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Förord 

Vetenskapsrådet har på regeringens uppdrag inrättat ett nationellt 
forskningsprogram om segregation. Programmet ska initiera forskning, stödja 
forskningsfältets långsiktiga utveckling och främja tillgängliggörandet och 
spridningen av forskningen för en kunskapsbaserad praktik. Därigenom ska 
programmet skapa goda förutsättningar för att minska och motverka segregation 
i Sverige. 

Forskningsprogrammet är tioårigt och bedrivs utifrån en forskningsagenda som 
beskriver programmets övergripande inriktning. De huvudsakliga målgrupperna 
för forskningsagendan är programmets programkommitté samt Vetenskapsrådets 
ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap. Ämnesrådet för humaniora och 
samhällsvetenskap ansvar för forskningsprogrammets budget. Andra viktiga 
målgrupper för forskningsagendan utgörs av Regeringskansliet, myndigheter, 
samt forskare och praktiker inom området som är berörda av 
forskningsprogrammets utformning. 

Forskningsagendan har tagits fram av en arbetsgrupp på Vetenskapsrådet 
bestående av Gustav Hansson och Magnus Lagerholm, under överseende av 
Stefan Svallfors (Huvudsekreterare humaniora och samhällsvetenskap) och 
Lucas Petterson (Avdelningschef Forskningsfinansiering). Synpunkter har även 
inhämtats från forskningsprogrammets programkommitté, kunskapskommitté 
och referensgrupp, samt Vetenskapsrådets ämnesråd och kommittéer. Det har 
även givits möjlighet för en bredare allmänhet att ge synpunkter på ett utkast på 
forskningsagendan. Vetenskapsrådet riktar ett stort tack till alla som har bidragit 
till forskningsagendans framställning. 

Stockholm, 9 januari 2023 

Stefan Svallfors 

Huvudsekreterare humaniora och samhällsvetenskap, Vetenskapsrådet 
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Sammanfattning 

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att inrätta ett tioårigt nationellt 
forskningsprogram om segregation. Forskningsprogrammets inriktning ska utgå 
från en strategisk forskningsagenda. Denna rapport utgör den strategiska 
forskningsagendan. 

Forskningsprogrammets övergripande mål är att bidra med kunskap som kan 
minska segregationen samt skapa jämlika uppväxt- och levnadsvillkor och goda 
livschanser för alla. Forskningsprogrammets programspecifika mål är att bidra 
till ny kunskap om de betydande skillnader som finns mellan olika områden och 
stadsdelar i Sverige avseende till exempel skolresultat, utbildningsnivå, 
sysselsättning, inkomst, hälsa, livslängd, trygghet, demokratiskt deltagande samt 
involvering i kulturlivet. Forskningsprogrammet ska bidra med kunskap som 
möjliggör kunskapsbaserade reformer som kan minska och motverka 
segregation. 

Baserat på forskningsprogrammets mål, samt en kartläggning av aktörer och den 
forskningsfinansiering som finns inom området, föreslås forskningsprogrammet 
att ha tre huvudsakliga aktiviteter: 

• Att initiera forskning om segregation 
• Att stärka forskningsområdets långsiktiga utveckling 
• Att främja tillgängliggörande och spridning av forskning och kunskap om 

segregation för att bidra till en kunskapsbaserad praktik. 
 
Att initiera forskning och stärka forskningsområdet om segregation utgör viktiga 
aktiviteter för forskningsprogrammet, då detta är ett arbete som syftar till att 
skapa långsiktiga förutsättningar för forskningsområdet och samtidigt 
komplettera Vetenskapsrådets och övriga aktörers forskningsfinansiering på 
området. Ett kunskapsbaserat arbetssätt för att minska och motverka segregation 
är beroende av en ständig utveckling av forskningsfronten och tillvaratagande av 
befintlig kunskap. Programmet aktiviteter inkluderar därför att finansiera 
forskningsprojekt om segregation samt att tillgängliggöra och sprida befintlig 
forskning och kunskap om segregation. 
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Summary 

The Swedish Research Council has been mandated to establish a ten-year 
national research programme in segregation. The focus of the research 
programme shall be based on a strategic research agenda. This report forms the 
strategic research agenda. 

