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Sammanfattning 
 

Segregation avser det rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper. Uppsatsen fokuserar på 

den etniska bostadssegregationen men syftar då endast på individens födelseland. Begreppet 

invandrare kan skapa ett intryck av att gruppen skulle vara homogen vilket inte stämmer 

överens med verkligheten. Uppsatsen syftar till att studera den eventuella förekomsten av 

etniska enklaver i Stockholms län och eventuella skillnader i dess omfattning. Med etniska 

enklaver avses bostadsområden där överrepresentationen av individer med samma födelseland 

är relativt hög. Vidare syftar uppsatsen till att få en bättre förståelse för vilka faktorer som 

antas påverka benägenheten att bo i etniska enklaver i Stockholms län. Flera tidigare studier 

visar på länders kulturella likheter och skillnader vilket kan hjälpa till att förklara etniska 

enklavers olika omfattning. Uppsatsen tar upp tre förklaringar som hjälper till att förklara 

benägenheten att bo i etniska enklaver. Dessa är socioekonomiska faktorer, individens 

boendepreferenser och diskriminering. De flesta forskare är överens om de socioekonomiska 

faktorernas relevans men menar att detta inte kan förklara fenomenet ensamt. Kvantitativ 

metod har använts och regressionsanalys ligger till grund för resultatet. Datamaterialet är 

baserat på ett slumpmässigt urval där 7102 individer ingår i analysen. Individers 

boendepreferenser och diskriminering går inte att mäta utifrån registerdata. Därför har dessa 

förklaringsmodeller inte ingått i regressionsanalysen utan endast diskuterats som eventuella 

förklaringar till skillnader i individers benägenhet att bo i etniska enklaver. Resultatet av 

regressionsanalysen visar att det finns etniska enklaver inom Stockholms län. Det går också 

att urskilja stora skillnader mellan individer från olika födelseländer vad gäller benägenheten 

att bo i etniska enklaver. De socioekonomiska faktorerna hjälpte inte till att förklara 

benägenheten att bo i etniska enklaver i samma utsträckning som antagits, varför 

diskriminering och den fria viljan antas ha stor betydelse. Dock tycks de tre olika 

förklaringsmodellerna, socioekonomiska faktorer, boendepreferenser och diskriminering, alla 

bidra till en ökad förståelse för benägenheten att bo i etniska enklaver. 

 

Nyckelord: bostadssegregation, överrepresentation, etniska enklaver, födelseland. 
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Inledning 
 

Segregation och integration är två begrepp som ofta är uppe för debatt i olika sammanhang. 

Segregation har en negativ laddning medan integration har en positiv laddning och dessa 

begrepp kan ses som varandras motsatser. Med integration avses den process som leder till att 

skilda grupper förenas men avser också resultatet av en sådan process. Begreppet segregation 

avser det rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper och syftar på förhållanden på 

makronivå. Vid bostadssegregering brukar tre olika typer av segregation tas upp, 

socioekonomisk, demografisk och etnisk. Med socioekonomisk segregation åsyftas skillnader 

som utbildning, yrke och inkomst. Demografisk segregation avser skillnader som ålder, kön 

och antal barn. Etnisk segregation syftar på skillnader som födelseland, språk, religion och 

hudfärg. Dessa tre olika typer av segregation kan dock tänkas samvariera i många fall och bör 

därför inte studeras som enskilda företeelser. Andersson (2007) menar att boendesegregation 

inte är absolut. Det finns inga områden där enbart en samhällsgrupp lever och därför bör 

segregation ses som ett relativt fenomen. Biterman m.fl. (2010) menar att segregation inte är 

något beständigt utan varierar mellan områden och över tid. 

 

Studien kommer undersöka förekomsten av bostadsområden i Stockholms län där 

överrepresentationen av individer med samma födelseland är relativt hög. Det kommer också 

undersökas huruvida det finns skillnader mellan dessa bostadsområdens omfattning och vilka 

faktorer som påverkar benägenheten att bo i dessa områden. Utifrån tidigare forskning på 

området kommer länders kulturella skillnader att diskuteras som en förklaring till skillnader i 

olika bostadsområdens omfattning gällande överrepresentationen av individer med samma 

födelseland. Tre förklaringsmodeller till vad som påverkar benägenheten att bo i dessa 

områden kommer att behandlas. Genom regressionsanalys kommer framförallt 

socioekonomiska faktorers påverkan på benägenheten att bo i etniska enklaver att undersökas, 

men också demografiska faktorer. De två andra förklaringsmodellerna, individens 

boendepreferenser och diskriminering, går inte att mäta utifrån registerdata och kommer 

därför endast att diskuteras som eventuella förklaringar till vad som påverkar benägenheten 

att bo i etniska enklaver. 

 

Den etniska bostadssegregationen är idag ett faktum i Sverige. Under 1990-talet ökade den 

etniska segregationen markant men under 2000-talet har läget stabiliserats något. Under en 
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längre tidsperiod visar dock trenden en ökande etnisk segregation (Biterman m.fl., 2010). I 

Sverige har immigrationspolitiken målet att nå ett integrerat samhälle där spridningen av 

människor med olika etnisk härkomst är utbredd till olika områden. Dock går trenden i 

motsatt riktning med en ökad koncentration av invandrare i ett fåtal regioner och 

bostadsområden. Därför är det svårt att se några effekter av immigrationspolitikens 

ambitioner. I vissa fall har till och med politikens ambitioner fått motsatt effekt (Lilja & 

Pemer, 2010). 

 

Miljonprogrammet startades för att råda bot på den akuta bostadskrisen i Stockholm. Detta 

projekt har dock kritiserats för att ha framkallat den första vågen av bostadssegregation i 

Sverige (Andersson, 2007). Efter endast fem till sex år efter miljonprogrammets start 

minskade efterfrågan på bostäder kraftigt och det uppstod vakanser i de nybyggda bostäderna. 

Under denna period skedde också en förändring från mestadels arbetskraftsinvandring till 

flyktinginvandring. Denna förändring gjorde att medelinkomsten för nyinvandrade sjönk 

vilket resulterade i att det oftast inte fanns något annat val för dessa individer än att flytta in 

de bostäder som miljonprogrammet frambringat, men som nu stod vakanta. Det ska också tas 

med i beaktning att kommunerna ville fylla dessa tomt stående bostäder. Immigrationspolitik 

och bostadspolitik kan därför ha spelat en viktig roll för initierandet av boendesegregationen 

(Lilja & Pemer, 2010). 

 

Den etniska segregationen i Sverige finns representerad i medelstora och små städer men är 

mest påtaglig i storstäderna. Storstädernas geografiska utbredning skapar förutsättningar för 

segregation genom tydliga distinktioner mellan områden och grupper. Utvecklingen visar att 

den rumsliga segregationen blir alltmer utbredd. Sveriges storstäder går från integration av 

rika och fattiga människor med olika etniskt ursprung, till en tydlig polarisering mellan 

områden inom storstädernas gränser (Lilja & Pemer, 2010). 

 

Ofta pratas det om invandrare i Sverige som det vore en homogen grupp. Får vi en rättvisande 

bild om vi pratar om invandrare som grupp? Inom gruppen invandrare finns en blandning av 

bland annat etnicitet, kulturer och normer vilket gör att frågan blir relevant. Den enda likheten 

vi med säkerhet vet att det finns mellan individer tillhörande gruppen invandrare, är att de 

flyttat från ett land till ett annat.  
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Även betydelsen av begreppet invandrare är problematisk. Den ursprungliga betydelsen av 

begreppet invandrare innefattar personer som har invandrat från ett land till ett annat. Numera 

är innebörden av begreppet invandrare mindre precis. Somliga använder begreppet och syftar 

på personer som invandrat, men räknar då inte med flyktingar, medan andra använder 

begreppet i en bredare definition och menar att de invandrades barn och barnbarn också ska 

inkluderas i gruppen invandrare. Begreppet kan skapa ett intryck av att gruppen skulle vara 

homogen vilket inte stämmer överens med verkligheten (Biterman m.fl. 2010). 

 

Det finns många studier inom etnisk bostadssegregation i Stockholm och andra delar av 

Sverige. Ett problem med dessa studier är att gruppen invandrare implicit anses vara 

homogen. Denna studie kommer därför söka förklaringar till den etniska bostadssegregationen 

i Stockholms län, med fokus på socioekonomiska faktorer som anses vara relevanta, men 

istället för att utgå ifrån att invandrare är en homogen grupp, kommer personens födelseland 

att användas för kategorisering. Detta är ett relativt outforskat område och uppsatsen hoppas 

kunna väcka intresset och möjligtvis inspirera till fortsatta studier inom området. 

