska 

studier av segregation (jmf t.ex. Palander 2006, Andersson 2001). Genom att använda SAMS-

områdena kan man se hur många individer som flyttar in i ett område mellan olika år. Man kan 

också se hur många som flyttar ut ur ett område samt var de flyttar, förutsatt att flytten går 

någonstans inom Borlänge kommun. På så sätt kan segregationsprocesserna mätas och vi kan 

testa vårt teoretiska antagande om flyttningsmönster. 

Det statistiska materialet kommer från Statistiska centralbyrån och består av en avidentifierad 

individbaserad databas för Borlänge kommun. Databasen innehåller variabler för dag –och 

nattbefolkning som har fyllt 16 år i Borlänge kommun under åren 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 

2003, 2005, och 2004. De variabler som ingår och de varibler vi skapat framgår av tabell 1 (se 

nästa sida).  

Genom de variabler som finns i det statistiska materialet från SCB kan vi, genom att 

kombinera olika variabler, konstruera de mått som passar analysen. Nedan följer en genomgång 

av hur vi har definierat de variabler som vi använder i studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Sverige är indelat i ca 9200 SAMS-områden. 
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Tabell 1. Skapade variabler för studien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Metod 

Segregationsindex 

För att mäta den generella segregationen används ett så kallat jämnhetsindex, eller 

segregationsindex, vilket mäter jämnheten i den rumsliga fördelningen mellan individer med 

svensk respektive utländsk bakgrund över olika SAMS-områden. Indexet utvecklades av Duncan 

och Duncan 1955 för att mäta den etniska boendesegregationen och det har senare utvecklats 

ytterligare i olika typer av index, men alla kan sägas härstamma från Duncan och Duncan 

(Duncan & Duncan 1955). Segregationsindexet har använts i en mängd olika undersökningar och 

det är ett väl genomarbetat mått på boendesegregation. Formeln (White 1983) för 

segregationsindex är  

   

 

Där: = Andelen av befolkningskategori 1 (eller 2) som skulle behöva omfördelas så att 

varje område (i) har exakt samma fördelning som staden/kommunen i sin helhet. = 

Populationen av befolkningskategori 1 i område i.  = Populationen av befolkningskategori 2 i 

område i. = Total population av befolkningskategori 1 i hela staden. = Total population av 

befolkningskategori 2 i hela staden. Efter att ha multiplicerat  med 100 antar måttet ett värde 

mellan 0 och 100, där 0 innebär att befolkningen är jämnt fördelad över alla delområden i staden, 

medan ett resultat på 100 betyder att befolkningskategorierna bor helt åtskilda från varandra. 

Måttet lämpar sig för att beskriva utvecklingen över tid i en kommun, men inte om man ska 

jämföra olika kommuner med varandra. Det passar med andra ord bra i undersökningen då vi 

Variabel Definition 

Inkomst Baseras på individens disponibla inkomst 

Svensk bakgrund Inrikes född med en inrikes och en utrikesfödd 

förälder eller inrikes född med två inrikes födda 

föräldrar. 

Utländsk bakgrund Utrikes född eller inrikes född med två utrikes 

födda föräldrar. 

Förgymnasial 

utbildning 

Grundskoleutbildning, har ej gått i gymnasiet. 

Gymnasial utbildning Har gått i gymnasiet. 

Eftergymnasial 

utbildning 

Eftergymnasial utbildning, forskarutbildning 

ingår också i variabeln. 

Arbetslöshet Baseras på variabeln sysselsättningsgrad, till 

arbetslös räknas ej förvärvsarbetande utan 

kontrolluppgift under året. 
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dels har data för olika år, dels arbetar med SAMS-områden som har samma avgränsning för alla 

år.  

Isoleringsindex 

Om segregationsindexet ger värdet 0, dvs. de olika befolkningskategorierna är jämnt 

fördelade över SAMS-områdena i en stad men minoritetsgruppen är förhållandevis liten, är det 

inte säkert att de exponeras för varandra ändå. För att komplettera resultaten av 

segregationsindexet användes ett så kallat isoleringsindex, vilket mäter omfattningen av att 

medlemmarna i en minoritetsgrupp är exponerade för varandra och inte för majoritetsgruppen. 

Isoleringsindexet tar till skillnad från segregationsindexet hänsyn till befolkningsgruppernas 

relativa storlek (Social rapport 2006). 

 
 

Där  är omfattningen av interaktion mellan medlemmar av minoritetsgrupp m i 

region j.  är antal medlemmar i minoritetsgrupp m som bor i grannskap i i regionen j.  är 

totalt antal medlemmar i minoritetsgruppen m som bor i hela regionen j.  anger total befolkning 

som bor i grannskap i i regionen j.  beskriver antal medlemmar i majoritetsgruppen som bor i 

grannskap i i regionen J. Till sist anger n totalt antal grannskap i regionen j. Indexet mäter i vilken 

omfattning medlemmar i en given minoritetsgrupp m är exponerade endast för medlemmar av 

samma grupp i staden j. Formeln ger ett värde mellan 0 och 100, där 100 betyder att 

minoritetsgruppen endast exponeras för varandra och inte för majoritetsgruppen, dvs. 

möjligheterna för potentiella kontakter mellan minoritetsgruppen och majoritetsgruppen är 

dåliga. Med andra ord så är det inte troligt att en slumpmässig vald person från minoritetsgruppen 

m bor i samma område som en person från majoritetsgruppen . Är värdet 0 så är sannolikheten 

tvärtom mycket god för att individer från minoritets och majoritetsbefolkningen ska mötas i 

vardagen (Massey & Denton 1988). 

  

Minoritetsbefolkning  

Genom att dela upp befolkningen födda utanför Sverige i ”synliga” respektive ”osynliga” 

minoriteter kan en mer nyanserad bild ges av befolkningsgrupperna. En synlig minoritet är de 

grupper av människor som kommer från länder som ses som mer annorlunda av 

majoritetsbefolkningen. De ses av majoritetsbefolkningen som icke-européer eller icke-”vita”. 

Dessa människor har därför svårare att t.ex. komma in på arbetsmarknaden, de är också den 

grupp av människor som generellt sett är måltavla för rasism och diskriminering (Social rapport 

2006). De synliga minoriteterna kan pga. rasistiska fördomar och diskriminering fångas in i en 

socioekonomisk återvändsgränd så att deras tillgång till arbetsmöjligheter och andra 

socioekonomiska resurser i samhället kan vara begränsade. De får också lägre inkomstmässigt 

utbyte av sin utbildning och arbetslivserfarenhet än alla andra icke-synliga minoriteter. (Social 

rapport 2006, sid 194-95)  

Uppfattningen om vilka grupper som ska klassas som synliga respektive osynliga minoriteter 

varierar från land till land och förändras också över tid. I Social rapport 2006 definieras synliga 
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minoriteter i Europa som en stor heterogen grupp människor med ursprung från Afrika, 

Sydamerika och Asien, men också romer, muslimer och judar och andra européer som uppfattas 

som annorlunda pga. uppfattningar om ett avvikande utseende och/eller beteende som genom 

fördomar tillskrivs dessa grupper av människor (Social rapport 2006). 

I rapporten delas befolkningen in i svensk respektive synliga och osynliga minoriteter efter 

födelseland. I rapporten utgörs den synliga minoriteten av individer födda utanför Europa 

(undantaget USA, Kanada och Australien). Den osynliga minoriteten utgörs av individer födda i 

Europa, USA, Kanada och Australien.   

Tabell 2. Kategorisering av SAMS-områden efter inkomst. 

 

Inkomstkategori Kvot = låg disp.ink./hög 

disp.ink. 

Extremt hög 

inkomst 

under 0,25 

Mycket hög 

inkomst 

0,25-0,50 

Hög inkomst 0,50-0,80 

Över 

medelinkomst 

0,80-1,25 

Under 

medelinkomst 

1,25-2,00 

Låg inkomst 2,00-4,00 

Mycket låg inkomst 4,00-10,00 

Extremt låg 

inkomst 

över 10,00 

(Källa: SOU 1997:118) 

Ekonomisk kategorisering av bostadsområden 

Eftersom boendesegregationen också har andra förtecken än den etniska finns det anledning 

att se hur den ekonomiska situationen ser ut i olika bostadsområden. För att kunna beskriva 

eventuella ekonomiska skillnader mellan SAMS-områden används en metod som bygger på 

relationen mellan individer med hög disponibel inkomst och individer med låg disponibel 

inkomst. Metoden har använts för att göra en ekonomisk indelning av bostadsområden i enlighet 

med Storstadskommitténs slutbetänkande Delade städer (SOU 1997:118).  

För att göra klassificeringen delas individerna upp i fem grupper (kvintiler) för varje SAMS-

område. De 20 % av individerna som har högst disponibel inkomst klassas som höginkomst-

tagare, medan de 20 % som har lägst disponibel inkomst klassas som låginkomsttagare. Därefter 

beräknas kvoten mellan de med en låg disponibel inkomst och de med en hög disponibel inkomst 

för respektive område. Om värdet är mindre än 1 består området av fler höginkomsttagare än 

låginkomsttagare, den omvända situationen ger ett värde över 1. Om värdet är 1 så är fördelning-
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en helt jämn. Efter värdet på kvoten delas sedan områdena in i olika ekonomiska kategorier 

(Tabell 2).  

Storstadskommitténs utredning visar att områden med extremt hög inkomst och områden med 

extremt låg inkomst är homogena vad gäller befolkningens ekonomiska situation. Klassningen 

extremt hög inkomst är områden där en överväldigande majoritet av befolkningen har en hög 

inkomst medan det omvända råder i områden som klassas i den lägsta klassen, där det bor över 

10 gånger så många låginkomsttagare som höginkomsttagare. Vidare kategoriseras områden som 

har ett värde över 2 som låginkomstområden och över 4 som utsatta områden (SOU 1997:118).   
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4 Demografiska förändringar  

Den empiriska delen inleds med demografisk beskrivning av den utveckling som skett i 

Borlänge jämfört några andra kommuner. Detta ger en bakgrund och ökar förståelsen till de 

socioekonomiska och etniska förändringar som sker och som beskrivs i senare kapitel. I figur 1 

framgår befolkningsutvecklingen under 2000-talet i Borlänge och några andra kommuner samt i 

riket. Det framgår att befolkningsförändringen variera mycket över tiden. Dessa variationer ser 

dock olika ut för olika kommuner. För Borlänges del så har befolkningsförändringen varit negativ 

efter under 2000-talets inledande år. Detta skiljer ut Borlänge från riket i genomsnitt samt de 

andra kommunerna som redovisas i figur 1. Under senare år har dock en negativ befolknings-

utvecklingen i Borlänge förändrats till att bli positiv. Denna trend påminner om de förändringar, 

dock på andra nivåer, som skett i Stockholm och Örebro.   