The overarching goal of the research programme is to contribute to knowledge 
that can reduce segregation and to create equivalent conditions in childhood, 
adolescence and later in life, and to provide good life chances for all. The 
programme-specific goal of the research programme is to contribute to new 
knowledge about the significant differences that exist between different areas 
and neighbourhoods in Sweden, in terms of factors such as school results, level 
of education, employment, income, health, length of life, security, participation 
in democracy, and involvement in cultural life. The research programme shall 
contribute to knowledge that enables evidence-based reforms that can reduce 
and counteract segregation. 

Based on the goals of the research programme and a mapping of actors and the 
research funding available in the area, three primary activities are proposed for 
the research programme: 

• Initiating research into segregation  
• Strengthening the long-term development of the research field 
• Promoting accessibility and dissemination of research and knowledge about 

segregation, in order to contribute to knowledge-based practice. 
 
Initiating research and strengthening the research field of segregation constitute 
important activities for the research programme, as they are measures aimed at 
creating long-term preconditions for the research field, and at the same time 
supplementing the research funding of segregation research by the Swedish 
Research Council as well as other research funding bodies. A knowledge-based 
way of working to reduce and counteract segregation is dependent on constant 
development of the research frontier and on utilising existing knowledge. The 
programme activities therefore include funding research projects into 
segregation, making existing research and knowledge about segregation 
accessible, and also disseminating this research. 
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1 Inledning 

Vetenskapsrådet har fått regeringens uppdrag att inrätta ett nationellt 
forskningsprogram om segregation. Programmet är en del av regeringens strategi 
och handlingsplan för att minska och motverka segregation. 

Det övergripande målet med regeringens strategi mot segregation är ”minskad 
segregation, jämlika uppväxt- och levnadsvillkor och goda livschanser för alla.” 
Strategin har därutöver fem delmål inom områdena: boende, utbildning, 
arbetsmarknad, brottslighet, samt demokrati och civilsamhälle. 

Med detta som bakgrund syftar forskningsprogrammet om segregation till att 
bidra till en ökad kunskap och förståelse för segregationens utmaningar, att bidra 
till kunskapsbaserade insatser och reformer för att minska och motverka 
segregation och därmed att stärka människors livschanser. Detta gör man genom 
att initiera ny forskning, genom att stärka forskningsområdets långsiktiga 
utveckling, samt genom att tillgängliggöra och sprida forskningsresultat. 

Den här rapporten utgör en strategisk forskningsagenda för 
forskningsprogrammet om segregation. Forskningsagendan syftar till att 
beskriva programmets mål, samt hur programmet avser att nå dessa mål utifrån 
en övergripande inriktning och med olika typer av aktiviteter. Att ta fram en 
strategisk forskningsagenda hör till uppdraget att inrätta ett nationellt 
forskningsprogram. Forskningsprogrammets ska löpande följas upp och 
utvärderas. 

Forskningsagendan består av fyra kapitel och ett antal bilagor. Det första kapitlet 
består av en inledning. Det andra kapitlet ger en kort beskrivning av 
utgångspunkter för programmet och innefattar bland annat en beskrivning av 
uppdraget att inrätta ett forskningsprogram om segregation. Det tredje kapitlet 
ger en kort introduktion till segregation och presenterar forskningsprogrammets 
övergripande mål och programspecifika mål. Detta kapitel innehåller även en 
diskussion och analys av programmets väg till måluppfyllelse. Det fjärde och 
avslutande kapitlet innehåller slutsatser och presenterar forskningsprogrammets 
huvudsakliga aktiviteter. 