 

Syftet med studien är att undersöka om det finns etniska enklaver inom olika 

bostadsområden i Stockholms län och om så är fallet, undersöka om det finns 

skillnader gällande olika etniska enklavers omfattning. Vidare syftar studien till 

att få en bättre förståelse för vilka faktorer som antas påverka benägenheten att 

bo i etniska enklaver i Stockholms län. 

 

Boendesegregation anger befolkningssammansättningens relation mellan hela staden och dess 

delar. Genom att jämföra den procentuella andelen individer i Stockholms län med samma 

födelseland, med den procentuella andelen individer med samma födelseland som är bosatta 

inom samma sams-område, fås ett mått på överrepresentation. 

 

Portes (1998) menar att begreppet etniska enklaver avser nätverk mellan individer som är 

bosatta inom samma område och delar samma etnicitet. En snarlik definition av begreppet 

betonar närheten till sina landsmän och de nätverk som skapas landsmän emellan 

(Migrationsinfo). Med etniska enklaver avses i denna uppsats ett bostadsområde där 

överrepresentationen av individer med samma födelseland är relativt hög. Denna definition tar 

inte eventuella nätverk i beaktning eftersom fokus ligger på koncentrationen av individer med 
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samma födelseland bosatta inom samma område. Trots detta ligger definitionen relativt nära 

den vedertagna benämningen av begreppet. 

 

I denna uppsats kommer etnisk boendesegregation enbart syfta till individens födelseland. Det 

kommer inte göras några indelningar efter till exempel språk, religion eller hudfärg. 

Invandrare definieras här som alla individer som invandrat till Sverige.  

 

Uppsatsen kommer först att ta upp tidigare studier och forskning som är relaterad till etnisk 

bostadssegregation. Därefter kommer ett avsnitt som behandlar olika ställningstaganden och 

en mer ingående förklaring av de olika variablerna som används i regressionsanalysen. Sedan 

presenteras resultaten av regressionsanalysen för att i nästa avsnitt diskutera och tolka dessa 

resultat i relation till tidigare forskning. I detta avsnitt kommer också hypoteser att diskuteras i 

förhållande till resultaten och förslag till vidare forskning kommer att anges. 
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Tidigare forskning 

Molina (2006) menar att det finns två dominerande förklaringar till den etniska 

boendesegregationens uppkomst men att tre olika förklaringar bör beaktas. Den första 

förklaringen handlar om socioekonomiska aspekter och den andra handlar om individens 

boendepreferenser vilket är en sorts kulturbaserad förklaring. Den tredje och mindre 

uppmärksammade förklaringen handlar om diskriminering mot vissa etniska grupper.  

 

Den socioekonomiska tolkningsmodellen har en tidig representant i Chicagoskolan. Robert 

Park grundade Chicagoskolan under sin tid vid University of Chicago. Universitet var fysiskt 

omringat av ett svart ghetto vilket gav upphov till Parkers inledande forskning kring 

boendesegregation. Chicagoskolan präglas av de svagares anpassning till de starka. 

Utgångspunkten ligger i att människor med olika etnicitet och från olika sociala grupper 

placeras i en hierarkisk ordning i storstadens samhälle. Denna hierarkiska placering är starkt 

grundad i individernas ekonomiska resurser och förklarar de processer som leder fram till 

bostadssegregation. Enligt Chicagoskolan eftersträvar alla individer att bosätta sig i de 

områden som anses ha hög status men olika ekonomiska förutsättningarna leder till att endast 

de som befinner sig i den övre delen av den samhälleliga hierarkin har möjlighet att bosätta 

sig i dessa områden (Olsson Hort, 1992). 

 

Flera forskare ansluter sig till Chicagoskolans idéer om vikten av individens ekonomiska 

resurser för de processer som skapar etnisk boendesegregation. Lindberg & Lindén (1991) 

menar att det finns flera faktorer som bidrar till den etniska bostadssegregations uppkomst. En 

av dessa faktorer är begränsningar i invandrares ekonomiska resurser. Invandrare är ofta 

resurssvaga och det har visats att socialbidragstagande är utmärkande för invandrartäta 

områden. Även Biterman m.fl. (2010) delar denna uppfattning. De menar att de 

bostadsområden i Sveriges storstäder som har störst koncentration av invandrare är väldigt 

resurssvaga. I dessa områden var det år 2006 knappt trettio procent, av de individer som var i 

förvärvsarbetande ålder, som försörjde sig genom arbete. Övriga var arbetslösa, 

förtidspensionerade eller levde på ekonomiskt bistånd. Åslund & Nordström Skans (2005) 

menar att ekonomiska resurser är en viktig del av den etniska segregationen men hävdar också 

att den endast förklarar en del av företeelsen. Även internationella studier bekräftar vikten av 

socioekonomiska faktorer. I en amerikansk studie menar Charles (2003) att utbildningsnivå 
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och arbetsinkomst hjälper till att förklara den etniska bostadssegregationen i USA men hon 

hävdar också att andra faktorer är av betydelse. Utifrån den tidigare forskningen kan följande 

hypoteser formuleras: 

 

Hypotes 1: Ju högre arbetsinkomst en individ har desto mindre är sannolikheten att denne är 

bosatt inom en etnisk enklav. 

 

Hypotes 2: Ju högre utbildning en individ har desto mindre är sannolikheten att denne är 

bosatt i en etnisk enklav. 

 

Hypotes 3: Om en individ är mottagare av socialbidrag är sannolikheten större att denne är 

bosatt i en etnisk enklav. 

 

Vidare menar Lindberg & Lindén (1991) att invandrares boendeförhållanden skiljer sig från 

svenskföddas, men det finns också stora skillnader mellan olika invandrargrupper. Invandrare 

definieras som individer vilka är bosatta i Sverige men som dock har ett annat födelseland än 

Sverige. Lindberg & Lindén menar att den etniska bostadssegregationen påverkas starkt av att 

de senast anlända invandrargrupperna tenderar att koncentreras till ett fåtal bostadsområden. 

Denna tendens har inget med de invandrades boendepreferenser att göra utan uppstår då 

invandrargrupper ofta blir hänvisade till de minst attraktiva bostadsområdena.  Lindberg & 

Lindén menar att standarden på bostadsmarknaden i födelselandet för denna grupp är 

betydande för gruppens preferenser vad gäller bostad i Sverige. Invandrare med stora 

skillnader i levnadsstandard i födelselandet, jämfört med en person född i Sverige, kommer att 

trivas med att leva i bostadsområden som håller en låg standard med svenska mått mätt. 

Individens boendepreferenser kommer med tiden att likna den svenskföddes alltmer och han 

kommer därför söka sig till andra bostadsområden vilket gynnar integrationen. I en studie av 

Bevelander (1999) kartläggs vilka faktorer som påverkar immigranters möjlighet till 

anställning. Studien visar att sannolikheten att få en anställning ökar med antalet år som en 

immigrant varit bosatt i Sverige. Med tanke på den tidigare forskningen kring 

socioekonomiska faktorers relevans för bostadssegregation, kan det antas att antalet år som en 

invandrare varit bosatt i Sverige utgör en viktig faktor vid kartläggningen av den etniska 

bostadssegregationen. 
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Hypotes 4: Ju fler år en individ varit bosatt i Sverige desto mindre är sannolikheten att denne 

är bosatt inom en etnisk enklav. 

 

En annan faktor som Lindberg & Lindén diskuterar kommer från Andersson-Brolins 

forskning från 1984. Även Andersson-Brolin menar att invandrares ekonomiska resurser 

spelar en stor roll, men att den endast förklarar en del av den etniska bostadssegregationen. 

Andersson-Brolin menar att vissa invandrargrupper flyttade till de så kallade 

miljonprogrammen för att få bo nära sina landsmän och därigenom lättare kunna bevara sin 

kulturella identitet. Detta skapar en etnisk enklav där många andra bosatta delar samma 

kultur. Individens boendepreferenser vilka främst grundas på bevarandet av den kulturella 

identiteten, spelar enligt Andersson-Brolin, en viktig roll för den etniska 

bostadssegregationen.  

 

Även Biterman m.fl. (2010) refererar till Andersson-Brolin och hennes doktorsavhandling, 

där det framkommer att det finns skillnader i boendesegregationens utbredning mellan olika 

invandrargrupper. Det går att urskilja en tendens som visar att ju större kulturella skillnader 

som finns mellan invandrargruppens ursprungsland och Sverige, desto högre är graden av 

boendekoncentration för gruppen. Bevelander m.fl. (1997) bekräftar denna bild och skriver att 

en högre grad av olikhet från det som utmärker Sverige vad gäller kultur, normer med mera, 

leder till en högre grad av segregation, även om fler faktorer som sysselsättningsgrad och 

genomsnittslön påverkar. Enligt Musterd (2005) gäller generellt för de europeiska länderna att 

den etniska bostadssegregationen delvis kan förklaras genom kulturella skillnader mellan 

invandrargrupper och den ursprungliga befolkningen. Även Musterd menar att 

boendekoncentrationen för invandrargrupper är lägre då de kulturella skillnaderna till den 

ursprungliga befolkningen är små.  