 

Figur 1. Relativ (i procent) årlig befolkningsförändring 2000-2008 i Borlänge, och några andra kommuner 

samt i Sverige. (Källa: Statistikdatabasen, SCB) 

Att befolkningens antal eller sammansättning ändras kan ha flera olika demografiska 

förklaringar.  Det kan bero på ökad utflyttning av yngre individer, låga födelsetal etc. I figur 2 

framgår vilken betydelse olika demografiska processer har för att påverka 

befolkningsförändringen. Av figuren framgår att i Stockholm, ändras befolkningens 

sammansättning och dess antal framförallt som ett resultat av att fler föds än vad det dör samt av 

invandringsöverskott. Flyttningsutbytet i termer av befolkningsvinster och förluster med andra 

kommuner i riket variera över tiden. Situationen i Örebro påminner om den i Stockholm med 

skillnaden att även den inrikes flyttningen över tid ger ett konstant tillskott till befolkningen. Från 

denna situation skiljer sig Borlänge och Falun. Båda kommunerna har i huvudsak ett negativt 

inrikes flyttningsnetto under 2000-talet. Tillskottet och det som delvis uppväger detta är den 

flyttning som sker till och från utlandet. Denna bidrar således till att befolkningens antal och 

sammansättning förändras. Särskilt för Borlänges del har även ett ökande födelseöverskott 

bidragit till att allt mer påverka såväl befolkningens antal som dess sammansättning. 



 19 

 

Figur 2. Relativ (i procent av befolkningen) utrikes nettoflyttning, inrikes nettoflyttning samt naturlig 

befolkningsförändring för några olika kommuner 2000-2008. (Källa: Statistikdatabasen, SCB) 

a) 

 
b) 

 

Figur 3a-b. Summerat inrikes flyttningsöverskott för a) Borlänge och b) Falun i olika åldrar 2008-2010 

Flyttningsöverskott 2008. (Källa: Statistikdatabasen, SCB) 
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Flyttningsmönstren ser olika ut i olika åldrar.  Flyttningen i olika åldrar till och från Borlänge 

och Falun från andra kommuner i Sverige framgår av figur 3a-b.  Borlänge och Falun karak-

teriseras av att det är en stor utflyttning till andra kommuner i Sverige av unga vuxna (figur 3a-b). 

Till skillnad från i Borlänge finns i Falun finns ett visst flyttningsöverskott bland individer i yngre 

medelålder samt bland de riktigt unga, vilket indikerar att det främst är barnfamiljer Faluns 

kommun. För Borlänge kommuns del finns inget sådant inrikes flyttningsöverskott. Istället finns 

ett fortsatt flyttningsunderskott särskilt bland män i den yngre medelåldern (statistikdatabasen, 

SCB). Situationen i Stockholm och Örebro skiljer sig avsevärt åt från hur det ser ut i Borlänge 

och Falun.  

I motsats till Borlänge och Falun har Stockholm3 ett högt flyttningsöverskott främst 

individer mellan 20 och 30 år som utgör den största delen av flyttningsöverskottet i Stockholms 

kommun, desamma gäller för Örebro kommun där den största delen av överskottet utgörs av 

individer mellan 20 och 30 år. För Örebros del är att det också är individer mellan 25 och 30 år 

som till största delen flyttar ut ur kommunen. Det kan ha att göra med att Örebro är en 

universitetsstad som ha ett stort inflöde av studenter, men också ett utflöde. I Stockholm är det i 

stället barn, dvs. familjer med barn, som till stor del flyttar ut från kommunen. Det kan i sin tur 

ha att göra med att man som ung flyttar till Stockholm för att studera eller arbeta men när man 

bildar familj så flyttar man eftersom levnadsomkostnaderna är höga.   

                                                 
3 Finns inte med i tabellen eftersom de har ett så pass stort överskott. 
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5 Befolkningens socioekonomiska och etniska sammansättning 

Nedan beskrivs den socioekonomiska och etniska sammansättningen i huvudsak i fyra 

kommuner med olika karaktär. Liksom i föregående kapitel är kommunerna Borlänge och Falun 

som kan karakteriseras som mindre städer, Örebro som en mellanstorstad och Stockholm4 som 

en storstad.  Syftet är att med olika mått visa de likheter respektive skillnader som finns mellan 

städer i olika storlek och om Borlänge skiljer ut sig bland dessa.  

5.1 Befolkningens socioekonomiska sammansättning i Borlänge jämfört några 

andra kommuner 

Av figur 1 framgick att befolkningen i såväl, Borlänge och Falun som Örebro och Stockholm 

hade en lägre medelålder än i riket år 2000. Vad det gäller utvecklingen över tiden så framgår 

också att befolkningen i genomsnitt åldras i Sverige fram till 2008. Huvudstaden går mot 

strömmen med en sjunkande medelålder. Den invandring som sker till Stockholm samt den 

naturliga befolkningsökning som sker i kommunen samt det faktum att de som flyttar in är yngre 

än de som flyttar ut är så kraftig att befolkningens medelålder sjunker. Trots demografiska 

mönster som påminner om de i Stockholm kan man inte se samma utveckling i Örebro. Denna 

skillnad beror i huvudsak på att befolkningen i Örebro var 2000 äldre än vad den var i 

Stockholm, vilket innebär högre dödstal och lägre födelsetal. Dessutom är inte effekten av de 

ungas inflyttning så stor att den uppväger detta förhållande.  

 

Figur 4. Medelålder 2000 och 2008 i några kommuner samt i riket.  (Källa: Statistikdatabasen, SCB) 

Figur 4 visar att befolkningen i Borlänge under 2000-talet åldras, dock mindre än vad som 

sker i riket. Mest dramatisk är utvecklingen i Falun där medelåldern ökar med över ett år. En 

viktig förklaring till denna skillnad i utveckling mellan Borlänge och Falun är den invandring av 

yngre individer som skett i Borlänge och ett växande överskottet av födda barn. I Falun har inte 

samma utveckling skett och dessa processer är mindre än i Borlänge.  

                                                 
4 I vissa fall i detta kapitel är Stockholm inte med eftersom data saknas i vårt material. 
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Figur 5. Utbildningsnivån (i procent) i Sverige, Borlänge och några andra kommuner 2008. (Källa: 

Statistikdatabasen, SCB) 

Ser man till befolkningens utbildning (figur 5) i de fyra kommunerna har Borlänge en hög 

andel lågutbildad befolkning (förgymnasial och gymnasial utbildning) och en låg andel 

högutbildad befolkning (eftergymnasial utbildning). Däremot påminner Falun och Örebro om 

varandra genom att de har en lägre andel lågutbildade och en högre andel högutbildade. 

Stockholm har däremot en övervikt av högutbildade5. Kommunens ytmässiga storlek samt vilken 

typ av boendemiljöer som finns runt omkring påverkar naturligtvis hur utbildningsnivån ser ut i 

en kommun. Näringslivsstrukturen spelar också en roll vad gäller befolkningens utbildningsnivå. I 

Stockholm har t.ex. en högre andel av kunskapsintensiva branscher som lockar till sig en 

högutbildad befolkning, medan städer som domineras av tillverkningsindustri inte i lika hög grad 

attraherar individer med högre utbildning. Borlänge sticker i detta fall ut från de övriga 

kommunerna med en hög andel lågutbildad befolkning, vilket till viss del kan förklaras av de 

arbeten som finns tillgängliga i staden. Jämfört med Riket som helhet har Dalarna generellt en 

övervikt av individer med förgymnasial eller gymnasial utbildning om man jämför med riket som 

helhet (Hedfeldt & Trumberg & Forsberg 2011). 

 

Figur 6. Arbetslöshet (i procent) 2008 i riket samt i några kommuner. (Källa: Statistikdatabasen, SCB) 

                                                 
5 Borlänge: Förgymnasialutb. 30,1 % Gymnasial utb.58,1 % %, Efter gymnasial utb. 11,8 % 
   Falun: Förgymnasialutb. 24,3 %, Gymnasial utb.43,7 %, Efter gymnasial utb. 30,8 % 
   Örebro: Förgymnasialutb. 24,3 %, Gymnasial utb.41,9 %, Efter gymnasial utb. 32,1 % 
   Stockholm: Förgymnasialutb. 11,5 %, Gymnasial utb.35,8 %, Efter gymnasial utb. 50,2 % 
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Arbetslösheten (figur 6) i de fyra kommuner som här jämförs är högre än vad den är i 

genomsnitt i riket. Särskilt hög är arbetslösheten i Örebro där den uppgår till 9,5 % följt av Falun 

och Stockholm på 7,8 %. Borlänge har lägst arbetslöshet av de fyra kommunerna 7,6 %. En låg 

utbildningsnivå förefaller således inte påverkat arbetslösheten.  

 

Figur 7. Medianinkomst 2008 (i tkr) i några kommuner (Källa: Borlängedatabasen och BeDa) 

Det finns vanligen ett samband mellan utbildningsnivå och inkomst. I figur 7 framgår att 

befolkningen i Borlänge, som av de jämförda kommunerna har högst andel av befolkningen med 

förgymnasial utbildning, har lägst medianinkomst med 167 100 kr, följt av Örebro med 169 200 

kr. I Falun är medianinkomsten 173 000 kr och i Stockholm 217 600 kr.  

5. 2 Befolkningens etniska sammansättning i Borlänge jämfört några andra 

kommuner. 

Mellan 1990 och 2008 har andelen individer med utländsk bakgrund ökat i Borlänge (figur 

8). År 1990 var andelen 9 % 6 och år 2008 15,1 %. Det ligger under andelen för hela riket7 men 

det innebär en ökning i Borlänge med 5,6 % mellan åren 1990 och 2008. 