Forskningsagendan består därutöver av sju bilagor. Dessa bilagor utgör underlag 
till forskningsprogrammets inriktning och består av en sammanfattning av 
regeringens strategi om att minska och motverka segregation (bilaga 1), en 
kartläggning av aktörer som arbetar med att minska och motverkar segregation i 
Sverige (bilaga 2), en kartläggning av nationella forskningsprogram med 
koppling till segregation (bilaga 3), en kartläggning av forskningsfinansiering 
inom segregation (bilaga 4), en beskrivning av forskningsområdets 
förutsättningar och behov (bilaga 5), en beskrivning av Vetenskapsrådets olika 
bidragsformer (bilaga 6), samt en beskrivning av processen för framtagandet av 
forskningsagendan (bilaga 7). 
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Forskningsagendan har tagits fram med hjälp av synpunkter från 
forskningsprogrammets tre rådgivande grupper (programkommitté, 
kunskapskommitté och referensgrupp), Vetenskapsrådets ämnesråd och 
kommittéer, samt med hjälp av kommentarer från en bredare allmänhet. 
Ledamöter från programkommittén, kunskapskommittén har referensgruppen 
har även medverkat i en workshop om programmets innehåll under september 
månad 2022. Programkommittén bestod (2022-11-03) av representanter från 
Forte, Formas, Vinnova och Vetenskapsrådet. Kunskapskommittén bestod 
(2022-11-03) av representanter från Sveriges Allmännytta, Boverket, Delmos, 
Skolverket, Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och regioner (SKR), The 
Global Village samt Tillväxtverket. Referensgruppen bestod (2022-11-03) av 
följande forskare inom segregation: Eva Andersson (kulturgeografi), Roger 
Andersson (Kulturgeografi), Maria Brandén (Sociologi), Nils Hertting 
(Statsvetenskap), Lisa Kings (Socialt arbete), Josefina Syssner (kulturgeografi), 
samt Björn Öckert (Nationalekonomi). 

Det har även givits möjlighet för en bredare allmänhet att ge synpunkter på ett 
utkast på forskningsagendan. Ett utkast på forskningsagenda och en inbjudan att 
ge synpunkter på agendan har varit publicerat på Vetenskapsrådets webbsida 
(2022-08-24 t.o.m. 2022-10-05). Information om att det är möjligt att inkomma 
med synpunkter på forskningsagendan har gjorts via Vetenskapsrådets digitala 
nyhetsbrev (2022-09-01) och via Twitter (2022-09-07). 
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2 Utgångspunkter 

2.1 Forskningspolitikens inriktning 
Målet med regeringens forskningspolitik är att ”Sverige ska vara ett av världens 
främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation, där 
högkvalitativ forskning, högre utbildning och innovation leder till samhällets 
utveckling och välfärd, näringslivets konkurrenskraft och svarar upp mot de 
samhällsutmaningar vi står inför, både i Sverige och globalt.”1 

Sveriges forskningspolitik är därför inriktad mot att både skapa en framstående 
forskningsnation, att bidra till att stärka näringslivet och att möta 
samhällsutmaningar. Att forskningspolitiken har olika syften återspeglas även 
internationellt.2 Ett tydligt exempel på detta är EU:s ramprogram för forskning 
och innovation, Horisont Europa, som består av tre pelare: (i) vetenskaplig 
spetskompetens, (ii) globala utmaningar och europeisk industriell 
konkurrenskraft, och (iii) Innovativa Europa.3 

Den statliga forskningsfinansieringen i Sverige kan på ett liknande sätt delas upp 
till att stödja forskningens kvalitet, att bemöta samhällsutmaningar samt att 
främja innovation och näringslivets konkurrenskraft. Dessa olika syften 
överlappar givetvis varandra, och forskningsfinansiering kan således avse att nå 
flera av dessa syften samtidigt. De nationella forskningsprogrammen hör därmed 
främst till de forskningspolitiska målen att bemöta samhällsutmaningar och att 
främja forskningens kvalitet. 