 

Det finns flera tidigare internationella studier om länders likheter och olikheter gällande 

språk, religion, etnicitet, landets geografiska läge, attityder och värderingar. Dessa 

undersökningar syftar till att finna kluster av länder med flera av dessa faktorer gemensamt. 

Vid en sammanfattning av dessa studier kommer Gupta m.fl. (2002) fram till att ovan nämnda 

faktorer spelar en viktig roll vid skapandet av samhälleliga kluster. I en studie av Gupta m.fl. 

(2002) undersöks 61 länder som sedan placeras i tio olika kluster baserade på likheter i språk, 

geografi, religion, historiska betydelsefulla händelser med mera. I studien får Sverige, 

Danmark och Finland en egen kategori, Norra Europa. Denna kategori utmärker sig genom ett 
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framtidstänkande, institutionell kollektivism och jämlikhet mellan könen. Studien visar att 

Sverige skiljer sig från övriga Europa i flera avseenden men framförallt från områden utanför 

Europa. I en studie av Inglehart & Baker (2000) undersöks olika faktorer som gemensamt 

förklarar länders ekonomiska utveckling. De kommer fram till att länders religion och 

kulturella arv, men också invånarnas generella värderingar, attityder och normer har en 

påverkan på länders ekonomiska utveckling. Precis som Gupta m.fl. gör Inglehart & Baker en 

indelning av världens länder efter ovan nämnda faktorer. De får också ett liknande resultat där 

Sverige tillsammans med övriga länder i Norden, Nederländerna och Tyskland skapar ett 

kluster. Dessa kluster visar på att det finns flera länder med flera faktorer gemensamt, men det 

betyder också att det finns väsentliga skillnader länder emellan. Med tanke på tidigare 

forskning av Andersson-Brolin och Biterman m.fl. som nämnts ovan kan dessa kulturella 

avstånd indikera ett samband mellan kulturella skillnader och förekomsten av etniska 

enklaver. 

 

Vilka kan följderna bli när ett bostadsområde till stor del befolkas av immigranter från samma 

födelseland? Vilka är de positiva och negativa aspekterna av en sådan företeelse? Portes 

(1998) menar att enklaver består av nätverk mellan människor som är bosatta inom samma 

område och som delar samma etnicitet. Affärsrörelser som startas är i första hand till för att 

exploatera den egna gruppens behov. Etniska enklaver förknippas främst med USA men det 

mest utmärkande exemplet är Chinatowns vilka finns i många av världens länder. Enklaverna 

skapar goda ekonomiska förutsättningar för immigranter som inte lyckas etablera sig på den 

reguljära marknaden. Inom enklaverna kan nya medlemmar använda sig av specifik kulturell 

kunskap och lättare tillgodogöra sig nödvändig kunskap om affärsrörelserna. Ofta anställer 

affärsrörelserna inom enklaven endast personal med samma etnicitet och det är inte ovanligt 

att endast det ursprungliga etniska språket talas mellan kollegor. Det är inte heller ovanligt att 

en mindre affärsrörelse utvidgas till ett etniskt företag då redan anställda inom rörelsen tar 

med sig flera vänner och bekanta från samma födelseland för att börja arbeta inom enklaven. 

Etniska nätverk är av största vikt för att dessa affärsrörelser ska lyckas. Nätverken kan vara 

källa till startkapital när affärsrörelser ska startas och nätverken förser enklaverna med 

information då det finns idéer om att utvidga rörelsen till den reguljära marknaden. Det finns 

dock en risk för att medlemmar i etniska enklaver får lågkvalificerade sysslor och sedan inte 

någon chans att utvecklas. Samtidigt är de låsta till enklaven då de har problem att etablera sig 

på den reguljära arbetsmarknaden. 
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Den sista förklaringsmodellen behandlar diskriminering mot vissa etniska grupper. Flera 

internationella studier har undersökt utbredningen av den etniska diskrimineringen på 

bostadsmarknaden. Enligt Ahmed & Hammarstedt (2008) visar tidigare forskning att den 

etniska diskrimineringen är utbredd både i Sverige och USA. I en experimentell studie av 

Carpusor & Loges (2006) undersöktes den etniska diskrimineringen i Los Angeles. I studien 

svarade individer, vars namn indikerade antingen ett afrikanskt, muslimskt eller amerikanskt 

ursprung, på hyresvärdars annonser om lediga lägenheter. Svaren skedde via e-post och alla 

brev hade samma utformning men namnet på avsändaren skilde breven åt. Resultatet av 

studien visade att individer med ett afrikanskt eller muslimskt namn blev erbjudna betydligt 

färre lägenheter jämfört med individen som hade ett amerikanskt namn. Det finns också flera 

studier om diskriminering på den svenska bostadsmarknaden. Ahmed & Hammarstedt (2008) 

gjorde en liknande studie som Carpusor & Loges men på den svenska 

hyresbostadsmarknaden. Via e-post svarade två fiktiva personer på totalt 340 bostadsannonser 

på blocket.se. Svaren var identiska förutom namnet på avsändaren, Erik Johansson och 

Mohammed Rashid. I 41 % av ansökningarna fick Erik ett svar om vidare kontakt eller en 

visning. Motsvarande siffra för Mohammed var endast 18 %. Ahmed och Hammarstedt 

konkluderar att den etniska diskrimineringen existerar på den svenska 

hyresbostadsmarknaden.  

 

Flera svenska studier kring diskriminering på bostadsmarknaden visar liknande resultat. 2009 

fick diskrimineringsombudsmannen i uppdrag av regeringen att kartlägga förekomsten och 

omfattningen av diskriminering inom bostadsmarknaden (Diskriminering på 

bostadsmarknaden). Där den etniska tillhörigheten låg som diskrimineringsgrund utfördes så 

kallad praktikprövning som metod. Metoden innebär att personer med olika etniskt ursprung 

utger sig för att vara intresserade av samma bostad. Genom resultatet av en sådan studie kan 

sedan skillnader i till exempel behandling och mottagande av de sökande analyseras. 

Diskrimineringsombudsmannen kom fram till att etniskt ursprung utgjorde den största 

grunden för diskriminering och att förekomsten av etnisk diskriminering är mer utbredd på 

hyresmarknaden än på bostadsrättsmarknaden. På hyresmarknaden var diskrimineringen mot 

personer med utländsk bakgrund mycket påtaglig, dock redovisades inga siffror som visade 

omfattningen. Även Molina (2006) menar att det främst är hyresmarknaden som står i 

centrum för den etniska diskrimineringen. Hon skriver att i storstäder och särskilt i Stockholm 

är utbredningen störst vad gäller anmälda fall av etnisk diskriminering och det är oftast 

hyresvärdar som anmälningarna gäller. Detta sammanfaller med antagandet om att invandrare 
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är en resurssvag grupp då den etniska diskrimineringen kan tänkas vara mer utbredd på 

hyresmarknaden än på bostadsrättsmarknaden för att invandrare generellt har svårt att få 

bostadslån på grund av sin ekonomiska situation. Diskrimineringsombudsmannen menar att 

vissa etniska minoriteters sämre förutsättningar att skaffa sig en fast anställning skapar hinder 

på bostadsmarknaden genom att dessa inte medges bostadslån (Diskriminering på den svenska 

bostadsmarknaden). Det går också att anta att den etniska diskrimineringen finns väl 

representerad även på bostadsrättsmarknaden men att denna är svårare att bevisa jämfört med 

hyresmarknaden. Molina (2006) menar att invandrare har svårt att få bostadslån på grund av 

ekonomiska förutsättningar och utsattheten för eventuell diskriminering. 

 

Även hyresgästföreningen har gjort en liknande studie (diskrimineringsbarometern). I 

undersökningen har fyra personer med liknande bakgrund sökt samma hyreslägenheter. Två 

av dessa personer har uppgett svenskklingande namn och de andra två utländska namn. 

Resultatet visar på en stor skillnad mellan de svenskklingande och utländska namnen i antalet 

erbjudna lägenheter men framförallt i bemötandet. I 40 % av 105 fall misstänktes 

bostadsföretagen för diskriminering.  

