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Vad är segregation?



Presentation av oss och 
myndigheten

Bidra till att regeringens reformprogram och strategi implementeras. 

Arbeta tillsammans med kommuner, landsting, myndigheter, civila 
samhället, forskare och andra. 

Bidra till att minska och motverka segregation genom att:
• främja samverkan mellan olika aktörer
• bidra till ett strategiskt och kunskapsbaserat arbete och till 

kunskapsutveckling
• fördela statsbidrag



Nuläget i Sverige
Ett antal negativa trender:

• Segregationen har ökat över tid.

• Antalet områden med socioekonomiska utmaningar har ökat. 

• Skillnaderna i levnadsvillkor, liksom i förutsättningar och
möjligheter, är fortsatt stora. 

• Välfärden är ojämnt fördelad över landet. 



Långsiktig strategi för arbetet
Övergripande mål: minskad segregation, jämlika uppväxt- och 

levnadsvillkor och goda livschanser för alla.

Förtydligar statens och myndigheternas roll och ansvar

Ska bidra till att skapa goda förutsättningar för kommuner, landsting
samt andra relevanta aktörer att arbeta mot segregation.

Innehåller mål, delmål och insatsområden. Lyfter betydelsen av
uppföljning och utvärdering av arbetet. 

Arbetet bygger på tidigare erfarenheter, beprövad kunskap och
forskning. 





Tidigare erfarenheter
• Långsiktighet

• Ett sektorsövergripande arbetssätt

• Samverkan och samordning

• Tidiga och förebyggande insatser

• Ett kunskapsbaserat arbetssätt

• Generella reformer och riktade insatser

• Insatser på flera nivåer



Segregations-
analys

Segregationsanalys
Hur hänger det ihop, 

påverkar varandra och 
segregationen

Boende-
situation

Skolresultat

Anknytning 
arbetsmarknad

Valdeltagande

Trygghet

Deltagande 
samhället



Kommungeografin

Sollentuna kommun

• Vilka frågor har kommunal logik?

• Vilka aktörer finns?

• Vem har mandat och för vad?

• Bakomliggande orsaker

• Riktade insatser



Regiongeografin

• Vilka frågor har regional logik?

• Vilka aktörer finns?

• Vem har mandat och för vad?

• Bakomliggande orsaker

• Riktade insatser



Förslag till ett nationellt 
uppföljningssystem 

Rapporten hittar ni på
www.delmos.se

http://www.delmos.se/


Uppdraget 
”Delegationen mot segregation ska utveckla ett 
uppföljningssystem som skapar förutsättningar för en 
långsiktig och regelbundet återkommande tvärsektoriell 
uppföljning av segregationen i Sverige samt av 
regeringens reformprogram för minskad segregation 
2017–2025.”



ÖVERGRIPANDE MÅL
Minskad segregation, jämlika uppväxt-och levnadsvillkor och goda livschanser för alla 

DELMÅL

INSATSOMRÅDEN

Minskad boendesegregation, bra bostäder för alla och stärkt samhällsservice 

Insatser för 
blandad 

bebyggelse

Insatser för en 
bostadsmarknad 

öppen för alla

Insatser för 
förtydligande av det 

sociala 
hållbarhetsperspektivet 
i samhällsplaneringen

Insatser för stärkt 
samhällsservice i områden 

med socioekonomiska 
utmaningar

• Boendeform

• Genomsnittlig 
bostadsarea per 
person

• Andel kvarboende

Indikatorer saknas Indikatorer saknas

• Tillgänglighet till 
förskolor och skolor

• Tillgänglighet till 
vårdcentraler

• Tillgång till grönområden

Boende och samhällsservice

INDIKATORER



Riket

Län

Kommun

Aggregerad DeSO

Områdesindelningen 

DeSO



Tack!