2.2 Nationella forskningsprogram 
Regeringen har inrättat tretton nationella forskningsprogram. År 2017 initierades 
de första sju programmen och år 2021 initierades ytterligare sex program. 
Vetenskapsrådet ansvarar för sex av programmen, Formas ansvarar för fyra och 
Forte ansvarar för tre. Gemensamt för de nationella forskningsprogrammen är att 
de är tioåriga och att de ska bidra till att bemöta olika samhällsutmaningar. 
Forskningsprogrammen lyder även under en uppdragstext som är gemensam för 
de nationella forskningsprogrammen.4 Utifrån denna uppdragstext har 
Vetenskapsrådet identifierat följande programgemensamma mål (utan inbördes 
rangordning):  

                                                                                                                                   
1 Prop. 2020/21:1 Utgiftsområde 16, sid 249. 
2 Se till exampel Eurostats statistik över statliga anslag till forskning och utveckling 
(GBARD). 
3 Se exempelvis: Horisont Europa, Webbplats: Vinnova 
4 Prop.2016/17:50. Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt 
konkurrenskraft., Regeringen (2017). Uppdrag att inrätta nationella forskningsprogram. 
Regeringsbeslut. U2017/2040/F, 2017-05-18. 

https://www.vinnova.se/m/horisont-europa/
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• att bidra till högkvalitativ forskning och kunskapsuppbyggnad 
• att bidra till evidensbaserad politik och förvaltning 
• att bidra till en utvecklad dialog mellan forskare, praktiker och beslutsfattare 
• att forskningsprogrammet skapar förutsättningar för tvärvetenskaplig och 

tvärsektoriell samverkan 
• att bidra till en stark anknytning mellan forskning och högre utbildning 
• att bidra till jämställdhet 
• att forskningsprogrammet är väl koordinerat med andra satsningar nationellt 

och internationellt, och att det skapas synergier 
• att forskningsprogrammet anpassas och utformas till de olika 

forskningsområdenas förutsättningar och bedrivs i flexibla former 
 

Dessa mål kan övergripande delas in i tre grupper. Den första gruppen pekar på 
behovet av att bidra till högkvalitativ forskning och att bidra till 
kunskapsbaserad politik och förvaltning. Detta åsyftar således de nationella 
forskningsprogrammens fokus på kunskapsuppbyggnad och bidrag till att möta 
samhällsutmaningar. Den andra gruppen av mål pekar på behovet av att utveckla 
en dialog och samverkan mellan olika aktörer, samt tvärvetenskaplig och 
tvärsektoriell samverkan. Här återfinns även ett mål om anknytning mellan 
forskning och den högre utbildningen.5 Den tredje gruppen av mål pekar på 
koordinering och att programmet ska anpassas till forskningsområdet och inte 
tvärtom. Att bidra till jämställdhet bör tolkas dels i fråga om tilldelning av 
forskningsmedel, och dels i fråga om forskningens innehåll. 

2.3 Uppdrag att inrätta ett nationellt forskningsprogram om 
segregation 
Inrättandet av det nationella forskningsprogrammet om segregation baseras och 
regleras av följande sex dokument: 

• Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation, 
• Regeringens handlingsplan för att minska och motverka segregation, 
• Regeringens forsknings- och innovationsproposition, 
• Regeringens uppdragsbeskrivning om nationella program, 
• Vetenskapsrådets regleringsbrev, samt  
• Vetenskapsrådets instruktion.6  