 

Utifrån ovan redovisade forskning har hypoteserna formulerats och kommer att undersökas 

genom regressionsanalys. Resultaten från analysen kommer sedan att tolkas under 

diskussionsdelen. Eftersom diskriminering och en individs boendepreferenser inte kan 

observeras direkt i en regressionsanalys, utan endast möjliga konsekvenser av dem, finns inga 

hypoteser gällande dessa förklaringsmodeller. Dock kommer även dessa ämnen att behandlas 

under diskussionsdelen. 
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Metod och data 
 

Kvantitativ metod har använts när uppsatsen skapats. Detta val har gjorts för att på bästa sätt 

kunna uppfylla syftet med uppsatsen och besvara dess hypoteser. Regressionsanalys ligger till 

grund för resultatet. I regressionsanalysen kommer överrepresentation utgöra beroende 

variabel och det primära sambandet som undersöks är det mellan överrepresentation och 

födelseland. Flera kontrollvariabler som antas vara relevanta för studien kommer också att 

inkluderas i regressionen. 
 

I studien har ett tidigare insamlat datamaterial använts, Stockholmsdatabasen. Detta material 

är en individdatabas med data från flera olika register. Populationen består av individer som är 

16 år och äldre, folkbokförda i eller med arbetsplats i Stockholms län eller på Gotland, någon 

gång under perioden 1990-2003, samt deras föräldrar. Studien fokuserar endast på de 

individer som är bosatta i Stockholms län. För analys har ett slumpmässigt urval från 2003 om 

10 000 individer använts. Statistikprogrammet SPSS han använts för analyser av 

datamaterialet. 

 

De bostadsområden som studerats består av sams-områden. Sams står för ”small areas for 

market statistics” och är en indelning av Sverige i statistikområden för vilka det kan beställas 

många olika statistikvariabler. Stockholm består av ungefär 900 sams-områden vilket gör att 

dessa områden är förhållandevis små jämfört med andra statistiska indelningar, till exempel 

grannskapsområden (SCB). Genom att dela upp Stockholms län i sams-områden fås ett mer 

precist mått på överrepresentation viket är önskvärt eftersom det kan antas att etniska enklaver 

kan finnas på mycket små geografiska områden. 

För att få en mer rättvis bild av verkligheten och för att få en mindre uppmärksammad vinkel 

på problemområdet etnisk bostadssegregation har studien inte betraktat invandrare som en 

homogen grupp. Istället har alla individer som ingår i studien kategoriserats efter födelseland. 

Detta tillvägagångssätt är dock inte helt oproblematiskt. I datamaterialet är inte alla världens 

länder enskilt representerade. I flera fall har länder klumpats ihop till en kategori, till exempel 

mellanöstern eller övriga Asien. Varje enskilt land i dessa fall har få individer representerade 

vilket skapar ett behov av att skydda individens integritet. Genom att klumpa ihop dessa 

länder skapas ett sådant skydd och det skulle dessutom inte vara meningsfullt att bygga 

slutsatser baserade på ett fåtal individer. Eftersom en del av studiens fokus ligger på skillnader 
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mellan olika etniska grupper, har de kategorier i datamaterialet som klumpar ihop fem eller 

fler födelseländer uteslutits ur analysen. Visserligen utesluts också en del intressant 

information genom detta tillvägagångssätt men att inkludera dessa stora kategorier av 

födelseländer och därmed godta ett antagande om homogenitet mellan födelseländerna, hade 

stridit mot studiens grundläggande uppfattning om olika etniska gruppers olikheter. Detta 

resulterar i att arton olika kategorier av födelseländer har inkluderats i regressionen. Dessa 

kategorier är övriga Norden, Bosnien, Kroatien, Polen, Tyskland, Storbritannien och Irland 

och Nordirland, Grekland, Turkiet, Etiopien och Eritrea, Somalia, Iran, Irak, Libanon, Syrien, 

Kina, Pakistan och Indien och Sri Lanka och Bangladesh, Chile och slutligen Australien och 

Nya Zeeland. . Eftersom datamaterialet endast innehåller individer som invandrat till Sverige 

finns ingen individ med födelselandet Sverige representerad. Den ursprungliga variabeln i 

datamaterialet som visar vilket födelseland individen har, anger en siffra vilken refererar till 

en av 36 möjliga kategorier. Därför har en dummyvariabel skapats där övriga Norden utgör 

referenskategori. Genom analyser av datamaterialet har det framkommit att de immigranter 

som visar minst benägenhet att leva i en etnisk enklav i Stockholms län, är de immigranter 

som är födda i något av de nordiska länderna. Därför utgör övriga Norden referenskategori 

vid regressionsanalysen. 

Som tidigare nämnts är överrepresentationen av individer med samma födelseland centralt för 

studien. För att få fram ett mått på överrepresentation har först två variabler använts. Den ena 

variabeln mäter andelen individer med samma födelseland som finns representerade inom 

Stockholm län, denna variabel kallas här för ”Total andel”. Den andra variabeln mäter 

andelen individer med samma födelseland som finns representerade inom samma sams-

område och denna variabel kallas här för ”Egen andel”. Båda nämnda variabler baseras på 

samtliga individer som ingår i datamaterialet. Genom att använda Total andel som täljare och 

Egen andel som nämnare i en division fås produkten överrepresentation. Egen andel / Total 

andel = Överrepresentation. Denna variabel mäter överrepresentationen av individer med 

samma födelseland inom sams-området. I en perfekt integrerad stad torde produkten av en 

sådan division bli runt ett. I regressionsanalysen kommer variabeln överrepresentation 

användas som beroende variabel. De olika koefficienterna som frambringas genom 

regressionsanalysen är dock svåra att intuitivt förstå då dessa ska tolkas som effekter på 

överrepresentation. I fortsättningen kommer beroendevariabeln att tolkas som en indikator på 

förekommandet av etniska enklaver och benägenheten för att bo i dessa. Det är dock svårt att 

välja en exakt siffra som bestämmer var förekomsten av etniska enklaver börjar. En sådan 
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siffra skulle bli mycket godtycklig. Under resultatdelen kommer därför inga sådana slutsatser 

att dras. En diskussion och slutsatser kring huruvida koefficienterna ska tolkas som 

förekomsten av etniska enklaver eller inte lämnas istället till diskussionsdelen. 

 

Det primära sambandet som studeras är det mellan förekomsten av etniska enklaver och 

födelseland. Samtliga variabler som används i regressionen redovisas i tabell 1 nedan. 

Resultatet av regressionsanalysen kommer att presenteras i en trappstegsmodell. Tabellen har 

fyra modeller där den första innehåller de arton dummyvariablerna för födelseland. I den 

andra modellen inkluderas demografiska faktorer och i den tredje inkluderas även 

socioekonomiska faktorer. I den sista modellen inkluderas också en dummyvariabel som visar 

antalet år som en individ varit bosatt i Sverige. 

Tabell 1. Beskrivning av samtliga variabler 

 

Variabelnamn Kategorier Frekvens Procent alt. 

Medelvärde 

Beskrivning 

Födelseland Övriga Norden  

Storbritannien, Irland 

och Nordirland 

Tyskland 

Polen 

Chile 

Pakistan, Indien, Sri 

Lanka och Bangladesh 

Iran 

Australien och 

Nya Zeeland 

Irak 

Kina 

Bosnien 

Grekland 

Etiopien och Eritrea 

Libanon 

Turkiet 

Kroatien 

Syrien 

Somalia 

Totalt 

2853 

211 

 

401 

392 

361 

250 

 

550 

24 

 

473 

105 

156 

163 

246 

145 

445 

23 

185 

119 

7102 

40,3 

3,0 

 

5,6 

5,5 

5,1 

3,5 

 

7,7 

0,3 

 

6,7 

1,5 

2,2 

2,3 

3,5 

2,0 

6,3 

0,3 

2,6 

1,7 

100 

Dummyvariabeln består av arton kategorier där 

övriga Norden utgör referenskategori. 

Koefficienten ska tolkas som skillnaden mellan 

individer från födelselandets och Övriga 

Nordens genomsnittliga benägenhet att bo i 

etniska enklaver. 
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Kvinna Män 

Kvinnor 

Totalt 

3328 

3774 

7102 

46,9 

53,1 

100 

Dummyvariabel där män utgör referenskategori. 

Koefficienten ska således tolkas som skillnaden 

mellan kvinnors och mäns genomsnittliga 

benägenhet att bo i en etnisk enklav. 

Ålder 16 - 20 år 

21 - 30 år 

31 - 40 år 

41 – 50 år 

51 – 60 år 

61 – 70 år 

71 – 80 år 

81 – 97 år 

Totalt 

223 

875 

1382 

1511 

1398 

949 

572 

192 

7102 

Medelvärde 

48,36 

Denna variabel är kontinuerlig och koefficienten 

beskriver den genomsnittliga skillnaden i 

benägenhet att bo i en etnisk enklav för varje år 

äldre en individ blir. 