 

 Figur 8. Andel av befolkningen med utländsk bakgrund 1990, 2002, 2008. (Källa: Borlängedatabasen och 

statistikdatabasen SCB) 

Nivån på andelen invandrare är inte anmärkningsvärd hög om man ser till de kommuner 

som har högst andel individer med utländsk bakgrund, där Botkyrka och Haparanda har över 50 

                                                 
6 För år 1990 finns ingen data i statistikdatabasen på SCB så vi har räknat fram denna siffra genom vår databas, då 

räknas inte individer som är yngre än 16 år, dvs. siffran är något högre i verkligheten. 
7 Riket: 15 % år 2002 och 17,9 % år 2008. För år 1990 finns ingen data för andelen med utländsk bakgrund i riket.  
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% år 2008. Borlänge befinner sig i ett mellanskikt, på 75:e plats bland alla Sveriges kommuner år 

2008. De kommuner med lägst andel individer med utländsk bakgrund ligger runt 4 % 8 

(Statistikdatabasen SCB) . Att det bor relativt få individer med utländsk bakgrund i Borlänge 

säger emellertid ingenting om hur segregationen ser ut i staden. Det säger inte heller någonting 

om fördelningen mellan olika befolkningsgrupper. Delar man upp befolkningsgrupperna i 

osynliga minoriteter (födda i Europa, USA, Kanada och Australien) och synliga minoriteter 

(födda utanför Europa undantaget USA, Kanada och Australien)9. Kan man se att den 

invandrade befolkningens sammansättning skiljer sig åt mellan de undersökta kommunerna. 

 

Figur 9. Andel Osynliga– och synliga minoriteter i några kommuner 2008 (Källa: Borlängedatabasen) 

Delas den invandrade befolkningen upp i osynliga respektive synliga minoriteter ses klara 

skillnader mellan kommunerna. Av de kommuner som jämförs i figur 9 har Örebro procentuellt 

sett den största andelen av både osynliga och synliga minoriteter (6,6 % respektive 9 %). Borlänge 

har också en stor andel (6,9 %) befolkning i kategorin synliga minoriteter.  Falun har en relativ låg 

andel av både synliga och osynliga minoriteter och Falun har, till skillnad från i Borlänge och 

Örebro, också en större andel osynliga minoriteter än synliga.10  Måttet säger emellertid ingenting 

om hur segregerade städerna är, bara hur fördelningen mellan osynliga respektive synliga 

minoriteter ser ut. Vidare förklaring och utveckling av andelen osynliga –och synliga minoriteter 

kommer i nästa kapitel. Men generellt kan man se att andelen synliga minoriteter ökar under 1990 

-och 2000-talet medan andelen osynliga minoriteter sjunker och att de synliga minoriteterna 

tenderar att bli koncentrerade till vissa typer av bostadsområden.   

I figur 10 (nedan) visas hur förhållandet andelsmässigt mellan osynlig (individer födda i 

Europa, USA, Kanada och Australien) och synliga minoriteter (individer födda utanför Europa, 

USA, Kanada och Australien) inom gruppen utlandsfödda förändras i Borlänge. Figuren visar på 

en omfattande förändring av invandrarbefolkningens sammansättning. Det framgår att andelen 

individer i gruppen synliga minoriteter ökar kontinuerligt och år 2008 är de fler än gruppen 

osynliga minoriteter. Värt att notera är dock att en stor andel av den invandrade befolkningen 

som bor i Borlänge idag fortfarande består av s.k. osynliga minoriteter. Den utveckling som 

speglas i figur 10 tyder dock på att invandringen till Borlänge sedan 1990 framförallt består i ett 

inflöde av människor som är födda utanför Europa och/eller att individer från Europa, USA, 

                                                 
8 Ovanåker 3,8 %, Berg 4,3 %, Lekeberg 4,4 %.  
9 Se metodkapitel. 
10 Observera att siffrorna för Stockholm inte är med i detta diagram eftersom det inte finns sådana variabler i vår 

databas. 
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Kanada, Australien minskar kontinuerligt mellan år 1990 och år 2008.  Bryter vi ned dessa 

grupper och ser till enskilda länder kan man se att minoritetsgrupperna är relativt heterogena. 

Nedan i figur 11 framgår de största grupperna av osynliga respektive synliga minoriteter och 

hur grupperna förändras mellan år 1990 och år 2008. Det är främst människor födda i Finland 

som utgör den särklass största osynliga minoritetsgruppen tätt följd av Norge och Danmark (se 

figur 11). Vad gäller gruppen synliga minoriteter så är det människor från många olika 

utomeuropeiska länder som bosätter sig i Borlänge. Ingen grupp är radikalt större än någon 

annan.  

 

 

Figur 10. Andel (procent av alla utlandsfödda) osynlig –och synlig minoritet av antalet utlandsfödda över 

16 år i Borlänge. (Källa: Borlängedatabasen) 

 
Figur 11. Synlig -och osynlig (procent av alla utlandsfödda) minoritet i Borlänge efter födelseland 1990-

2008 (Källa: Borlängedatabasen) 

Av figur 11 framgår även att andelen osynliga minoriteter minskar. Särskilt kraftigt minskar 

andelen individer födda i Finland som från att år 1990 utgöra över 50 % av alla utlandsfödda 

sjunker till 23 % år 2008. Minskningen är kraftigast för finländarna men mönstret går igen i alla 
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grupper som tillhör de osynliga minoriteter. Även andelen Iranier, vilka framförallt invandrade 

under 1980-talet, sjunker medan invandringen från länder som t.ex. Turkiet, Irak, Somalia och 

Thailand ökar. Bland de sistnämnda födelsegrupperna kan man se att människor födda i Somalia 

utgör den största gruppen synliga minoriteter år 2008, där 11 % (583 individer) av alla 

utlandsfödda i Borlänge är födda i Somalia.  En slutsats man kan dra av dessa mönster är att den 

invandrade befolkningen i Borlänge differentieras under perioden.   

Detta är ett mönster som ses i många städer, där främst individer från Finland som 

traditionellt har utgjort en stor invandringsgrupp minskar och individer från andra europeiska och 

utomeuropeiska länder flyttar in (Trumberg 2011). Att den finlandsfödda befolkningen minskar 

kan bero på återflytt men också på grund av man helt enkelt avlider av åldersskäl. Istället kan man 

se att andelen utomeuropeiskt födda individer ökar, men de kommer från många olika länder så 

någon enskild grupp är sällan dominerande. Trots att andelen födda i Somalia utgör 11 % av 

gruppen utlandsfödda år 2008 utgör de endast 1,5 % av hela befolkningen i Borlänge år 2008 

detta kan jämföras med andelen födda i Finland som utgör 2,8 % av hela befolkningen år 2008. 

Att gruppen osynliga minoriteter minskar till fördel för individer från den synliga minoriteten är 

en process som tar fart under 1990-talet och sedan fortsätter under 2000-talet. En skillnad från 

storstäderna är att det där ofta finns en speciell invandrad grupp individer som kan sägas vara 

överrepresenterade, i Göteborg finns t.ex. en stor del av den Iranskfödda befolkningen och i 

Stockholm bor stora delar av personer födda i Etiopien, Turkiet och Chile (Andersson & Bråmå 

& Hogdal 2009).  Men denna utveckling kan inte ses i mindre städer.   
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6 Boende och boendeformer 

Huruvida det finns rumsliga mönster i boendeformernas fördelning är av betydelse för att 

förstå befolkningens rumsliga fördelning efter socioekonomiska och etniska bakgrund. Med bo-

endeform avses här boende i småhusenhet (i princip villa) ägd av fysisk person, bostadsrätts-

lägenhet eller hyreslägenhet ägd av ett aktiebolag eller ett allmännyttigt bostadsbolag. Tidigare 

forskning kan visa att en faktor som påverkar den socioekonomiska och etniska rumsliga 

uppdelningen är boendeformen. Ofta är individer med utländsk bakgrund överrepresenterade i 

hyreslägenheter och det finns ofta en koncentration av individer med svensk bakgrund i villor 

(Andersson 2001, Molina 1997). Orsaken till detta är tämligen komplex men handlar om 

socioekonomiska och demografiska orsaker, dvs. den invandrade delen av befolkningen är 

överrepresenterad i arbetarklass och i åldern 20-35 år men har också brist på information och är 

utsatta för olika former av diskriminering som påverkar förmågan att navigera på 

bostadsmarknaden (Molina 1997). Nedan beskrivs först hur boendet efter boendeform skiljer sig 

åt mellan ett antal olika kommuners tätorter. Därpå följer en beskrivning av hur boendets och 

boendeformernas rumsliga fördelning i Borlänge 2008.   

        

                     

Figur 12. Andel (i procent) boende i åldern 20-65 år fördelade i olika ägandeformer 2008 i några olika 

kommuner (Källa: Borlängedatabasen) 

Figur 12 visar ägandeformer för de bostäder som finns i respektive stad, dvs. i Borlänge och 

Falun är den dominerande ägandeformen att bostaden ägs av en fysisk person. De allmännyttiga 

bostadsföretagen står för drygt 20 % av bostadsstocken. Vi kan konstatera att Örebro, till skillnad 

från Borlänge och Falun, har fler bostäder som ägs av allmännyttiga bostadsföretag och bara 

några få procent fler som ägs av fysisk person. I Stockholm är det istället bostadsrättsföreningar 

som äger de flesta bostäder medan både allmännyttan och bostäder som ägs av fysisk person 

ligger runt 20 %.  Vad gäller Sverige totalt kan man se att vi bor i ett land som domineras av 

bostäder som ägs av fysisk person, dvs. villabebyggelsen är stor. Det man kan utläsa är att 

Borlänge och Falun ligger över riket när det gäller boende som ägs av fysisk person vilket betyder 

att städerna domineras av villabebyggelse, vilket i sin tur sannolikt påverkar segregationen i 

boendet, men mer om det senare i rapporten. 

Det kan alltså konstateras att andelen boende i hyreslägenheter är låg i Borlänge, liksom 

Falun, och att de båda städerna domineras av boende i villabebyggelse. Det blir därmed viktigt 
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hur boendeformerna är spridda i staden. I denna del görs därför en beskrivning av hur 

befolkningen rumsligen bor i olika typer av boendeformer. 

Figur 13a visar hur stor andel av befolkningen mellan 20 och 65 år som bor i en specifik 

kvadratkilometerruta i Borlänge, figuren visar således hur befolkningen är fördelad i staden. Det 

framgår att det är stora rumsliga variationer i hur många människor som bor i olika delar av 

staden. Över 50 % (35 kilometerrutor) av ytan består av områden där mindre än 1% av befolk-

ningen bor. Endast 6 % av ytan (4 kilometerrutor) består av områden i vilka mer än 5% av be-

folkningen bor.  Man kan konstatera att befolkningen i Borlänge är koncentrerad med en stor 

andel av befolkningen boende på en liten del av stadens yta, samtidigt är staden utspridd med 

stora områden vilka härbärgerar mycket små andelar av stadens befolkning.  