                                                                                                                                   
5 Målet om att skapa en anknytning mellan forskning och den högre utbildningen bör 
betraktas i relation till regeringens mål med forskningspolitiken där forskning och högre 
utbildning ömsesidigt stärker varandra för att Sverige ska vara en ledande kunskaps-
nation. Att stärka anknytningen mellan forskningen och den högre utbildningen bör 
därför också främst betraktas på ett övergripande plan, det vill säga genom att stärka 
forskningsfältet i bred bemärkelse kommer också den högre utbildningen att stärkas. För 
ytterligare diskussion se Vetenskapsrådet (2021). Komplement till forskningsagenda för 
det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration. En uppdatering 
och komplettering med sikte på morgondagens utmaningar och möjligheter. VR2105. 
Sid 44. 
6 Regeringskansliet (2018). Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka 
segregation. Ku18:03. Sid 4, 43., Regeringskansliet (2020). Ett Sverige som håller ihop – 
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Bakgrunden till att inrätta ett forskningsprogram om segregation finns i 
regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation, där en 
central utgångspunkt är ett kunskapsbaserat arbetssätt.7 Att arbetet för att minska 
och motverka segregation behöver vara kunskapsbaserat betonas även i 
regeringens handlingsplan för att minska segregation. Från handlingsplanen 
framgår det att regeringen avser att avsätta medel för att stärka forskningen om 
segregation.8 (En kort beskrivning av regeringens strategi och handlingsplan ges 
i bilaga 1.) 

Att inrätta ett forskningsprogram om segregation presenteras i regeringens 
forsknings- och innovationsproposition 2020.9 Regeringen konstaterar att det 
behövs mer kunskap om segregation eftersom det finns betydande skillnader 
mellan olika områden och stadsdelar i Sverige avseende bland annat: 
skolresultat, utbildningsnivå, sysselsättning, inkomst, hälsa, livslängd, trygghet, 
demokratiskt deltagande samt involvering i kulturlivet. Regeringen konstaterar 
även att det finns flera kunskapsluckor avseende segregation och dess påverkan 
för människors livschanser. Förekomsten av kunskapsluckor har bland annat 
identifierats i forskningsöversikter och kartläggningar av Forte och 
Vetenskapsrådet.10 Regeringen anser därför att ett nationellt forskningsprogram 
om segregation behövs för att skapa ytterligare förutsättningar för att höja 
kunskapen om segregation i en svensk kontext. Denna kunskap ska på sikt 
möjliggöra kunskapsbaserade reformer som kan bidra till att minska och 
motverka segregationen i Sverige. Forskningen om segregation behöver 
dessutom spänna över många olika discipliner för att överbrygga de 
kunskapsluckor som finns.11 

Vetenskapsrådet fick år 2021 det formella uppdraget att inrätta ett tioårigt 
nationellt forskningsprogram om segregation. Från regleringsbrevet framgår 
även att forskningsprogrammet ska drivas i enlighet med samma 
uppdragsbeskrivning som de tidigare initierade nationella 

                                                                                                                                   
Regeringens insatser för minskad segregation och goda livschanser för alla. 
Diarienummer: A2020/02652. Sid 8., Prop. 2020/21:60. Forskning, frihet, framtid – 
kunskap och innovation för Sverige., Regeringen (2017). Uppdrag att inrätta nationella 
forskningsprogram. Regeringsbeslut. U2017/2040/F, 2017-05-18., Regeringen (2021). 
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Vetenskapsrådet. Regeringsbeslut. 
U2021/01515. 2021-03-04., Förordning (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet. 
7 Prop. 2020/21:60. Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige. sid 
133., Regeringskansliet (2018). Regeringens långsiktiga strategi för att minska och 
motverka segregation. Ku18:03. Sid 4, 43. 
8 Regeringskansliet (2020). Ett Sverige som håller ihop – Regeringens insatser för 
minskad segregation och goda livschanser för alla. Diarienummer: A2020/02652. Sid 8. 
9 Prop. 2020/21:60. Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige. 
10 Forte (2017). Segregation: Vad menas och hur mäts den? Forskning i korthet #9. ISSN 
2001-4287., Vetenskapsrådet (2018). Svensk forskning om segregation – en 
kartläggning. VR1808. ISBN 978 7307 366 0. 
11 Prop. 2020/21:60. Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige. sid 
133., Regeringen (2021). Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Vetenskapsrådet. 
Regeringsbeslut. U2021/01515. 2021-03-04. 
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forskningsprogrammen.12 Uppdragets utformning basers även på 
Vetenskapsrådets instruktion som säger att myndigheten har i uppdrag att stödja 
strategiska satsningar och att ge stöd till grundläggande forskning av högsta 
vetenskapliga kvalitet.13 