Antal barn 0-17 

år gamla 

0 

1 

2 

3 

4 

5 eller fler 

Totalt 

4773 

1022 

863 

313 

85 

46 

7102 

Medelvärde 

0,6 

Även denna variabel är kontinuerlig och 

beskriver den genomsnittliga skillnaden i 

benägenhet att bo i en etnisk enklav, för varje 

barn mellan 0 och 17 år gamla som en individ 

har. 

Arbetsinkomst 0 - < 100 

100 - < 200 

200 - < 300 

300 - < 400 

400 och mer 

Totalt 

3810 

1127 

1321 

532 

312 

7102 

Medelvärde 

127,47 

Detta är en dummyvariabel med 5 olika 

dummies som mäter en individs arbetsinkomst 

under det senaste året, mätt i tusentals kronor. 

Arbetsinkomst visar oftast upp ett kurvlinjärt 

samband vilket en dummyvariabel kan fånga 

upp. De olika kategorierna består av 0 - <100, 

100 - <200, 200 - <300, 300 - <400 och 400 

tusen kr i årsinkomst och allt över detta. 0 - <100 

utgör referenskategori. Koefficienten för varje 

kategori beskriver den genomsnittliga skillnaden 

i benägenheten att bo i etniska enklaver, i 

jämförelse med referenskategorin. 

Socialbidrag Ja 

Nej 

Totalt 

766 

6336 

7102 

10,8 

89,2 

100 

Variabeln är en dummyvariabel med två olika 

kategorier. Kategorierna anger om en individ har 

mottagit socialbidrag någon gång under det 

senaste året eller inte. Nej utgör referenskategori. 

Kategorin Ja beskriver således den 

genomsnittliga skillnaden i benägenhet att bo i 

en etnisk enklav, i jämförelse med kategorin Nej. 
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Utbildningsnivå Kortare än nio år 

Nio år eller 

motsvarande 

Gymnasial men högst 

två år 

Gymnasial längre än 

två år 

Eftergymnasial men 

kortare än tre år 

Eftergymnasial som är 

tre år eller längre 

Forskarutbildning 

Totalt 

1818 

881 

 

1511 

 

1018 

 

742 

 

1023 

 

109 

7102 

25,6 

12,4 

 

21,3 

 

14,4 

 

10,4 

 

14,4 

 

1,5 

100 

Även detta är en dummyvariabel och den består 

av sju olika kategorier, kortare än nio år, nio år 

eller motsvarande, gymnasial men högst två år, 

gymnasial längre än två år, eftergymnasial men 

kortare än tre år, eftergymnasial som är tre år 

eller längre och slutligen forskarutbildning. 

Kortare än nio år utgör referenskategori. 

Koefficienten för de olika kategorierna ska 

tolkas i jämförelse med referenskategorin och 

beskriver den genomsnittliga skillnaden i 

benägenhet att bo i en etnisk enklav.  

Antal år i 

Sverige 

0 – 5 år 

5 – 10 år 

10 – 15 år 

15 år eller längre 

Okänt 

Totalt 

753 

680 

994 

4432 

243 

7102 

10,6 

9,6 

14 

62,4 

3,4 

100 

Denna variabel är en dummyvariabel med fem 

olika kategorier vilka beskriver antalet år sedan 

en individ immigrerade till Sverige. Kategorierna 

består av 0-5 år (referenskategori), 5-10 år, 10-

15 år, 15 år eller längre samt okänt. 

Koefficienten för de olika kategorierna beskriver 

den genomsnittliga skillnaden i benägenhet att 

bo i en etnisk enklav gentemot referenskategorin. 

Anledningen till att kategorin okänt inte går som 

bortfall är att dessa personer då skulle uteslutas 

helt ur analysen vilket skulle resultera i att 

intressant information skulle gå förlorad. 

 

Alla individer som ingår i ett datamaterial kan inte alltid ingå i alla analyser. För vissa 

individer saknas uppgifter vilket gör att de hamnar utanför analysen. Med det slumpmässiga 

urvalet om 10 000 individer och ovan nämnda variabler inkluderade i regressionsanalysen, 

blev antalet individer i studiens analyser 7102. All bortfall beror på de kategorier av 

födelseländer, där fem eller fler länder klumpats ihop till en kategori, som uteslutits från 

analyserna. I regressionsanalysen har en standardmässig signifikansnivå på fem procent 

använts. 

 

Studien syftar endast till att undersöka etniska enklavers existens och omfattning i 

Stockholms län och faktorer som kan tänkas påverka benägenheten att bosätta sig i dem. 

Studiens resultat och slutsatser har inga ambitioner att kunna generaliseras till att gälla hela 

landet eller andra storstäder i Sverige. Även om det är troligt att flera aspekter av den etniska 
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bostadssegregationen i Stockholms län går att generalisera till andra svenska städer är detta 

inte målet och det går inte heller att vetenskapligt säkerställa ett sådant samband då 

datamaterialet endast omfattar individer bosatta inom Stockholms län.  

 

Förutom socioekonomiska och demografiska faktorer kan diskriminering och individens 

boendepreferenser vara möjliga orsaker till den etniska bostadssegregationens uppkomst. 

Dessa orsaker går inte att mäta utifrån registerdata. I studien kommer dessa möjliga orsaker 

att diskuteras och det bör understrykas att detta endast är antaganden och spekulationer. De 

tidigare studier gällande diskriminering, som redogjorts för ovan, är i viss mån vetenskapligt 

trovärdiga i och med att praktikprövning använts som metod. Det finns dock alltid ett mått av 

osäkerhet i sådana typer av undersökningar då det finns flera faktorer som inte kan 

kontrolleras men som kan påverka utgången.  
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Resultat 

Tabell 2 (se nedan) består av en trappstegsmodell där studiens samtliga variabler finns 

inkluderade och regresseras på den beroende variabeln överrepresentation. Koefficienterna i 

tabellen anger hur mycket överrepresentationen av individer bosatta i samma sams-område 

och med samma födelseland förändras när X ökar en enhet. Dessa koefficienter kommer att 

tolkas som indikatorer på vad som genererar etniska enklaver. I modell 1 finns arton olika 

kategorier för födelseland representerade. Konstanten, 1,855, är ett mått på den 

genomsnittliga förekomsten av etniska enklaver för referenskategorin, immigranter från 

övriga Norden. Det finns tre kategorier som inte visar signifikans, Storbritannien och 

Nordirland och Irland, Tyskland och slutligen Polen. Det går därför inte att utesluta att det 

inte finns någon skillnad gällande förekomsten av etniska enklaver mellan dessa tre kategorier 

och referenskategorin övriga Norden. Alla övriga kategorier visar signifikans. Somalia 

utmärker sig genom den största koefficienten, 23,994. Denna är nästan dubbelt så stor som 

Syriens, 12,837, som har den näst största koefficienten och som Kroatien, 12,077, som har 

den tredje största. Efter dessa tre kategorier blir koefficienterna för de olika födelseländerna 

mer lika varandra i styrka. De pendlar mellan 1,997 och 6,770 undantaget för de tre kategorier 

som inte visar signifikans. I modell 1 uppgår R
2
 till 0,312 vilket bekräftar att födelseland 

förklarar en relativt stor del av variansen. 

 

I modell 2 har tre kontrollvariabler lagts till, kvinna, ålder och antal barn 0-17 år. Kvinna visar 

inte signifikans medan de andra två variablerna håller sig inom den valda signifikansnivån. 

Slutsatsen att män och kvinnor inte skiljer sig åt i benägenhet att bo i etniska enklaver kan 

därför dras. Variabeln ålder vilken har en koefficient på 0,017 visar att benägenheten att bo i 

etniska enklaver ökar något för varje år äldre en individ blir. Även benägenheten att bo i 

etniska enklaver ökar för varje barn som en individ har. Koefficienterna för de olika 

födelseländerna ändras marginellt när de tre demografiska variablerna inkluderas i modellen. 

Det är dock noterbart att kategorin Polen nu befinner sig inom den tillåtna signifikansnivån. 

Dem demografiska kontrollvariablerna dolde således en effekt av överrepresentation som nu 

uppenbarar sig för kategorin Polen. R
2
 uppgår nu till 0,315 vilket är en marginell skillnad mot 

modell 1. 

 

I modell 3 inkluderas tre dummyvariabler som tar upp socioekonomiska aspekter som kan 
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antas påverka benägenheten att bo i etniska enklaver. Arbetsinkomst avser antal tusentals 

kronor som intjänats senaste året och består av fem kategorier där 0-100 utgör 

referenskategori. Av dessa visar endast kategorin 400 eller mer signifikans. Individer med så 

pass höga arbetsinkomster visar en mindre benägenhet att bosätta sig inom etniska enklaver. 