 
Figur 13 a-b. Befolkningens (i åldern 20-65 år) fördelning samt dominerande boendeformer i Borlänge 

2008. (Källa: SCB) 

Av figur 13b framgår vilken boendeform som dominerar (minst 50 % av beståndet i ett 

område) i olika delar av staden. Inte oväntat dominerar boende i flerbostadshus i de områdena 

med mest befolkning. Man kan konstatera att de olika boendeformerna är rumsligt separerade 

från varandra, dvs. vissa geografiska områden domineras av flerfamiljshus i t ex allmännyttan 

medan andra domineras av enfamiljshus.  De olika rutorna i kartorna hänger dessutom väl sam-

man med olika stadsdelar i Staden. Stadsdelar som Bullermyren, Tjärna ängar och Jakobsgårdarna 

domineras totalt av allmännyttiga bostäder. I Hagalund är dominansen av bostadsrättslägenheter 

mycket stor, medan privat fastighetsbolag som erbjuder hyresrätter dominerar i den centrala 

stadskärnan. Utöver detta är den dominerande boendeformen i Borlänge boende som ägs av 

fysisk person, dvs. villabebyggelse. Av karta 13b framgår också att boende i hyresrätt är mycket 

begränsat till ett ca 6 km2 stort område. Ur ett urbangeografiskt perspektiv visar kartorna att 

bostadsstrukturen är homogen i individers omedelbara grannskap. Det finns med andra ord få 
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områden med en blandning mellan olika boendeformer utan de olika boendeformerna ligger 

oftast separerade från varandra. Eftersom individer med utländsk bakgrund generellt är 

överrepresenterade i hyreslägenheter kan vi redan här anta att det finns vissa områden i Borlänge 

vilket är relativt svenskglesa. 
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7 Etnisk och socioekonomisk segregation i Borlänge 

Då segregation innebär att människor bor och verkar i olika bostadsområden som har olika 

etnisk, socioekonomisk och demografisk karaktär (Van der Burgt 2006). Kommer vi i detta 

kapitel att undersöka hur befolkningens etniska och sociala rumsliga sammansättning har 

förändrats i Borlänge mellan 1990 och 2008. Det kommer att visa om det föreligger någon 

rumslig segregationsproblematik, dvs. om olika bostadsområden har olika etniska eller sociala 

karaktärer11.  

7.1 Etnisk segregation  

Segregationsindex är ett sammanfattande mått på den rumsliga åtskillnaden i boendet mellan 

olika grupper av befolkningen. I detta fall visar indexet på hur majoritets och minoritets-

befolkningen är rumsligt separerade. Ett högt segregationsindex (nära 100%) visar att befolk-

ningskategorierna bor helt åtskilda från varandra och ett lågt index (nära 0%) visar att 

befolkningsgrupperna bor mer blandat. Eftersom detta mått fungerar mindre bra när man ska 

jämföra olika städer ska inte detta diagram övertolkas, men det vi kan se är hur processen i de 

olika städerna har utvecklats mellan 1990 och 2008.  

 

Figur 14. Etnisk segregation i Borlänge, Örebro och Falun mätt med Segregationsindex 1990, 1996, 2002, 

2008. (Källa: SCB) 

Av figur 14 framgår att utvecklingen av den etniska segregationen delvis skiljer sig åt mellan 

de jämförda kommunerna. Örebro har en stadig ökning, dvs. den etniska boendesegregationen 

växer mellan de undersökta åren, från 28,8 % år 1990 till 41,1 % år 2008. Borlänge har en annan 

utveckling, med en minskning mellan åren 1990 och 1996, men sedan ses en relativt snabb 

ökning av segregationen från 18,5 % till 27,7 %. I Falun ökar segregationen mellan år 1990 och 

                                                 
11 Den demografiska segregationen berörs i nästa kapitel. 
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1996 men står sedan stilla fram till år 2002 då den åter ökar, den totala ökningen mellan år 1990 

till år 2008 är för Faluns del 4,2 procentenheter. Örebro hade en ökning av segregationsindex 

med 12,3 procentenheter under samma tid och Borlänge en ökning på 7,4 procentenheter12.  Det 

är således en del i en generell trend där segregationen i svenska städer ökar under perioden på 

grund av inflyttning av individer med utländsk bakgrund till vissa typer av bostadsområden, 

främst bostadsområden byggda under 1960 –och 1970-talet, och en utflyttning av individer med 

svensk bakgrund från dessa områden (Bråmå 2004, Trumberg 2011).  Därför är det inte 

förvånande att segregationen i de undersökta orterna ökar under perioden, då de följer den 

nationella trenden. Men ökningen i Borlänge sker snabbare än i t.ex. Falun som är en stad i 

samma storleksklass. 

 

Figur 15. Isoleringsindex för gruppen utlandsfödda i Borlänge år 1990, 1996, 2002 och 2008. (Källa: SCB) 

Isoleringsindex (figur 15) mäter hur isolerade den utlandsfödda gruppen är från majoritets- 

befolkningen (se metodkapitel). Ju högre värde desto mindre chans för potentiella möten mellan 

minoritets och majoritetsbefolkningen i en stad. För Borlänges del kan man se att värdet ökar13 

under tidsperioden och man kan dra slutsatsen att individer födda utanför Sverige har 

koncentreras till enstaka bostadsområden, dvs. möjligheten till interaktion med den Sverigefödda 

befolkningen har minskat genom åren.  

Figur 16 (nedan) visar hur befolkningen med utländsk bakgrund fördelar sig i Borlänge år 

1990, 2002 och 2008. År 1990 var det bara ett område, Jakobsgårdarna som har en koncentration 

av befolkning med utländsk bakgrund (över 20 % av befolkningen med utländsk bakgrund). År 

2002 ligger Jakobsgårdarna kvar på en andel mellan 20% och 30% men en större koncentration 

kan ses i Tjärna ängar där 40 % av befolkningen har utländsk bakgrund. År 2008 har över 60 % 

av befolkningen i Tjärna ängar utländsk bakgrund och mellan 40% och 50% i Jakobsgårdarna. 

Det sker således en utveckling då antalet svenskglesa områden ökar. Denna ökning hänger 

samman med att andelen av befolkningen med utländsk bakgrund i dessa områden ökar. 

Dessutom blir den invandrade befolkningen heterogenare under perioden, något som framgår av 

figur 11.   

                                                 
12 I Borlänge är ökningen mellan år 1996 och år 2008  9,5 procentenheter 
13 Från 9 % år 1990 till 27 % år 2008. 



 32 

 

Figur 16. Andel befolkning med utländsk bakgrund per SAMS-område 1990, 2002 och 2008. (Källa: SCB; 

Borlängedatabasen) 

Var denna process sker i staden avviker en del från de mönster vi ser i andra städer. De flesta 

städer uppvisar nämligen en geografi där de svenskglesa områdena oftast ligger en bit utanför 

stadskärnan (Trumberg 2011) men i Borlänge är dessa områden förhållandevis centralt belägna. 

De områden som har under 10 % av sin befolkning med utländsk bakgrund är ganska 

oförändrade i antal över åren, från 37 områden till 31 områden. Vid en jämförelse med karta 13b 

över boendeformerna i Borlänge kan man också se att antalet flerbostadshus och också andelen 

hyreslägenheter i ett område samvarierar, vilket betyder att boendeformerna spelar en roll vad 

gäller den etniska boendesegregationen. Detta påvisar att hyreslägenheter i flerfamiljshus ofta har 

en överrepresentation av individer med utländsk bakgrund eftersom den klass– och åldersmässiga 

sammansättningen av befolkningen med utländsk bakgrund gör att man kan förvänta sig en 

överrepresentation i dessa typer av boenden (Molina 1997). 

För att tydligöra den utveckling som kan ses i Figur 16 visas i figur 17 och 18 utvecklingen 

vad gäller andel av befolkningen med utländsk bakgrund i alla bostadsområden i Borlänge tätort. 

Det är framförallt två områden som sticker ut i denna jämförelse. Befolkningen med utländsk 

bakgrund är i huvudsak koncentrerade till Tjärna ängar och i Jakobsgårdarna där andelen 

befolkning med utländsk bakgrund ökar och ligger över medelvärdet i kommunen14.  Bryter man 

ned detta och tittar endast på den synliga minoritetsgruppen blir bilden extra tydlig. 

                                                 
14 Medelvärdet för befolkning med utländsk bakgrund och som är över 16 år. 
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Figur 17. Andel befolkning med utländsk bakgrund i respektive bostadsområde i Borlänge tätort. (Källa: 

SCB; Borlängedatabasen) 

 

Figur 18. Andel befolkning i kategorin synliga minoriteter i respektive bostadsområde i Borlänge tätort. 

(Källa: SCB; Borlängedatabasen) 

De synliga minoriteterna utgör en stor andel av de boende i främst Tjärna ängar, 

Jakobsgårdarna och Bullermyren. Koncentrationen är relativt hög i dessa tre områden om man 

jämför med andra områden i Borlänge där de flesta har en liten andel befolkning från en synlig 

minoritet.  Vad gäller isoleringsindexet kan man även se att värdena är högre för den synliga 

minoriteten än för den osynliga.  

Figur 19 (nedan) visar att individer från den synliga minoriteten i högre grad är 

koncentrerade till enstaka områden än gruppen osynliga minoriteter. Som vi har sett är det främst 

i de tre bostadsområdena Jakobsgårdarna, Tjärna ängar och Bullermyren som man återfinner den 

synliga minoriteten i Borlänge. Det innebär att interaktionen mellan den synliga 

minoritetsgruppen och majoritetsbefolkningen är sämre än mellan den osynliga 

minoritetsgruppen och majoritetsbefolkningen.  Den osynliga minoriteten är med andra ord mer 

utspridda i Borlänge och har därför större chans till interaktion med den svenskfödda 

befolkningen än den synliga minoriteten.  
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Figur 19. Isoleringsindex för synliga och osynliga minoriteter i Borlänge är 1990, 1996, 2002 och 2008. 
(Källa: SCB; Borlängedatabasen) 

7.2 Socioekonomisk segregation 

7.2.1 Ekonomisk segregation 

Nedan (figur 20) visas hur inkomstnivåerna varierar mellan områden i Borlänge. Kartan 

bygger på kvoten mellan låg och höginkomsttagare i varje SAMS-område (se metodavsnittet).  

Kartan visar de områden som har mycket hög inkomst, låg inkomst, mycket låg inkomst och 

extremt låg inkomst. Eftersom skillnaderna ökar mellan områdena visar figuren således den 

ekonomiska segregationens framväxt i Borlänge.  