Anslaget till programmet blir 10 miljoner kronor per år för åren 2021 till och 
med 2024. Från och med 2023 kommer 20 miljoner kronor att föras över till 
forskningsprogrammet om segregation, från Vetenskapsrådets anslag för 
forskning om jämlika villkor.14 Med antagandet att budgeten från och med 2023 
är 30 miljoner kronor per år fram till och med år 2030, skulle det innebära en 
total budget för forskningsprogrammet på 260 miljoner kronor. 

                                                                                                                                   
12 Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Vetenskapsrådet. Regeringsbeslut. 
U2021/01515. 2021-03-04., Och Regeringen (2017). Uppdrag att inrätta nationella 
forskningsprogram. Regeringsbeslut. U2017/2040/F, 2017-05-18. 
13 Förordning (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet, 1§, 2§ 
14 Prop. 2020/21:60. Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige., 
Regeringen (2021). Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Vetenskapsrådet. 
Regeringsbeslut. U2021/01515. 2021-03-04., Och Regeringen (2017). Uppdrag att 
inrätta nationella forskningsprogram. Regeringsbeslut. U2017/2040/F, 2017-05-18. 
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3 Programmets mål och väg till 
måluppfyllelse 

3.1 En introduktion till segregation 
Segregation kan definieras som att avse en rumslig åtskillnad mellan olika 
befolkningsgrupper.15 Segregation brukar delas in i socioekonomisk segregation 
(som avser en åtskillnad mellan grupper avseende utbildning, inkomst och yrke), 
etnisk segregation (som avser en åtskillnad avseende etniska, religiösa eller 
kroppsliga kännetecken), eller demografisk segregation (som avser en åtskillnad 
avseende ålder, kön och/eller hushållstyper).16 Segregation är ett relationellt 
begrepp, det vill säga att segregation uppstår i relationen mellan skilda 
befolkningsgrupper. 

Regeringens arbete mot segregation är framför allt inriktad mot den 
socioekonomiska segregationen, vilket därför även är fokus för den här 
forskningsagendan.17 Den socioekonomiska segregationen har ofta en nära 
koppling till andra typer av segregation och vice versa. Segregation kan 
exempelvis beaktas i förhållande till olika arenor, som tudelning på 
arbetsmarknaden.18 Denna typ av segregation avser också en åtskillnad av olika 
befolkningsgrupper, men innefattar inte nödvändigtvis en rumslig aspekt och har 
således en annan problematik. 

Två begrepp som bör åtskiljas är integration och segregation. Integration handlar 
om inkludering och etablering i samhället av människor som är nyanlända eller 
har invandrat. Segregation handlar om en åtskillnad av olika grupper, oavsett om 
de är nyanlända eller inte. Integration och segregation kan dock också höra ihop, 
då en lyckad integration kan bidra till att minska segregationen och dess 
negativa konsekvenser.19 

Segregation kan även behöva särskiljas från polarisering, där polarisering i 
dagligt tal ofta avser ett ideologiskt avstånd mellan exempelvis olika partier. 
Polarisering kan dock även återfinns som benämning för olika sociala problem 
                                                                                                                                   