För att ytterligare kontrollera hur sambandet ser ut, mellan arbetsinkomst och benägenheten 

att bo i etniska enklaver, har en linjär specifikation skattats. Denna visar ett svagt men tydligt 

samband, ju högre arbetsinkomst desto mindre är sannolikheten att vara bosatt inom en etnisk 

enklav. Inte heller variabeln socialbidrag visar signifikans. Denna variabel är dikotom och 

kategorierna visar om en individ mottagit socialbidrag eller inte under det senaste året. Nej 

utgör i detta fall referenskategori. Dummyvariabeln utbildningsnivå består av sju olika 

kategorier där individer med färre än nio utbildningsår utgör referenskategori. Samtliga 

kategorier utom forskarutbildning visar signifikans. Eftersom signifikansen ligger långt över 

den tillåtna nivån för denna kategori kan det antas att det inte finns någon skillnad i 

benägenhet att bo i etniska enklaver mellan individer som har forskarutbildning och individer 

som har en utbildning vilken är kortare än nio år. För övriga kategorier gäller att ju högre 

utbildning som en individ har desto mindre är benägenheten att bo i en etnisk enklav. Även 

mellan modell 2 och modell 3 är skillnaden marginell vad gäller koefficienternas styrka för de 

olika födelseländerna. Variabeln ålder har gått från att vara signifikant i modell 2 till att 

befinna sig långt över den tillåtna signifikansnivån i modell 3. R
2
 har ökat marginellt och 

uppgår nu till 0,322. 
 

I modell 4 inkluderas en dummyvariabel som mäter antalet år sedan en individ immigrerade 

till Sverige och 0-5 år utgör referenskategori. Ingen av de fyra kategorierna visar signifikans. 

Kategorin 15 år eller längre ligger mycket närmare den tillåtna signifikansnivån än övriga 

kategorier vilket kan tyda på att individer inom denna kategori ändå är mindre benägna att bo 

i etniska enklaver, jämfört med referenskategorin. För att kontrollera hur sambandet ser ut har 

en linjär specifikation skattats. Denna visar att det finns ett tydligt negativt samband, 

sannolikheten att bo i etniska enklaver minskar för varje antal år en individ varit bosatt i 

Sverige. Ingen av födelseländernas koefficienter visar någon nämnvärd skillnad mellan 

modell 3 och modell 4. Det kan ändå konkluderas att kontrollvariablerna förklarar en liten del 

av det ursprungliga sambandet för samtliga kategorier av födelseländer utom Polen och Iran. 

Det finns inga nämnvärda skillnader för de demografiska och socioekonomiska variablernas 

koefficienter mellan modell 3 och modell 4. R2 ökar marginellt och uppgår nu till 0,323. 
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Tabell 2. Regression med överrepresentation i bostadsområden som beroende variabel 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 
 B B B B 

Konstant 1,855* 0,896* 2,406* 2,485* 

Födelseland (ref. ö. Norden)     

Storbritannien, Irland  

och Nordirland 

0,231 0,278 0,501 0,420 

Tyskland 0,292 0,262 0,439 0,418 

Polen 0,568 0,644* 0,784* 0,795* 

Chile 1,997* 2,091* 1,918* 1,892* 

Pakistan, Indien, Sri Lanka 

och Bangladesh 

2,123* 2,221* 2,208* 2,172 

Iran 2,315* 2,446* 2,465* 2,435* 

Australien och Nya Zeeland 3,732* 3,847* 4,107* 3,953* 

Irak 3,972* 3,965* 3,716* 3,528* 

Kina 4,306* 4,390* 4,257* 4,129 

Bosnien 4,508* 4,637* 4,597* 4,323* 

Grekland 4,811* 4,813* 4,621* 4,609* 

Etiopen och Eritrea 5,111* 5,150* 5,014* 4,950* 

Libanon 6,297* 6,243* 5,853* 5,804* 

Turkiet 6,770* 6,703* 6,239* 6,244* 

Kroatien 12,077* 12,113* 12,035* 11,878* 

Syrien 12,837* 12,727* 12,319* 12,246* 

Somalia 23,994* 23,885* 23,357* 23,151* 

     
Kvinna (ref. man)  -0,056 -0,097 -0,093 

Ålder  0,017* 0,007 0,011 

Antal barn 0-17 år  0,310* 0,331* 0,332* 

     
Arbetsinkomst (ref. 0-100k)     

100-200   0,048 0,065 

200-300   -0,355 -0,315 

300-400   -0,348 -0,289 

400 eller mer   -0,746* -0,702 

Socialbidrag (ref. Nej)   0,259 0,202 

Utbildningsnivå 

(ref. kortare än 9 år) 

    

9 år eller motsvarande   -0,651* -0,641* 

Gymnasial, högst 2 år   -0,784* -0,759* 

Gymnasial, längre än 2 år   -1,050* -1,034* 

Eftergymnasial 

kortare än 3 år 

  -1,113* -1,126* 

Eftergymnasial 

3 år eller längre 

  -1,711* -1,742* 

Forskarutbildning   -0,106 -0,209 

Antal år i Sverige 

(ref. 0-5 år) 

    

5-10 år    0,091 

10-15 år    -0,082 

15 år eller längre    -0,408 

Okänt    - 0,267 

     
N 7102 7102 7102 7102 

R
2
 0,312 0,315 0,322 0,323 

* = p < 0,05 
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Diskussion 

I detta avsnitt kommer resultaten från regressionsanalysen att diskuteras, analyseras och 

kopplas till tidigare forskning inom området. Syfte och hypoteser har i detta avsnitt delats upp 

under två rubriker. Under den första rubriken kommer frågan om etniska enklavers existens 

att diskuteras samt eventuella skillnader mellan etniska enklavers omfattning beroende på 

gruppens födelseland. Under den andra rubriken kommer olika förklaringar, som antagits 

påverka benägenheten att bo i etniska enklaver, att diskuteras. Avslutningsvis kommer förslag 

till vidare forskning att anges.  
 

Etniska enklaver i Stockholms län 

Den första frågan att besvara är den eventuella existensen av etniska enklaver i Stockholms 

län. Utifrån regressionsanalysen går det att fastställa att individer inom samtliga kategorier av 

födelseländer uppvisar en benägenhet att bosätta sig i samma bostadsområde som andra 

individer från samma födelseland. Denna slutsats går att dra då även individer från 

referenskategorin visar denna benägenhet varför samtliga kategorier av födelseländer, 

signifikanta värden eller inte, inkluderas av slutsatsen. Som tidigare nämnts är det dock svårt 

att sätta en exakt siffra där förekomsten av etniska enklaver börjar. Flera kategorier av 

födelseländer hamnar i en sorts gråzon där det är svårt att avgöra om gruppens 

överrepresentation ska betraktas som förekomsten av etniska enklaver eller ej. Dock finns 

flera kategorier som utmärker sig med extremt hög överrepresentation, Somalia, Syrien och 

Kroatien, varför det får anses existera etniska enklaver åtminstone bland individer 

representerade inom dessa kategorier.  

Flera olika extremvärden bekräftar att det finns skillnader mellan olika etniska enklavers 

omfattning beroende på gruppens födelseland. Individer som immigrerat från Somalia visar 

den klart högsta benägenheten att bo i etniska enklaver. Kontrollvariablerna hjälper inte 

mycket till för att förklara de olika födelseländernas olika benägenhet för att bo etniska 

enklaver. De olika kategorierna av födelseländer visar ytterst små förändringar då 

kontrollvariablerna inkluderas i modellen varför det är svårt att dra några slutsatser utav dem. 

Den tidigare forskningen får visst stöd i antagandet om den tendens som visar att ju större 

kulturella skillnader som finns mellan invandrargruppens ursprungsland och Sverige, desto 

högre är graden av boendekoncentration för gruppen. Detta antagande får framförallt stöd 
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genom att de individer som visar minst benägenhet att bo i etniska enklaver är individer med 

födelseländer som ligger närmast Sverige i kultur, språk och ekonomisk utveckling. Därmed 

får också de internationella studierna som nämnts ovan stöd i antagandet om de 

nordeuropeiska ländernas likheter med varandra. Att invandrare från Tyskland inte visar 

någon större benägenhet att bo i etniska enklaver jämfört med de Nordiska länderna (Sverige 

undantaget), stämmer bra överens med det kluster av länder som Inglehart & Baker skapat. I 

detta kluster betonas bland annat kulturella likheter mellan Tyskland och de nordiska 

länderna. Det finns dock flera indikatorer på att detta antagande inte stämmer. Den kulturella 

skillnaden mellan Asien och Sverige är stor i jämförelse mellan Sverige och Australien och 

Nya Zeeland. Dock visar individer från flera länder i Asien en mindre, eller ungefär lika stor, 

benägenhet att bo i etniska enklaver jämfört med individer från Australien och Nya Zeeland. 