 

Figur 20. Områden med hög respektive låg andel låginkomsttagare och höginkomsttagare år 1990, 2002 

och 2008 (Källa: Borlängedatabasen) 

Av figur 20 framgår att det år 1990 var två områden som hade låg inkomst och tre områden 

där det bor fler höginkomsttagare än låginkomsttagare. Låginkomstområdena är Hagatunet och 

Tjärna ängar. År 2002 har Hagatunet försvunnit ur kategorin låg inkomst och det är istället 
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Jakobsgårdarna och Bullermyren som har en hög andel låginkomsttagare medan Tjärna ängar får 

inkomstkategorin; mycket låg inkomst. År 2008 återfinns Tjärna ängar i kategorin extremt låg 

inkomst, dvs. där bor det över 10 gånger fler låginkomsttagare än höginkomsttagare. 

Jakobsgårdarna har också fler låginkomsttagare och har halkat ned till kategorin mycket låg 

inkomst medan Bullermyren ligger kvar och klassas som ett låginkomstområde. Fyra områden har 

år 2008 en mycket hög inkomst men bara två kan sägas ligga inom Borlänge tätort, det är 

Tjärnaheden och Båtstad.  

Den ekonomiska segregationen blir genom åren djupare i Borlänge, där de tre områdena 

som karakteriseras av en inflyttning av individer med utländsk bakgrund också relativt sett blir 

ekonomiskt svagare. Det är samma utveckling som man kan se i andra städer, där en 

inflyttning/koncentration av en befolkning med utländsk bakgrund också, på grund av 

demografiska (många yngre individer) och sociala (utbildning, språksvårigheter, diskriminering 

etc.) effekter påverkar utfallet i en ekonomisk analys av dessa områden (Trumberg 2011). Vi kan 

också konstatera att de områden vars invånares ekonomiska ställning försvagas över tiden både är 

Borlänges befolkningstätaste områden tillika områden med det allmännyttiga bostadsföretaget 

som dominerande hyresvärd.   

7.2.2 Utbildningsmässig segregation 

Figur 21 beskriver utbildningsnivån per SAMS-område i Borlänge där cirklarna visar den 

procentuella skillnaden mellan grundskole -och högskoleutbildade i åldern mellan 35 och 50 år.15 

De blå cirklarna visar att det finns upp till 50 % fler grundskoleutbildade (förgymnasial 

utbildning) än högskoleutbildade (minst 3 års högskole/universitets utbildning) i området. De 

röda visar om förhållandet är det motsatta.  

 

Figur 21. Skillnad mellan grundskole –och högskoleutbildade (i %) per SAMS-område år 1990, 2002, 2008 

för befolkning mellan 35 och 50 år.(Källa: Borlängedatabasen) 

                                                 
15 Områden där befolkningen mellan 35-50 år är under 100 personer har tagits bort, därför faller t.ex. Tjärnaheden 

bort. 
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Av figur 5 i avsnitt 5 framgår utbildningsnivån i Borlänge är tämligen låg om man jämför 

med det nationella genomsnittet. Men i figur 21 kan man se att Borlänge har gått från en situation 

då en stor del av bostadsområdena hade stark dominans av lågutbildade individer till en 

utveckling då merparten av områden har en hög utbildningsnivå. Denna process har även 

inneburit att det idag är större skillnader mellan olika områden avseende utbildningsnivån.  År 

1990 var det t ex bara Skräddarbacken som hade en högre andel högskoleutbildad befolkning alla 

andra områden hade likvärdiga andelar av befolkningen med låg utbildningsnivå. År 2002 har 

ytterligare några områden tillkommit i vilka har en övervikt av högutbildade individer och år 2008 

har majoriteten av områdena en övervikt av högutbildade. De bostadsområdena med en allt 

tydligare koncentration av lågutbildade återfinns främst är Jakobsgårdarna och i Tjärna ängar. 

Återigen framstår två processer som verkar samtidigt. Den ena är att utbildningsnivån generellt 

har höjts i Borlänge. Det andra mönstret är att det växer fram en tydligare polarisering där ett 

antal områden sticker ut allt mer i förhållande till de flesta andra områden vad det gäller en hög 

andel av befolkningen med en låg utbildningsnivå. Detta mönster känns igen från andra städer 

som har haft en tämligen hög andel grundskoleutbildade, t.ex. Örebro, där utbildningsnivån i 

staden generellt har höjts men där vissa bostadsområden sticket ut med en lägre utbildad 

befolkningssammansättning (Trumberg 2011) Sammantaget är det återigen tre områden som 

faller ut som särskilt utsatta i analysen. Det är Jakobsgårdarna, Tjärna ängar och Bullermyren.  

Genom figur 22 kopplas den ovanstående polariserande utvecklingen samman med utvecklingen 

av arbetslösheten i de tre utsatta områden. 

 

Figur 22. Arbetslösheten (åldersgrupp 20-64 år) i tre utsatta områden i Borlänge 1990 1993, 1996, 1999, 

2002, 2005 och 2008.  (Källa: Borlängedatabasen) 

Tidigare framgick (figur 6 i avsnitt 5) att arbetslösheten i Borlänge visserligen är högre än i 

riket i genomsnitt men lägre än vad den är i Stockholm, Örebro och Falun. För Borlänge var den 

drygt 7% 2008. Av figur 22 framgår att arbetslösheten i de tre utsatta områdena är mycket högre 

än i Borlänge i genomsnitt. Trots att andelen arbetslösa ökar så är en hög andel arbetslösa i de tre 

utsatta områdena ingen ny företeelse. Det framgår att arbetslöshetstalen redan 1990 låg på över 
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30% av befolkningen. En hög arbetslöshet i områdena kan man således knappast knyta till 

invandringens ändrade sammansättning till Borlänge.   

7.3 sammanfattning 

 I avsnitt 7 av rapporten beskrivs den etniska och socioekonomiska segregationen i Borlänge 

från år 1990 till år 2008. Bilden som växer fram är att det sker en social och ekonomisk 

polarisering av befolkningen, samtidigt som den invandrande befolkningens sammansättningen 

förändras.  Denna process har också rumsliga dimensioner och innebär att staden gradvis blir 

mer segregerad, dvs. de etniska och socioekonomiska skillnader som finns mellan Borlänges olika 

bostadsområden blir större.  

Den rumsliga strukturen i Borlänge, där vissa typer av boendeformer är koncentrerade till 

olika områden har en betydelse vad gäller den etniska och socioekonomiska segregationen. Det 

faktum att det finns få områden med blandade boendeformer gör att befolkningen lättare sorteras 

upp utefter etnicitet och socioekonomisk klass. Något som också visar sig i kartläggningen där 

vissa områden utkristalliseras som särskilt utsatta. Kartläggningen visar att framförallt 

Jakobsgårdarna, Tjärna ängar och Bullermyren är både etniskt, ekonomiskt och utbildnings-

mässigt segregerade från andra områden i Borlänge. Men viktigt att poängtera i detta samman-

hang är att områden som har låg andel av sin befolkning med utländsk bakgrund, hög inkomst 

och en högskoleutbildad befolkning kan anses som lika, om inte mer, segregerade. Då gäller det 

kanske främst områden som t.ex. Tjärnaheden som enligt statistiken kan sägas vara ett homogent 

svenskt medelklassområde. I nästa avsnitt görs en detaljstudie av Jakobsgårdarna för att visa på 

de segregationsprocesser som finns i området. 
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8 Flyttningsmönster – en detaljstudie av Jakobsgårdarna 

I ovanstående analys visas att Jakobsgårdarna är ett av de bostadsområden där andelen 

utlandsfödda är överrepresenterade i jämförelse med andra bostadsområden i Borlänge.  För att 

ta reda på hur denna process ser ut är det viktigt att undersöka in- och utflyttningen i området, 

dvs. själva segregationens dynamik.  Dessa typer av områden har ofta både en hög utflyttning 

samt en hög inflyttning, dvs. de har en relativt ostabil befolkningssammansättning eftersom 

många endast bor en kort tid i området.  

8.1 Utflyttning från Jakobsgårdarna 

                    

Figur 23. Andel kvarboende i Jakobsgårdarna efter inflyttningsår 1990, 1999 och 2002 (Källa: 

Borlängedatabasen)  

Figur 23 visar att det sker en relativt snabb utflyttning från Jakobsgårdarna. Av de individer 

som bodde i området år 1990 har cirka 50 % flyttat ut efter 3 år, desamma gäller befolkningen 

1999 och år 2005.16 Generellt är utflyttningstakten hög, dvs. många flyttar ut ur området inom 3 

till 6 år, sedan planar kurvorna ut och utflyttningen sker inte i samma takt.  Det kan jämföras med 

områden som t.ex. Tjärnaheden där 48 % av befolkningen som bodde i områden 1990 finns kvar 

200817, dvs. från Tjärnaheden går utflyttningen mycket långsammare.  

Vad gäller befolkningen i Jakobsgårdarna innebär det att området hela tiden förändras då nya 

grupper flyttar in samtidigt som andra flyttar ut. Frågan är om det finns några mönster i vart 

dessa människor flyttar? Figurerna nedan bygger på en sk. balanserad panel, dvs. endast individer 

i åldern 20 till 64 år ingår. Detta görs på grund av att det är svårt att veta om individer under 20 år 

har flyttat in i området eller om de har ”växt” in i datamaterialet.  

                                                 
16 År 2002 sker utflyttningen något saktare då 25 % av befolkningen som bodde i området år 2002 har flyttat ut efter 

3 år.   
17 Av befolkningen i Tjärnaheden som bodde i området år 1999 bor 68 % kvar år 2008. Av de som bodde i området 

år 2002 bor 70 % kvar i området år 2008. 
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8.1.1 Vilka flyttar från Jakobsgårdarna?  

 

             

Figur 24. Andel som flyttar från Jakobsgårdarna till andra kommuner och till områden inom Borlänge 

kommun.18 (Källa: Borlängedatabasen) 

Figur 24 visar att från år 1990 till år 2008 sker mer än hälften (53%) flyttarna  från 

Jakobsgårdarna till kommuner utanför Borlänge och  47 % går till områden inom kommunen. 

Inom kommunen går flyttarna till 71 olika områden men det är i huvudsak Tjärna ängar, 

Bullermyren och Skräddarbacken som de flesta flyttar till. Av alla individer som flyttar inom 

kommunen så flyttar över en tredjedel till något av dessa områden (se bilaga 2) 19.  Vad gäller 

flyttar utanför kommunen så kan man konstatera att flyttarna går till en rad olika delar av Sverige, 

närmare bestämt till 855 olika SAMS-områden. Man kan dock se en viss koncentration till de 

närliggande kommunerna i Dalarnas län t.ex. Falun och Gagnef som är speciellt attraktivt för 

individer födda i Sverige. 