15 Webbplats: Nationalencyklopedin nedladdad 2022-05-16. 
16 Forte (2017). Segregation: Vad menas och hur mäts den? Forskning i korthet #9. ISSN 
2001-4287. 
17 Regeringskansliet (2018). Regeringens långsiktiga strategi för att minska och 
motverka segregation. Ku18:03. Sid 4, 43., Regeringskansliet (2020). Ett Sverige som 
håller ihop – Regeringens insatser för minskad segregation och goda livschanser för alla. 
Diarienummer: A2020/02652. Sid 8., Prop. 2020/21:60. Forskning, frihet, framtid – 
kunskap och innovation för Sverige., Regeringen (2021). Regleringsbrev för budgetåret 
2021 avseende Vetenskapsrådet. Regeringsbeslut. U2021/01515. 2021-03-04. 
18 Se exempelvis: Delmos (2020). Coronakrisen: Hur påverkas tudelningen på 
arbetsmarknaden? Externa perspektiv, Segregation och covid-19. Artikelserie del 5. 
Pernilla Andersson Joona. 
19 Delmos (2021). Segregation i Sverige – Årsrapport 2021 om den socioekonomiska 
boendesegregationens utveckling. Delmos 2021/334. 

https://www.ne.se/info/


 15 

som exempelvis inkomstklyftor. Polarisering kan således betyda flera olika saker 
beroende på sammanhang.20 

Forskning om segregation kan avse både förekomst av segregation, orsaker till 
segregation, samt konsekvenser av segregation. Segregation kan därför vara en 
företeelse som ska beskrivas och förklaras (segregation som förklarad variabel), 
eller en företeelse som ger upphov till effekter på exempelvis inkomst, yrke och 
utbildning (segregation som förklarande variabel). 

Det som gör att regeringen har en strategi mot segregation är att segregation kan 
ge upphov till negativa konsekvenser. Vi måste dock här påpeka att segregation 
kan vara både frivillig eller påtvingad, och kan vara associerad med både 
positiva och negativa attribut. Det finns resursstarka grupper som segregerar sig 
från övriga samhället och det finns resurssvaga grupper som, av olika 
anledningar, samlas i olika bostadsområden. Segregation kan dock ge upphov till 
betydande negativa konsekvenser, och det är dessa som regeringens strategi mot 
segregation avser att minska och motverka. 

Att minska och motverka segregation kan beskrivas som att kämpa mot dubbla 
utmaningar. Segregation innebär per definition att en grupp människor med vissa 
attribut, som exempelvis låg utbildningsnivå och hög arbetslöshet, är samlade på 
ett och samma ställe. Detta är i sig en utmaning och ett tillräckligt motiv för att 
det offentliga på olika sätt arbetar för att förbättra livssituationen för dessa 
människor. Det faktum att dessa personer är samlade på ett och samma ställe kan 
dock ge upphov till en ytterligare effekt, en så kallad grannskapseffekt eller 
kamrateffekt. En person som bor i ett utsatt område kan därmed dels stå inför 
utmaningar på individnivå (exempelvis att vara arbetslös) och dels utmaningarna 
av att bo i ett utsatt område och vara påverkad av sitt grannskap. 

En grannskapseffekt innebär, enkelt uttryckt, att personer påverkas av sitt 
grannskap. Om personer i ens närhet exempelvis är arbetslösa, kan man till 
exempel uppfatta sina egna chanser till att få en anställning som sämre, vilket i 
sin tur kan medföra att man inte söker arbete i samma utsträckning. Det finns 
också färre förebilder eller personer som kan ge vägledning eller utgöra en 
kontakt till att få ett arbete. Att välja att bo eller verka i närheten av personer 
man känner en tillhörighet till kan också ge upphov till positiva effekter, som att 
känna en gemenskap. Både svensk och internationell forskning har dock visat att 
personer som bor i socioekonomiskt svaga områden generellt har sämre 
livschanser sett till bland annat skolresultat, utbildningsnivå, hälsa och 
möjligheter på arbetsmarknaden.21 

När det gäller att studera förekomsten av segregation finns utmaningar i hur 
segregation mäts och avgränsas. I statistiken och i forskningslitteraturen mäts 
segregation på olika sätt.22 SCB har exempelvis redovisat statistik enligt DeSO 

