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Sammanfattning 

Delegationen mot segregations yttrande utgår ifrån myndighetens uppdrag att 

bidra till att öka långsiktiga effekter av insatser för att minska och motverka social 

och ekonomisk segregation på nationell, regional och lokal nivå. 

Delegationen mot segregation ställer sig positiv till betänkandet av Utredningen 

om kommunernas brottsförebyggande ansvar. Myndigheten konstaterar att 

utredningen tar hänsyn till den segregation som finns i landet och som enligt 

myndighetens årsrapport 2021 visar har ökat kraftigt sedan1990-talet. 

Skillnaderna mellan olika områdestyper är så pass stora att de pekar på att 

platsen har betydelse för människors livschanser.  

Myndigheten föreslår att kommuner som har segregationsutmaningar bör ta fram 

lägesbilder för att analysera hur segregationen ser ut innan man gör det utifrån 

hur brottsligheten ser ut. Skälet till det är att analys på områdesnivå i en kommun 

utifrån socioekonomiska faktorer är nödvändigt för att kunna göra rätt insatser för 

att komma åt brottsligheten. Eftersom segregationen liksom det 

brottsförebyggande arbetet berör flera samhällsområden bör den kartläggningen 

göras förvaltnings- och sektorsövergripande. 

Därutöver har myndigheten endast medskick gällande hur kommunerna på ett 

effektivt sätt kan fullgöra sitt ansvar för det brottsförebyggande arbetet. 

Yttrande 

Delegationen ställer sig i huvudsak positiv till förslaget  

Segregation handlar om att människor lever och verkar separerade ifrån varandra. 

Denna åtskillnad innebär att det uppstår koncentrationer av människor med 

liknande karaktäristika i till exempel bostadsområden, i olika skolor och på delar 

av arbetsmarknaden. Segregation är ett problem när den leder till att människor 
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får alltför ojämlika uppväxt- och levnadsvillkor beroende på var man lever och 

verkar. En alltför ojämlikt fördelad tillgång till viktiga resurser såsom skolor och 

vårdinrättningar liksom tillgången till olika arbetsmarknader och arbetstillfällen har 

effekter för både samhälle, olika grupper och individer. 

Hur bostadsområdet och staden är utformad har en strukturell påverkan på 

individers möjligheter i livet. Livsmiljön i det närmsta bostadsområdet, liksom 

möjligheterna till fungerande skolor, en fungerande service, egen försörjning, 

fritidsaktiviteter och tillgång till demokratin har betydelse även för 

brottsutvecklingen i ett område.   

 

Som verktyg för att få en adekvat lägesbild och därmed kunna göra analyser för 

att motverka och minska den ökande segregationen kan kommuner med 

segregationsutmaningar numera använda sig av det rikstäckande index som 

Delegationen mot segregation och Statistiska centralbyrån (SCB) lanserade i juli 

2021. Den belyser hur olika områden, från områden med stora socioekonomiska 

utmaningar till områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar 

förhåller sig till varandra avseende centrala socioekonomiska faktorer.  

 

Eftersom en av flera riskfaktorer för att utveckla en brottslig bana är 

boendesegregationen bör analyser också utgå från det liksom analys av föräldrars 

ohälsa, skolresultat och destruktiva maskulinitetsnormer.  

 

Delmos uppmuntrar kommunerna att använda sig av det webbaserade system för 

uppföljning av segregationen i Sverige som precis är framtaget av Delmos, 

Segregationsbarometern gör det möjligt att mäta och följa indikatorer som har 

betydelse för den socioekonomiska boendesegregationen och dess utveckling på 

många olika geografiska nivåer. Genom att kontinuerligt arbeta med mätning och 

analys kan användarna få indikationer på vilken typ av frågor det finns störst 

behov av att arbeta vidare med för att motverka och minska segregation. 

Delegationen mot segregation har inga synpunkter eller invändningar mot 

förslagen i övrigt.  

 

 

I detta ärende har Direktör Anders Kessling beslutat. Utvecklingsledare Karen 

Austin har varit föredragande.  

 

Anders Kessling    Karen Austin  
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