Medelåldern på de som flyttar ut ur Jakobsgårdarna är relativt låg, 31,9 år, det är alltså främst 

yngre individer i åldrarna 20-34 år som flyttar från Jakobsgårdarna (se bilaga 1).  77,9 % av de 

som flyttar från Jakobsgårdarna under tidsperioden är födda i Sverige. Det är alltså den svensk-

födda delen av befolkningen som står för den största delen av utflyttningen från Jakobsgårdarna. 

Ungefär hälften (49 %) av den svenskfödda befolkningen flyttar till andra kommuner utanför 

Borlänge.  Men de flesta flyttar inte så långt, flyttarna går till närliggande kommuner i Dalarnas 

län.  

Individer födda utomlands har delvis andra flyttningsmönster, de fyra olika grupperna som i 

högre grad än andra flyttar ut från Jakobsgårdarna är människor födda i Iran, Turkiet, Finland 

och Somalia. Gruppen synliga minoriteter flyttar i högre grad till andra kommuner20 och oftast 

längre bort än individer födda i Sverige, främst till stadsregioner som Stockholm, Göteborg, 

Malmö och Örebro. Men av de som flyttar inom kommunen hamnar runt 48 % i något av 

bostadsområdena Tjärna ängar, Bullermyren eller Skräddarbacken, detta jämfört med den 

svenskfödda befolkningen är 31 % av de som flyttar från JAX och som flyttar inom kommunen 

hamnar i något av dessa tre områden.  

                                                 
18 Totalt antal utflyttar per år: 1990-1993:371st, 1993-1996:556st, 1996-1999:590st, 1999-2002:496st, 2002-

2005:468st, 2005-2008:459st, Totalt antal flyttar från Jakobsgårdarna år 1990-2008: 2940st 
19 Bullermyren (11,6 %) och Skräddarbacken (10,2%) och Tjärna ängar (12,8%) totalt 34,6 % 
20 Utanför kommunen:64,9 % eller 284 individer under tidsperioden 1990-2008. Inom kommunen: 35,1 % eller 154 

individer. 
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Figur 25. De största utflyttningsgrupperna (undantaget födda i Sverige) under tidsperioden 1990-2008. 
(Källa: Borlängedatabasen) 

Figur 25 visar de största födelsegrupperna (efter individer födda i Sverige) som flyttar ut ur 

Jakobsgårdarna mellan åren 1990 och 2008. De flesta Iranskfödda individer flyttar i början av 

1990-talet och flyttarna sker främst till Malmöregionen, de flesta flyttar alltså inte till andra 

områden i Borlänge. Vad gäller individer från Turkiet21 sker de flesta flyttar till områden utanför 

Borlänge (57 %).  Vad gäller individer födda i Finland så flyttar de också i större grad till kom-

muner utanför Borlänge men de flyttar ofta till närliggande kommuner i Dalarna eller kommuner 

i norra Sverige. De individer födda i Finland som flyttar inom kommunen hamnar inte heller i 

lika stor grad i närliggande hyreshusområden som Tjärna ängar eller Bullermyren utan flyttar till 

olika områden i Borlänge. Det går inte att hitta ett mönster över åren i den finlandsfödda 

befolkningens flyttningar mer än att runt 8,9 % av det totala antalet flyttar går till Tjärna ängar 

men det rör sig om 6 individer22. Individer från Somalia flyttar i högre grad än andra till kom-

muner utanför Borlänge23, de flesta (75,8 %) flyttar till andra kommuner, främst till Örebro kom-

mun. Av de Somaliskt födda som flyttar från Jakobsgårdarna och flyttar inom Borlänge kommun 

hamnar de flesta i Tjärna ängar24. Detta gäller alla befolkningsgrupper som ingår i gruppen synliga 

minoriteter, av alla i den gruppen som flyttar inom Borlänge kommun flyttar runt 29 % till Tjärna 

ängar och drygt hälften av alla i gruppen synliga minoriteter (som flyttar inom Borlänge) flyttar till 

något av de tre bostadsområdena Tjärna ängar, Bullermyren eller Skräddarbacken25. Det finns 

alltså en skillnad mellan den svenskfödda gruppen och gruppen synliga minoriteter, där de synliga 

minoriteterna i större grad flyttar till något av dessa närliggande bostadsområden. 

8.1.2 Sammanfattning 

Sammantaget framgår att av alla, svenskfödda och födda utomlands, som flyttar ut ur 

Jakobsgårdarna flyttar de flesta till andra kommuner utanför Borlänge, där den svenskfödda och 

finlandsfödda befolkningen söker sig till närliggande kommuner medan andra befolkningsgrupper 

oftare flyttar till andra delar av landet. Av den svenskfödda befolkningen som flyttar inom 

kommunen hamnar drygt en tredjedel i närliggande områden så som Tjärna ängar, Bullermyren 

                                                 
21 Totalt 78 individer flyttar ut ur området under tidsperioden 1990-2008. 
22 Totalt 67 individer flyttar ut ur området under tidsperioden 1990-2008. 
23 Totalt 62 individer flyttar ut ur området under tidsperioden 1990-2008 
24 80% eller 12 flyttar av totalt  de 15 flyttar som sker inom kommunen under tidsperioden 1990-2008 
25 Tjärna ängar 28,6 %, Bullermyren 14,9 % och Skräddarbacken 4,5 %. Totalt 48% 
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och Skräddarbacken, medan utlandsfödda befolkningen som flyttar inom Borlänge kommun i 

högre grad hamnar i dessa områden.  De flesta stannar en kortare period i området för att sedan 

flytta vidare och det är främst individer i yngre åldrar som flyttar från området. 

8.2 Vilka flyttar till Jakobsgårdarna? 

Vilka flyttar då in i Jakobsgårdarna? Om utflyttningen påverkar segregationen så påverkar 

inflyttningen processen i lika hög grad. Vilken etnisk bakgrund har de som flyttar in till Jakobs-

gårdarna och var kommer de ifrån? 

 

Figur 26. Varifrån de som flyttar till Jakobsgårdarna 1990-2008 kommer ifrån. (Källa: Borlängedatabasen) 

De flesta som flyttar in i Jakobsgårdarna kommer från kommuner utanför Borlänge. 58 % av 

de som flyttar till Jakobsgårdarna kommer från andra delar av landet medan 42 % flyttar in från 

andra områden Borlänge kommun. Även om andelen inflyttare från kommuner utanför Borlänge 

är större så finns det en del variationer under åren 26. Även här är medelåldern låg, 30,4 år, vilket 

innebär att de som flyttar in i området främst är yngre individer mellan 20 och 30 år (se bilaga 3). 

Andelen utlandsfödda inflyttare ökar under åren men de flesta som flyttar till Jakobsgårdarna är 

ändå födda i Sverige. 82 % av de som flyttar in mellan år 1990-2008 är födda i Sverige, andelen 

utlandsfödda inflyttare ökar under perioden och då är det främst individer i gruppen synliga 

minoriteter som ökar mest från att utgöra 7 % år 1990-1993 till 16 % 2005-2008, med en topp 

mellan åren 2002 och 2005 då 21 % av de som flyttade in i Jakobsgårdarna tillhörde en synlig 

minoritet. Den osynliga minoriteten har genom åren legat mellan 4-6% utan några större 

variationer.  Man kan ana ett tröskelvärde vad gäller inflyttningen av den svenskfödd befolkning 

som minskar, från 88 % år 1990-1993 till 79 % år 2005-2008. Runt 2002 minskar dock den 

inflyttade svenskfödda befolkningen med 9 procentenheter27 , vilket tyder på att inflyttningen av 

svenskfödd befolkning stannar av.   

8.2.1 Vilka områden flyttar man från? 

Frågan är också vilka områden man flyttar från? Om vi ser till de som bor i kommunen men 

som flyttar till Jakobsgårdarna återfinns Tjärna ängar som det område som flest individer lämnar 

till förmån för Jakobsgårdarna. Av de flyttar som sker inom kommunen är det runt en fjärdedel 

(24,6 %) som flyttar från Tjärna ängar till Jakobsgårdarna under perioden 1990-2008. Bullermyren 

                                                 
26Individer inflyttande från andra kommuner 1990-1993:57 %, 1993-1996:67%, 1996-1999:63%, 1999-2002:58%, 

2002-2005:51%, 2005-2008:58% 
27 Från 83 % till 74%. 
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ligger också högt, där 15,6% av dem som flyttar inom kommunen kommer från Bullermyren.  På 

tredje plats kommer Skräddarbacken med 8,2 % av alla inflyttar till Jakobsgårdarna som sker 

inom kommunen (se bilaga 4). 

Finns det då några skillnader vad gäller den svenskfödda och utlandsfödda befolkningen? 

Den svenskfödda befolkningen, som utgör den största delen av de som flyttar till Jakobsgårdarna, 

kommer i huvudsak från kommuner utanför Borlänge (58,2 %). De kommer främst andra 

kommuner i Dalarnas län t.ex. Gagnef och Falun.  Av de som flyttar inom kommunen kommer 

de flesta från Tjärna ängar och Bullermyren, dessa två områden toppar listan för den svenskfödda 

befolkningen varje år under den undersökta tidsperioden.   

Vad gäller den utlandsfödda befolkningen så är det främst individer från Finland, Turkiet, 

Iran och Somalia som är de stora grupperna, utöver svenskfödda, som flyttar in i området under 

åren 1990-2008 (se figur 27). Det som skiljer sig generellt från utlandsfödd befolkning gentemot 

svenskfödd befolkning är att de inte i lika stor grad flyttar från andra delar av Borlänge kommun, 

de flesta kommer direkt från andra länder eller från andra kommuner i Sverige. Det gäller särskilt 

under 1990-talet och det är först under 2000-talet som man kan se några egentliga flyttströmmar 

från andra områden i Borlänge stad. Under 2000-talet börjar en del individer födda utanför 

Sverige att flytta från främst Tjärna ängar in till Jakobsgårdarna. Den finlandsfödda befolkningen 

har dock ett annat mönster, inflyttningen till Jakobsgårdarna från Tjärna ängar och Bullermyren 

skedde i deras fall under 1990-talet för att sedan stanna av, dvs. en process som går stick i stäv 

mot de individer som är födda i länder utanför Norden. 

 

Figur 27. Flyttar till Jakobsgårdarna, andel av totalt antal flyttar 1990-2008, de fyra största grupperna som 

flyttar in i området, undantaget individer födda i Sverige. (Källa: Borlängedatabasen) 

Inflyttning av individer födda i Finland28 sker i de flesta fall från kommuner utanför 

Borlänge, 68 % av de finlandsfödda som flyttar till Jakobsgårdarna kommer från andra 

kommuner, över hälften av alla inflyttar (55%) sker från närliggande kommuner i Dalarnas län. 

