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Segregation vad gäller boende har 
kommit att uppmärksammas allt mer i 
många europeiska länder. Det finns flera 
frågor förknippade med segregationen. 
En första fråga är: tenderar segrega-
tionen att öka? En andra fråga är i vilka 
dimensioner segregationen finns: hand-
lar det t ex främst om segregation efter 
utbildning, inkomst eller födelseland? 
En tredje fråga lyder: är segregationen 
något beständigt eller något tillfälligt 
för individer som t ex är bosatta i ett 
segregerat område närmast efter an-
komsten till ett land men inte på längre 
sikt? Det är därför viktigt att genomföra 
studier som undersöker hur segregation 
utvecklas över tid både på landsnivå och 
på individnivå.

En mycket grundlig undersökning 
av segregation i ett land är Bosætning i 
Danmark i et 35-årigt perspektiv (2022). 
Författarna är alla disputerade natio-
nalekonomer verksamma vid Aarhus 
universitet och två forskningsinstitut, 
två av dem är professorer. De undersöker 
utvecklingen av segregationen i Dan-
mark mellan 1985 och 2019. Det görs 
genom att följa utvecklingen i 8 358 små 
bostadsområden med i genomsnitt 324 
hushåll och 643 personer (en del av un-
dersökningen bygger på en uppdelning 
på 1 963 något större bostadsområden). 
Segregationen i dessa bostadsom-
råden studeras med avseende på olika 
egenskaper: hushållens inkomst, utbild-
ning, arbete, kriminalitet och födelse-
land (födda i Danmark jämfört med dem 
som är födda i ett utomeuropeiskt land 
och deras barn).

Det finns många olika mått på segre-
gation. I boken används två mått, D-in-

dex och I-index. D-index mäter hur stor 
andel av minoritetsgruppen som skulle 
behöva flytta från ett bostadsområde 
för att fördelningen ska bli densamma 
som den nationella fördelningen. I-in-
dex mäter hur stor sannolikheten är att 
en medlem i minoritetsgruppen vid ett 
slumpmässigt möte med en annan per-
son som bor i samma bostadsområde ska 
möta någon från samma grupp. Här ska 
sägas att denna sannolikhet blir större 
ju större minoritetsgruppen är i hela 
landet, vilket gör att värdet för I-indexet 
blir betydligt mer svårtolkat än värdet 
för D-indexet.

Boken innehåller i inledande kapitel 
en mycket innehållsrik och intressant 
analys av utbud, efterfrågan och pris-
bildning på den danska bostadsmark-
naden. I Danmark finns flera typer av 
bostäder. De tre största grupperna är en-
familjshus som ägs av hushållet, lägen-
heter som ägs av hushållet (motsvarar 
ungefär lägenheter i bostadsrättsfören-
ingar i Sverige) och hyreslägenheter som 
i regel finns i hus ägda av kommuner. 
I den senare gruppen av bostäder bor 
framför allt de som har låga inkomster 
eller som är nyanlända. Hur har då pris-
erna på bostäder utvecklats? I analysen 
av prisutvecklingen för enfamiljshus och 
ägarlägenheter görs en uppdelning av 
landets kommuner i tre grupper; större 
städer, kommuner närliggande större 
städer och andra områden (utkantsom-
råden). Det finns tydliga skillnader i 
prisnivåer mellan de tre grupperna av 
kommuner, med högst priser i de större 
städerna och lägst i utkantsområdena. 
I de större städerna och närliggande 
kommuner har priserna ökat mycket 
under undersökningsperioden. Det pe-
kar på att de blivit ännu svårare för dem 
med låga inkomster att förvärva sådana 
bostäder och de har därmed blivit bety-
dligt mer beroende av att hyra sin bostad 
i allmännyttan. 

Hur har då utvecklingen av segre-
gationen varit för olika grupper under 
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1  Se t ex en nyligen publicerad undersökning, Fjaellegaard Jensen och Manning (2022). 
Undersökningen visar att föräldrarnas situation vad gäller inkomst m m har betydelse för hur 
det går för deras barn men att det givet sådana faktorer inte har någon betydelse om föräldrarna 
är födda i Danmark eller har invandrat till Danmark.

de 35 år som undersökningen omfattar? 
Denna fråga besvarar författarna genom 
att studera utvecklingen av segregering 
enligt D-index och I-index. Jag ska här 
kommentera resultaten rörande utveck-
lingen av segregationen enligt D-index.