Även invandrare från Iran och Irak, där det får anses finnas stora kulturella skillnader jämfört 

med Sverige, uppvisar en relativ låg benägenhet att bo i etniska enklaver. Kroatien har många 

likheter med Sverige och har historiskt sett tillhört den västerländska kulturen. Trots detta 

visar individer från Kroatien en stor benägenhet att bo i etniska enklaver. Det kan fastställas 

att det finns skillnader gällande olika etniska enklavers omfattning. Antagandet, att desto 

större kulturella skillnader som finns mellan invandrargruppens ursprungsland och Sverige 

desto högre är graden av boendekoncentration för gruppen, är dock knapphändig som 

förklaring till dessa skillnader. Det finns flera tänkbara förklaringar till skillnaderna av de 

etniska enklavernas omfattning. I flera fall kan förklaringen ligga i att ett stort antal individer 

med samma födelseland immigrerat till Sverige vid samma tillfälle och därför blivit anvisade 

till samma bostadsområde. Detta kan bero på att de immigrerade kommer från samma område 

i ett krigshärjat land där migration anses vara det enda alternativet. Tidpunkten för 

immigration och utbudet av bostäder vid denna tidpunkt kan tänkas förklara en del av 

skillnaderna, i benägenhet att bo i etniska enklaver, som påvisats mellan individer med olika 

födelseland. Det kan också tänkas att individer från vissa länder i större utsträckning 

immigrerar till Sverige för att gifta sig med etniska svenskar. Då detta är anledningen till 

immigrationen kan det antas att personen i fråga har lättare att integreras i det svenska 

samhället. Det kan också tänkas att etniskt svenska individer redan har en bostad i ett område 

där representationen av invandrare är relativt låg i jämförelse med de bostadsområden som 

oftast finns tillgängliga för immigranter som invandrar till Sverige av andra anledningar.  
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Benägenheten att bo i en etnisk enklav i 

Stockholms län 

Även om kontrollvariablerna inte nämnvärt påverkade de olika födelseländernas kategorier i 

sig, så går det att utläsa en hel del intressant information från dem. Det går att dra slutsatsen 

att det inte finns någon skillnad mellan män och kvinnors benägenhet att bo i etniska 

enklaver. Antalet barn mellan 0 och 17 år gamla som en individ har påverkar definitivt 

benägenheten av att bo i en etnisk enklav. Benägenheten ökar för varje barn som en individ 

har och detta kan antas ha ett samband med de ekonomiska resurserna för att göra 

bostadskarriär som rimligtvis minskar för varje ytterligare barn en individ har. Ålder har en 

viss påverkan på benägenheten att bo i etniska enklaver men denna påverkan är svag. Dock 

finns en tendens som visar att benägenheten att bo i etniska enklaver ökar för varje år äldre en 

individ blir. Den svaga tendens som finns sammanfaller med det positiva sambandet mellan 

antal barn och benägenheten att bo i etniska enklaver. Detta kan tänkas bero på att 

sannolikheten att ha barn ökar med ålder. Men det kan tyckas rimligt att anta att benägenheten 

att bo i etniska enklaver minskar med ålder då äldre individer oftast har en högre utbildning 

och en större inkomst. När de socioekonomiska faktorerna inkluderas försvinner sambandet 

mellan ålder och benägenheten att bo i etniska enklaver vilket tyder på att detta antagande kan 

stämma. De demografiska faktorerna har hjälpt oss att få en lite bättre uppfattning om vad 

som orsakar benägenheten av att bo i en etnisk enklav i Stockholms län.  

Den första hypotesen säger att ju högre arbetsinkomst en individ har desto mindre är 

sannolikheten att denne är bosatt inom en etnisk enklav. Resultaten i tabellen 2 stödjer denna 

hypotes delvis men är inte statistiskt signifikanta varför det finns en osäkerhet i tolkningen. 

Det får ändå antas att den grupp individer som har en relativt hög arbetsinkomst har en mindre 

benägenhet att bo i etniska enklaver. Enligt den linjära specifikationen som skattats stämmer 

detta antagande. Det finns ett svagt men tydligt samband som visar att benägenheten att bo i 

etniska enklaver minskar då arbetsinkomsten ökar. Hypotesen får därför stöd och det kan 

konkluderas att arbetsinkomst har en påverkan på benägenheten att bo i etniska enklaver. 

Detta stödjer de tidigare studier som menar att socioekonomiska faktorer har en påverkan på 

den etniska bostadssegregationen. Sambandet är dock relativt svagt varför det får antas att det 

finns andra faktorer som påverkar benägenheten att bo i etniska enklaver. Även detta går i 

linje med de flesta forskares åsikt vilka menar att de socioekonomiska faktorerna påverkar 
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den etniska bostadssegregationen men att dessa faktorer inte ensamt kan förklara hela 

fenomenet. 

 

Den andra hypotesen gäller utbildningsnivå och säger att ju högre utbildning som en individ 

har desto mindre är sannolikheten att denne är bosatt inom en etnisk enklav. Hypotesen gäller 

med undantag för individer med forskarutbildning som i jämförelse med individer med en 

utbildning kortare än nio år, inte visar någon skillnad i benägenhet att bo i etniska enklaver. I 

övrigt gäller att ju högre utbildning som en individ har desto mindre är sannolikheten att 

denne är bosatt inom en etnisk enklav. Frågan är då varför det inte finns någon skillnad i 

benägenhet att bo i etniska enklaver mellan individer med en utbildning som är kortare än nio 

år och individer med forskarutbildning. En förklaring skulle kunna vara att forskare ofta bor 

nära den högskola eller universitet där de arbetar. Forskare har ofta ekonomiska 

förutsättningar att bosätta sig i attraktiva bostadsområden men väljer istället att prioritera 

närheten till arbetsplatsen. I dessa områden kring universitet och högskolor bor många 

utbytesstudenter vilket, enligt regressionsanalysen, skulle resultera i en större benägenhet att 

bo i etniska enklaver för forskare bosatta inom dessa bostadsområden. Detta är dock endast 

spekulationer och frågan består obesvarad. 

 

Den tredje hypotesen säger att om en individ är mottagare av socialbidrag är sannolikheten 

större att denne är bosatt i en etnisk enklav. Resultatet i denna fråga visar att det inte finns 

någon skillnad i benägenhet att bo i etniska enklaver mellan individer som mottagit 

socialbidrag och individer som inte mottagit socialbidrag. Hypotesen förkastas därför. 

 

Det kan konstateras att socioekonomiska faktorer har en viss påverkan på benägenheten att bo 

i etniska enklaver. Sammantaget har faktorerna dock inte visat sig vara så kraftiga som det 

skulle kunna antas utifrån den tidigare forskning som presenterats. Samtliga forskare är 

överens om de ekonomiska resursernas betydelse för den etniska bostadssegregationen men få 

menar att detta förklarar hela processen. Arbetsinkomst och mottagandet av socialbidrag 

antogs ha en mycket tydligare påverkan än vad som uppvisats i denna analys. Med tanke på 

det relativt låga R
2
 värde som de socioekonomiska faktorerna sammantaget uppbringar, dras 

slutsatsen att andra faktorer än de socioekonomiska verkar vara viktiga för benägenheten att 

bo i etniska enklaver. De socioekonomiska faktorerna har gett oss ytterligare förståelse för 

vad som påverkar benägenheten att bo i etniska enklaver även om denna förståelse inte fullt ut 

gick i linje med de hypoteser som formulerades utifrån tidigare forskning inom området. 
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Den sist formulerade hypotesen säger att ju fler år en individ varit bosatt i Sverige desto 

mindre är sannolikheten att denne är bosatt inom en etnisk enklav. Resultatet i tabell 2 visar 

att benägenheten att bo i etniska enklaver inte påverkas av hur många år en immigrant varit 

bosatt i Sverige, så länge detta tal underskrider femton år. Kategorin 15 år eller längre 

befinner sig nära den tillåtna signifikansnivån vilket indikerar att immigranter som varit 

bosatta i Sverige i femton år eller längre visar en mindre benägenhet att bo i etniska enklaver 

jämfört med immigranter som varit bosatta i Sverige kortare tid än femton år. Den linjära 

specifikationen som skattats bekräftar detta antagande och visar dessutom ett tydligt negativt 

samband, sannolikheten att bo i etniska enklaver minskar för varje antal år en individ varit 

bosatt i Sverige, varför hypotesen får stöd. Lindberg & Lindén (1991) menar att immigranters 

preferenser vad gäller boende kommer att likna svenskföddas preferenser alltmer med tiden 

de varit bosatta i Sverige och detta kommer gynna integrationen. Det negativa sambandet som 

den linjära specifikationen visar innebär att Lindberg & Lindén eventuellt får stöd i sin 

hypotes. Det går inte att fastställa att det negativa sambandet beror på individens förändrade 

preferenser vad gäller boende. Preferenserna kan finnas där redan på ett tidigt plan men de 

ekonomiska resurserna för att möjliggöra en bostadsflytt kan låta vänta på sig. Resultatet 

stödjer eventuellt också den tidigare forskningen av Bevelander (1999) som visat att 

sannolikheten att få en anställning ökar med antalet år som en immigrant varit bosatt i 

Sverige. Det är rimligt att den slutsats som Bevelander gör är korrekt. Tidigare har det 

konstaterats att arbetsinkomst har en negativ effekt på benägenheten att bo i etniska enklaver. 