De flesta som är födda i Finland och som flyttar inom kommunen kommer, liksom den 

svenskfödda befolkningen, från Tjärna ängar och Bullermyren.  Vad gäller individer födda i 

Turkiet29 sker 63 % av flyttarna till Jakobsgårdarna från andra kommuner och 70 % av den 

                                                 
28 Finlandsfödda: 66 individer mellan 20 och 64 år flyttar in till Jakobsgårdarna under tidsperioden. 
29 Turkiskfödda: 60 individer mellan 20 och 64 år flyttar in till Jakobsgårdarna under tidsperioden. 
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Iranskfödda30 befolkningen flyttar till Jakobsgårdarna från andra kommuner. Samma mönster 

finns hos den Somalisktfödda befolkningen31 där 62 % kommer från kommuner utanför 

Borlänge kommun.  

Vad gäller individer från Iran och Somalia går flyttarna till Jakobsgårdarna i hög grad från 

andra kommuner utanför Borlänge, det är först under 2000-talet som man kan se att dessa 

individer börjar flytta mellan olika områden i Borlänge stad. De flesta av de individer som flyttar 

inom kommunen flyttar då till Jakobsgårdarna från Tjärna ängar och Bullermyren. 

8.2.2 Sammanfattning 

De flesta som flyttar till Jakobsgårdarna under tidsperioden 1990-2008 är yngre individer 

under 30 år som kommer från andra kommuner utanför Borlänge kommun. Det är främst 

svenskfödda individer från närliggande kommuner i Dalarnas län som flyttar in, även om andelen 

synliga minoriteter ökar. Runt år 2002 kan man se att svenskfödda individer inte i lika hög grad 

flyttar in i området, det är fortfarande den största gruppen men den minskar, samtidigt som 

individer från synliga minoriteter ökar.  

Vad gäller den svenskfödda gruppen som flyttar till Jakobsgårdarna från andra områden i 

Borlänge så kan man se ett visst mönster, flyttarna går från Tjärna ängar, Bullermyren och 

Skräddarbacken in till Jakobsgårdarna. Detta är ett mönster som gäller alla befolkningsgrupper, 

dvs. av de som flyttar inom kommunen kommer de flesta från något av dessa tre 

bostadsområden. De största inflyttargrupperna utöver svenskfödda är individer födda i Finland, 

Turkiet, Iran och Somalia. Det är först under 2000-tralet som man kan se att individer födda i 

Turkiet, Iran eller Somalia börjar flytta in från närliggande områden som Tjärna ängar och 

Bullermyren. Generellt kan man säga att inflyttningen av svenskfödd befolkning och gruppen 

osynliga minoriteter minskar under tidsperioden medan inflyttningen av synliga minoriteter ökar, 

samt att det främst är unga individer som flyttar in i Jakobsgårdarna. Hur in och utflyttningar 

påverkar den etniska sammansättningen i Jakobsgårdarna framgår i figur 28. 

 

Figur 28. Andelen svenskfödda, synliga och osynliga minoriteter i Jakobsgårdarna år 1990-2008. (Källa: 

Borlängedatabasen) 

                                                 
30 Iranskfödda: 54 individer mellan 20 och 64 år flyttar in till Jakobsgårdarna under tidsperioden. 
31 Somaliskfödda: 40 individer mellan 20 och 64 år flyttar in till Jakobsgårdarna under tidsperioden. 
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Figur 28 visar på ett trendbrott runt år 2002 då befolkningen som är född i Sverige minskar 

och andelen individer från gruppen synliga minoriteter ökar i Jakobsgårdarna. Detta har att göra 

med de in och utflyttningar som beskrivs i detta kapitel.  

Om man ser till flyttningarna som sker mellan år 1999 och år 2008, alltså då minskningen av 

Sverigefödda och ökningen av synliga minoriteter infaller kan man se hur flyttningarna påverkar 

den etniska sammansättningen i Jakobsgårdarna. 

 

Figur 29. Nettoflyttningar födda i Sverige, synliga och osynliga minoriteter i Jakobsgårdarna år 199-2008. 

(Källa: Borlängedatabasen) 

Figur 29 visar att antalet individer födda i Sverige minskar och antalet individer från gruppen 

synliga minoriteter ökar vilket får området att ändra karaktär, dvs. utflyttningen av Svenskfödda 

accelererar samtidigt som inflyttningen av synliga minoriteter ökar under dessa år.  

8.3 Socioekonomiska skillnader mellan in –och utflyttare 

I den övergripande beskrivningen av området kan man se att Jakobsgårdarna, tillsammans 

med Tjärna ängar och Bullermyren, alltmer skiljer ut sig och blir socioekonomiskt svagare än 

andra områden i Borlänge stad. Frågan är om det finns några socioekonomiska skillnader mellan 

de som flyttar in i Jakobsgårdarna och de som flyttar ut ur området, skillnader som till viss del 

kan förklara varför området faller ut som socioekonomiskt svagare än andra områden.  En 

förklaring är att befolkningen i Jakobsgårdarna är relativt ung. Eftersom unga personer håller på 

att utbilda sig eller är på väg in på arbetsmarknaden påverkas också de socioekonomiska 

variablerna. Det är med andra ord större sannolikhet att en ung person är arbetslös har en låg 

inkomst, är lågt utbildad, än en äldre person som är mer förankrad på arbetsmarknaden, har en 

stabil inkomst och sannolikt(men inte nödvändigtvis) har en högre utbildning. Ålderstrukturen på 

ett område påverkar alltså de socioekonomiska variablerna. Men både de som flyttar in och de 

som flyttar ut är relativt unga, så bortsett från ålderstrukturen så borde det också vara något annat 

som skiljer dess båda grupper åt. 
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Figur 30. Medianinkomst för in- och utflyttad befolkning år 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 och 2008 (källa: 

Borlängedatabasen) 

Vad gäller medianinkomsten visar figur 30 att de som flyttar ut från området har en högre 

inkomst än de som flyttar in, dvs. området blir gradvis ekonomiskt fattigare. Dessutom tenderar 

den ekonomiska skillnaden mellan de som flyttar in och de som flyttar ut att öka med åren. Här 

tydliggörs en process där ekonomsikt svagare individer flyttar in medan ekonomsikt starkare 

individer flyttar ut (se ex.Wirth 1927). Vilka individer som flyttar ut respektive in från 

Jakobsgårdarna påverkar därmed den ekonomiska strukturen i området.   

          

     

Figur 31. Andel in-och utflyttare med eftergymnasial utbildning år 1993, 1996, 1999, 2002, 2005, 2008 
(källa: Borlängedatabasen) 

Figur 31 visar att det är en relativt stor skillnad mellan de som flyttar in och ut ur 

Jakobsgårdarna. De som flyttar in har en lägre utbildningsgrad än de som flyttar ut.  Detta 

mönster bidrar till att utbildningsgraden sjunker och att Jakobsgårdarna har en lägre utbildad 

befolkning än andra områden i Borlänge.  
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Figur 32. Ej förvärvsarbetande inflyttad och utflyttad befolkning år 1993, 1996, 1999, 2002, 2005, 2008 
(källa: Borlängedatabasen) 

I figur 32 kan man se att det i början av 1990-talet var fler utflyttande som var arbetslösa än 

de som flyttade in. Men sedan skedde en förändring och fler arbetslösa flyttade in, en skillnad 

som blir större runt år 2002. Jakobsgårdarna har därför ett inflöde av individer som inte har ett 

arbete och ett utflöde av individer som har arbete, dvs. den ökningen i arbetslöshet beror 

sannolikt på flyttningsmönstren. 

 8.3.1 Sammanfattning 

De socioekonomiska variablerna påverkas i hög grad av individers flyttar in och ur 

Jakobsgårdarna. Det finns ett inflöde av individer med låg inkomst, lågt utbildning och utan 

arbete och ett utflöde av individer med högre inkomster, högre utbildning med arbete. Denna 

process hjälper till att bevara och fördjupa den socioekonomiska segregationen gentemot andra 

områden i Borlänge. En trolig förklaring till detta mönster är att de som flyttar in är relativt unga. 

Vad gäller utbildningsvariablerna kan det vara så att man flyttar till Jakobsgårdarna för att studera, 

dvs. man år lågt utbildad när man flyttar in, för att sedan flytta när man är klar med sin 

utbildning, eventuellt också fått ett arbete och en inkomst. Samtidigt finns ett inflöde av individer 

från gruppen synliga minoriteter som har svårare att komma in på arbetsmarknaden, skola om sig 

och generellt har en lägre inkomst, vilket också påverkar de socioekonomiska variablerna (Molina 

1997).   
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9 Avslutande analys  

I denna studie framgår att Borlänge inte har någon anmärkningsvärd hög andel befolkning 

med utländskbakgrund om man jämför med andra kommuner i Sverige, utan placerar sig 

någonstans i mittenskiktet. På senare år har det dock skett en förändring vad gäller 

sammansättningen i gruppen med utländsk bakgrund, där andelen osynliga minoriteter har sjunkit 

och andelen synliga minoriteter har ökat. Trots att andelen av befolkning med utländsk bakgrund 

är relativ låg har den etniska och socioekonomiska segregationen mellan olika bostadsområden i 

Borlänge ökat under den undersökta tidsperioden. Förändringen och fragmentiseringen i 

invandrarbefolkningens kulturella sammansättning har sannolikt bidragit till den ökade 

segregationen då de synliga minoriteterna är relativt nyetablerade grupper i Borlänge. Där till har 

de på grund av olika strukturella faktorer svårare att t.ex. etablera sig på arbetsmarknaden, vilket 

gör att även den socioekonomiska segregationen ökar mellan olika områden.  

Det är främst tre bostadsområden som faller ut i vår analys, det är Jakobsgårdarna, Tjärna 

ängar och Bullermyren. Där finner vi en koncentration av befolkningen med utländsk bakgrund 

och också en socioekonomiskt svagare del av befolkningen. Vad gäller Jakobsgårdarna (antagligen 

gäller det för de övriga två bostadsområdena också) så är det en väldig hög omsättning på 

individer som flyttar in och ut ur området. I området finns en överrepresentation av individer 

som är relativt unga och som inte har någon fast förankring på arbetsmarknaden och som är i 

början av sina respektive boende, utbildning och yrkeskarriärer. Det gör att området faller ut som 

socioekonomiskt svagare eftersom många som bor där inte har hunnit etablera sig i samhället. Då 

de flesta som flyttar ut och in i området är födda i Sverige kan man inte direkt koppla ihop den 

svaga socioekonomiska utvecklingen för dessa tre områden med den ökade andelen befolkning 

med utländsk bakgrund.  