Inkomstspridningen har ökat i Dan-
mark under den studerade perioden. 
Samtidigt har såväl höginkomsttagare 
som låginkomsttagare blivit mer seg-
regerade. De bor i ökad utsträckning i 
olika bostadsområden. De med låg ut-
bildning (högst grundskoleutbildning) 
har blivit betydligt färre i Danmark, men 
de är något mer segregerade än tidigare. 
Varken för de som inte är sysselsatta 
eller för de som varken är i utbildning 
eller arbete finns någon tydlig tendens 
vad gäller hur graden av segregation har 
utvecklats över tid. Antalet kriminella 
(dömda under senaste året enligt den 
danska strafflagen) minskar markant 
över tid, men å andra sidan är gruppen 
något mer segregerad än tidigare. 

Segregationen av icke-västliga in-
vandrare och deras barn är omfattande 
men minskar överraskande markant un-
der undersökningsperioden. En viktig 
fråga är vad som kan förklara denna ut-
veckling. Troligen finns det inte endast 
en förklaring till utvecklingen utan flera. 
Förändringar av politiken på några om-
råden kan ha haft betydelse. Det gäller 
för det första att flyktingar sedan mitten 
av 1980-talet vid ankomsten blir förde-
lade på alla kommuner i landet och att 
det därför blir en minskad koncentration 
av gruppen till de större städerna och 
vissa bostadsområden. För det andra har 
bostadspolitiken förändrats så att ande-
len kommunala bostadslägenheter har 
minskat i de bostadsområden som har 
hög andel sådana lägenheter. Men det 
kan också finnas andra förklaringar som 
att en ökad andel av gruppen utrikesföd-

da och deras barn består av barnen till de 
utrikesfödda och att de oftare har bostad 
i andra områden än sina föräldrar,1 och 
också att en del av de utrikes födda som 
vistats en längre tid i Danmark har fått 
tillräckliga ekonomiska resurser för att 
få en bostad i andra bostadsområden. 
Det är en viktig forskningsuppgift att gå 
vidare och undersöka vad som förklarar 
den mycket markanta nedgången av seg-
regationen bland de som kommit från 
utomeuropeiska länder.

I boken görs också en definition av 
utsatta områden som främst bygger på 
andelen vuxna som inte är sysselsatta. I 
sådana områden bor fler i hyreslägen-
heter, fler har låga inkomster och fler är 
från icke-västliga länder. Ett resultat är 
att det finns betydande variationer med 
avseende på konjunkturen vad gäller an-
talet utsatta områden. Ett annat resultat 
är att ett område som är utsatt ett visst år 
i hög utsträckning fortsätter att vara ut-
satt under påföljande år. I Danmark pe-
kar bostadsministern sedan 2010 varje 
år den 1 december ut vissa områden som 
utsatta områden. Från 2010 benämndes 
de ”ghettoområden” medan de fr o m 
2021 benämns ”omdannelseområden”. 
En jämförelse visar att de politiskt ut-
pekade områdena och de områden som 
klassificerats som utsatta enligt den 
metod som tillämpas i boken samman-
faller i en del fall men långt ifrån i alla. 
Det pekar på vikten av att diskutera och 
analysera utpekandet av områden som 
problemområden. 

Jag har här lyft fram en del av 
de många intressanta resultat som 
redovisas i boken, men det finns myck-
et mer att lära av denna undersökning. 
Det vore intressant att också för Sveriges 
del se hur segregationen har utvecklats 
i ett längre tidsperspektiv och kanske 
inte minst att veta mer om vilka effek-
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ter åtgärder som siktar till att motverka 
segregation har. Det behövs forskning 
på området och också en kontinuerlig 
uppföljning av politiken på området. 
Det är därför beklagligt att DELMOS 
(Delegationen mot segregation) lades 
ner vid årsskiftet 2022/2023.
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