Det negativa sambandet, mellan antal år i Sverige och benägenheten att bo i etniska enklaver, 

kan kanske förklaras av att chansen till anställning ökar med antalet år som en individ varit 

bosatt i Sverige.  

 

Då varken socioekonomiska eller demografiska faktorer visat sig bidra till förståelsen, för 

benägenheten att bo i etniska enklaver, i samma omfattning som antagits kan det tänkas att 

individens boendepreferenser starkt påverkar benägenheten att bosätta sig i samma 

bostadsområde som individer med samma födelseland. 

 

Det finns flera orsaker till att en individs boendepreferenser blir avgörande för om denne 

väljer att bosätta sig inom en etnisk enklav eller inte. Den kulturella skillnaden mellan 

födelselandet och Sverige är en orsak. Andersson-Brolin menar att många immigranter 

bosätter sig inom etniska enklaver för att få bo nära sina landsmän och därigenom lättare 

kunna bevara sin kulturella identitet. Flera forskare menar att ju större kulturella skillnader 
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som finns mellan ursprungslandet och Sverige, desto högre är graden av boendekoncentration 

för gruppen (Andersson-Brolin, 1984; Bevelander, 1999; Biterman m.fl. 2010 och Musterd, 

2005). Resultaten i studiens analyser stödjer inte det senare påståendet fullt ut men det får 

ändå antas att kulturell skillnad påverkar benägenheten att bo i etniska enklaver. Studiens 

resultat visar ändå att benägenheten att bo i etniska enklaver är minst för invandrare från 

länder som har en kultur som liknar Sveriges. Dock visar invandrare från flera länder med en 

kultur som starkt skiljer sig från Sveriges, en relativt låg benägenhet att bo i etniska enklaver. 

Att påståendet inte styrks fullt ut i denna studies analyser kan bero på att flera aspekter som 

inte kontrollerats för döljer en sådan effekt. Det kan också vara så att immigranter lägger stor 

vikt vid vissa kulturella skillnader medan andra är obetydliga och därför inte påverkar 

benägenheten att bo i etniska enklaver. Gupta m.fl. (2002) kommer fram till att Sverige 

tillsammans med Danmark och Finland utmärker sig genom ett framtidstänkande, 

institutionell kollektivism och jämlikhet mellan könen. Det skulle kunna vara så att just 

jämlikhet mellan könen är en betydande faktor för många invandrare medan olikheter 

gällande religion anses vara obetydliga. Sådana preferenser går inte att mäta med detta 

material utan är endast spekulationer om eventuella förklaringar till skillnaderna i benägenhet 

att bo i etniska enklaver mellan individer med olika födelseland. 

 

Det finns också en möjlighet att immigranter söker sig till etniska enklaver då de inte lyckas 

etablera sig på den reguljära arbetsmarknaden. Svårigheterna att etablera sig på den reguljära 

arbetsmarknaden kan bland annat bero på språksvårigheter eller på tidigare utbildningar i 

födelselandet som inte tillgodoräknas i Sverige. Dessa problem skulle kunna lösas genom att 

bosätta sig inom en etnisk enklav. Ytterligare en förklaring till vissa individers stora 

benägenhet att bosätta sig inom en etnisk enklav finns genom de anhöriga till individer som 

redan är bosatta inom en etnisk enklav. De anhöriga kan komma att immigrera till Sverige 

med ett löfte om arbete inom enklaven och sannolikheten att dessa anhöriga också bosätter sig 

inom den etniska enklaven får anses som stor. Genom dessa kulturella och arbetsrelaterade 

förklaringar skapas en bättre förståelse för benägenheten att bo i etniska enklaver.  

 

Enligt den tidigare forskningen som presenterats är den etniska diskrimineringen utbredd på 

bostadsmarknaden. Antagligen är den etniska diskrimineringen mer utbredd än vad som 

redovisats då det kan antas att mörkertalet är stort. Själva diskrimineringen kan vara allt från 

ett otrevligt bemötande till färre antal, eller inga, erbjudna lägenheter. Individer som invandrat 

till Sverige är en resurssvag grupp där bostadsformen hyresrätt är överrepresenterad. Även då 
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det finns ekonomiska resurser till att köpa en bostadsrätt finns det risk för att låneinstitut 

nekar bostadslån på grund av individens födelseland. I områden där invandrare är 

underrepresenterade är bostadsrätter vanliga. Det finns därför en risk att låneinstitutens 

diskriminering av vissa etniska grupper bidrar till etnisk boendesegregation. Det är ovanligt 

att diskriminering på bostadsrättsmarknaden uppmärksammas vilket kan bero på 

svårigheterna i att bevisa förekomsten av diskriminering i dessa fall. Det är inom 

hyresmarknaden som den etniska diskrimineringen är mest utbredd, eller åtminstone mest 

uppmärksammad. Det går att fastställa att individer med utländska namn blir erbjudna färre 

lägenheter än individer med svenskklingande namn. Rimligtvis sker den etniska 

diskrimineringen framförallt i områden där svenskfödda personer är överrepresenterade. Detta 

talar för att den etniska diskrimineringen skapar bostadsområden där invandrare är 

överrepresenterade. Det är emellertid osäkert huruvida etnisk diskriminering bidrar till att 

skapa etniska enklaver. Med försiktighet görs ändå antagandet att den etniska 

diskrimineringen har en viss påverkan på etniska enklavers uppkomst. Om invandrare har 

sämre tillgång till bostäder i vissa områden jämfört med personer födda i Sverige, skapas det 

bostadsområden där koncentrationen av invandrare är hög. Oavsett om detta skapar etniska 

enklaver eller ej ökar detta sannolikheten att individer från samma födelseland bosätter sig 

inom samma område.  

 

Dessa tre olika förklaringsmodeller, socioekonomiska aspekter, den fria viljan och 

diskriminering, tycks alla bidra till en ökad förståelse för benägenheten att bo i etniska 

enklaver. Det går inte att utröna vilken förklaringsmodell som bidrar med mest information 

men det finns risk för att gå miste om viktig information om forskaren endast koncentrerar sig 

på en av modellerna.  

 

Förslag till framtida forskning 

Det kan fastställas att det finns skillnader mellan olika etniska enklavers omfattning. Det har 

dock inte fastställts vad dessa skillnader beror på. Antagandet om kulturella skillnaders 

påverkan på benägenheten att bo i etniska enklaver har fått visst stöd men har även brister. 

Förklaringen till denna företeelse lämnas till framtida studier inom området. 

Det är tydligt att utbildning har en påverkan på benägenheten att bo i etniska enklaver. 

Allmänt gäller att ju högre utbildningsnivå desto mindre är benägenheten att bo i etniska 

enklaver. Dock visar individer med forskarutbildning ingen skillnad i benägenhet att bo i 
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etniska enklaver, jämfört med individer med en utbildning kortare än nio år. I denna studie har 

det spekulerats om eventuella förklaringar till detta men det är bara just spekulationer och 

utgör inte några fakta. Genom att intervjua individer med forskarutbildning skulle frågan få 

ett mer vetenskapligt svar.  

Det vore intressant med en studie som fokuserar på bakomliggande processer vilka orsakar 

bostadsområden med en hög koncentration av vissa invandrargrupper. Att följa dessa 

invandrargrupper och observera rörligheten mellan bostadsområden och betydelsen av nätverk 

skulle bidra till en djupare förståelse för fenomenet. Det skulle också vara intressant att 

studera hur orsaken till immigrationen påverkar benägenheten att bo i etniska enklaver. Att 

undersöka skillnader, i benägenhet att bo i etniska enklaver, som får antas existera mellan 

invandrare som flytt sitt hemland och invandrare som aktivt väljer att bosätta sig i Sverige. En 

annan faktor som skulle vara intressant att undersöka är Sveriges medlemskap i EU. Hur har 

den förändrade möjligheten att enkelt röra sig över landsgränser bidragit till Sveriges 

invandring och vilka konsekvenser har detta inneburit för den etniska bostadssegregationen 

och etniska enklavers uppkomst? 
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