De flesta flyttningar som sker inom kommunen sker mellan bostadsområdena 

Jakobsgårdarna, Tjärna ängar och Bullermyren, det finns med andra ord en rundgång där man 

flyttar runt mellan dessa områden. En anledning är att det inte finns så många alternativ om man 

inte det inte är aktuellt att flytta till en annan boendeform. Det visar sig att en övervägande del av 

alla hyreslägenheter återfinns i dessa tre områden. Eftersom de flesta som flyttar mellan 

områdena är unga individer kan man tänka sig att det är dessa områden man hamnar i som 

förstagångsflyttare, dvs. när man ska flytta hemifrån.  

Vad gäller koncentrationen av etniska minoriteter till dessa områden så är den en naturlig 

konsekvens av att det i huvudsak är till de almännyttiga hyreslägenheterna som nyanlända 

invandrare erbjuds bostad i och det faktum att det finns så pass lite hyreslägenheter ägda av 

allmännyttan i Borlänge samtidigt som de främst är koncentrerade till de tre nämnda områden 

ovan. Då främst de synliga minoriteterna har svårare att komma in på arbetsmarknaden och 

generellt har lägre inkomster är man i stort sett förvisad till hyreslägenheten som bostadsform. 

Det kan leda till en rundgång.  

Med en relativt sett liten hyresmarknad är det troligtvis de institutionsgenererade 

flyttningarna som grundlägger den etniska segregationen i Borlänge. Som nämnts blir nyanländ 

invandrare i stor utsträckning placerad i något av dessa områden vid ankomst till Borlänge. 

Alternativa placeringar blir svåra att finna eftersom Borlänge till stor del domineras av en 

villabebyggelse. På detta läggs sedan de segregationsgenererande flyttningar där andelen 

svenskfödda minskar på grund av koncentrationen av utländsk befolkning, dvs. de som har 

möjlighet/kapacitet att flytta ut från området gör det. De som flyttar från Jakobsgårdarna har 
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också en starkare socioekonomisk ställning än de som flyttar in, vilket gör att segregationen 

reproduceras och blir ihållande, det är med andra ord flyttprocessen som gör att området blir 

svagare rent socioekonomiskt. Om inget görs åt detta kommer sannolikt området blir ännu mer 

utsatt. Vad gäller de nätverksgenererade flyttningarna så är de mycket svåra att analysera med 

denna typ av materiel. Emellertid indikerar den inrikes omflyttningen både till och från Borlänge 

förekomsten av nätverksgenererade flyttningar. Även det faktum att de synliga minoriteterna 

först runt år 2000, när deras respektive kulturella grupps storlek växt något, börjar röra sig mellan 

olika bostadsområden i Borlänge indikerar nätverksgenererade flyttningar.   

I en situation då individerna har möjligheter att göra en livskarriär som innebär etablerande 

på arbetsmarknad stärkta ekonomiska resurser osv kan ett boende i Jakobsgårdarna ses som en 

språngbräda in på bostadsmarknaden där man som antingen nyutflyttad hemifrån eller nyanländ 

till Sverige bor i området tills man hittar ett bättre alternativ, antingen i något av de närliggande 

hyreshusområdena, att man flyttar till en annan boendeform eller helt enkelt flyttar till en annan 

kommun. Problemet är att det troligtvis finns vissa typer av inlåsningsmekanismer i denna 

process där vissa individer har det svårare att göra bostadskarriär och därmed blir kvar i området. 

Ur ett integrationsperspektiv gör en koncentration av utlandsfödd befolkning i Jakobsgårdarna 

(samt Tjärna ängar och Bullermyren) att det blir svårare att känna sig delaktig i det samhälle man 

lever i. Man växer upp och formas i helt olika sociala kontexter, vilket gör att man inte har lika 

livschanser och chanser till, ur ett samhälleligt synsätt, fördelaktigt liv. En mer blandad 

befolkning är fördelaktigt då man lättare kommer i kontakt med majoritetskulturen. Det 

förutsätter dock att man bl a blandar upplåtelseformer i alla områden i Borlänge, inte bara i de tre 

områden som faller ut i datamaterialet.    

Eftersom det finns en så pass liten allmännytta i Borlänge så kan det också innebära att det 

bidrar till att unga flyttar från staden, eftersom man helt enkelt inte finner ett boende när man ska 

flytta hemifrån. Bristen på bostäder gör att man kanske väljer att flytta till en annan stad istället 

för att stanna kvar. Att många av de som bor i Jakobsgårdarna endast bor där en kortare tid tyder 

på att området fungerar som en ingång på bostadsmarknaden. 
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10 Avslutande diskussion 

Rapporten ger vid hand att den etniska och socioekonomiska segregationen i Borlänge ökar 

och att det främst är till tre områden till vilka det sker en koncentration av en befolkning som är 

socioekonomiskt svagare samt som har utländsk bakgrund. Denna studie indikerar att om inget 

görs för att stoppa denna utveckling, samtidigt som invandringen fortsätter vara omfattande är så 

kommer segregationsprocesserna att fortsätta och områdena kommer att bli ännu mer 

svenskglesa och ekonomiskt svaga. Det är emellertid ett komplext problem som kräver komplexa 

lösningar, det finns alltså inte någon enkel lösning på detta problem utan flera olika saker behöver 

göras samtidigt.  

Utifrån ett segregationsperspektiv är bostadsstrukturen i Borlänge ett problem. Vissa 

boendetyper är starkt koncentrerade i staden. Stora delar av staden domineras av privatägd 

villabebyggelse. I dessa områden finns bara mycket lite boende i hyresrätter. Hyresrätten, särskilt 

den allmännyttigt ägda är starkt koncentrerad till de tre områdena Jakobsgårdarna, Tjärna ängar 

och Bullermyren. Dessa områden domineras dessutom totalt av hyreslägenheter. Det här, i 

kombination med att den vanliga boendekarriären i Sverige oftast sker genom ett insteg i  

hyresrätt över till bostadsrätt och villaboende, är förhållanden som i sig gör att befolkningen 

rumsligen delas upp utefter socioekonomiska förtecken. De som har råd, dvs de som har det lite 

bättre beställt,  kan köpa en villa medan de som av olika skäl inte har råd är hänvisad till att hyra 

sin bostad. Därför bör man försöka omstrukturera boendeformerna så de blir mer blandade. Det 

innebär i korthet att man försöker blanda boendeformer i samma bostadsområde och inte enbart 

i de områden som ses som segregerade utan också försöka bryta upp de områden som präglas av 

villabebyggelse. På det sättet kan en större en större blandning vad gäller befolkningens etniska 

och socioekonomiska bakgrund i bostadsområdena skapas på sikt.  

Invandringen till Borlängen har över tiden gått i vågor. De grupper som invandrat har 

dessutom växlat över tiden. Det har lett till att invandrarpopulation i Borlänge idag mångetnisk på 

ett sätt den inte varit tidigare. Sedan ett par decennier tillbaka är ofta inte det inte arbete som är 

det huvudsakliga skälet till att man flyttar till Borlänge, snarare rör det sig ofta om flyktingskäl 

eller anhörigskäl. Så är det t ex med de människor från Somalia som nu är den dominerande 

gruppen invandrare som kommer till Borlänge. Eftersom det i huvudsak är till allmännyttans 

lägenheter som man erbjuds boende i så hamnar många nyanlända därför i Jakobsgårdarna, 

Tjärna ängar eller i Bullermyren. Ett problem med det är som skrivits tidigare att områden lätt 

kommer att bli dominerade av en viss etnisk grupp och att de blir områden i vilka befolkningen 

har små ekonomiska resurser. Emellertid är förmodligen en stor del av denna problematik mer av 

en övergående natur för när invandringen avtar av en speciell grupp tenderar denna grupp att 

minska i en stad som Borlänge genom utflyttning. Ett problem är dock att hur denna process ser 

ut över tiden är genuint svårt att förutsäga.  

Det finns en annan aspekt som möjligen kan vara viktig för integration av invandrare i 

Borlänge. Alla allmännyttans områden ligger centralt placerade i staden. Detta är en skillnad 

gentemot hur det ser ut på många andra håll. Den centrala placeringen försvårar möjligheterna att 

isolera sig, istället underlättar det geografiska läget och den tros allt förhållandevis lilla skalan olika 

former av social och ekonomisk interaktion, dvs olika former av möten med kunskapsöverföring 

människor emellan, med det omgivande samhället. För nyanlända har det förmodligen betydelse 

för t ex språkinlärning samt förståelse för socio-kulturella sammanhang i det nya hemlandet. För 

Borlänge-befolkningen leder det förmodligen också till att fler får kunskaper om de människorna 
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i de nyanlända grupperna i högre utsträckning genom självupplevda möten. Det senare betyder 

att stigmatiseringen av områden eller nyanlända grupper av människor, som ofta brukar ske 

genom hörsägen och med dåligt faktaunderlag, förmodligen förvåras.  

I ett samhällsplaneringsperspektiv blir det då viktigt att på olika sätt, både fysiskt och socialt, 

jobba med och utveckla områdena för att förstärka möjligheterna för möten och kunskapsutbyte.  

Även ur ett integrationsperspektiv blir det därmed av betydelse att öppna upp ett bostadsområde, 

med t ex gator så att det finns många möjligheter att ta sig in, ut och igenom området på ett sätt 

som uppfattas säkert. Det blir också av betydelse hur ett område genom närliggande bebyggelse 

kopplar samman med den omringliggande staden. Olika typer av aktiviter som leder till social 

interaktion mellan människor som vilket minskar isolering, leder till att kontakter människor 

emellan skapas och det ökar kunskaperna. Ett gott exempel på denna typ av mer stadigvarande 

verksamhet är den verksamhet som Gemensamma krafter bedriver i bostadsområdet 

Jakobsgårdarna. Men här kan man även tänka sig att man använder sig av ett projekt som har ett 

helt annat syfte, låt oss säga projektet att renovera Jakobsgårdarna, som ett integrationsprojekt. 

Genom att i en dialog med både de boende i området, kring hur man vill utforma sin 

boendemiljö ur många olika perspektiv sker en social integration och en kunskapsöverföring som 

gynnar integrationen i stort i samhället. Vid sidan av detta kan klassiska platser/organisationer 

som skola och föreningsverksamhet nämnas som viktiga både för kunskapsutbyte och för 

kontaktskapande.  Nyckeln för att bryta utanförskapet bland nyligen invandrade människor är att 

ge resurser till dem så de kan skaffa sig ett arbete få en inkomst men också känna sig delaktiga i 

sitt bostadsområde och i samhället. Den nyckeln stavas olika typer av kunskap och kontakter.  
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