                                                                                                                                   
20 SNS (2021). Demokratirådets rapport 2021: Polarisering i Sverige.  
21 Forte (2017). Segregation: Vad menas och hur mäts den? Forskning i korthet #9. ISSN 
2001-4287., sid 7. 
22 Ramboll (2020). Kunskapsöversikt om boendesegregation. Rapport. Mars 2020. 
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(Demografiska statistikområden)23, medan Brottsförebygganderådet (BRÅ) har 
använt en indelning av socialt utsatta områden som baseras på kommuners 
befolkningstäthet, SAMS-områden, och indikatorer för inkomst, försörjningsstöd 
och andel unga vuxna24. Att det finns flera sätt att mäta är givetvis bra utifrån att 
olika studier syftar till att undersöka olika frågor, samtidigt som utmaningar med 
att mäta kan göra det svårt att följa upp segregationens utveckling och för att 
utvärdera insatser för att motverka segregation. Hur olika former och 
dimensioner av segregation mäts är ett forskningsfält i sig, och metoderna 
utvecklas löpande. 

En annan utmaning med att följa upp insatser mot segregation är att vi studerar 
en fysisk plats eller område, samtidigt som insatserna mot segregation många 
gånger är inriktade mot individer. En person som bor i ett område med 
socioekonomiska utmaningar och som får det bättre ställt har därmed 
möjligheter att flytta. Då en person flyttar ut brukar en annan person flytta in. 
Detta innebär att en insats för att höja människors livschanser kan vara 
framgångsrika och effektiva på individnivå, samtidigt som området förblir 
oförändrat avseende olika parametrar som mäts på områdesnivå. Att kunna skilja 
på individen och den fysiska platsen avseende frågor om segregation, är därför 
central inom forskningen såväl som inom politikutformningen. 

3.2 Forskningsprogrammets mål och avgränsning 

3.2.1 Forskningsprogrammets mål 
Forskningsprogrammet har tre olika typer av mål: ett övergripande mål, ett 
programspecifikt mål, samt mål för programmets genomförande (som är 
gemensam för alla nationella forskningsprogram). 

Då det nationella forskningsprogrammets om segregation är en del av 
regeringens långsiktiga strategi och handlingsplan för att minska och motverka 
segregation, är forskningsprogrammets övergripande mål att skapa kunskap som 
kan bidra till minskad segregation, jämlika uppväxt- och levnadsvillkor och goda 
livschanser för alla. 

Forskningsprogrammets programspecifika mål anger hur programmet avser att 
bidra till regeringen övergripande mål om segregation. Forskningsprogrammets 
programspecifika mål baseras på regeringens uppdragsbeskrivning och syftar till 
att bidra med ny kunskap om de betydande skillnader som finns mellan olika 
områden och stadsdelar i Sverige avseende till exempel skolresultat, 
utbildningsnivå, sysselsättning, inkomst, hälsa, livslängd, trygghet, demokratiskt 
deltagande samt involvering i kulturlivet. Forskningsprogrammet ska bidra med 

                                                                                                                                   
23 Demografiska statistikområden, en ny regional indelning under kommuner. 
Webbplats: SCB Statistikmyndigheten 
Nedladdad 2021-02-23. 
24 BRÅ (2018). Utvecklingen i socialt utsatta områden i urban miljö 2006-2017. En 
rapport om utsatthet, otrygghet och förtroende utifrån Nationella 
trygghetsundersökningen. Rapport 2018:9. 

https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2018/demografiska-statistikomraden-en-ny-regional-indelning-under-kommuner/
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kunskap som möjliggör kunskapsbaserade reformer som kan minska och 
motverka segregation. 

3.2.2 Forskningsprogrammets avgränsning 
Regeringens strategi och uppdrag till Vetenskapsrådet beskriver hur 
forskningsprogrammet ska avgränsas. Med segregation avses en socioekonomisk 
och rumslig åtskillnad av olika befolkningsgrupper. Forskning som finansieras 
av programmet måste uppfylla villkoret att den avser forskning om segregation 
som kan bidra till att skapa förutsättningar för att stärka människor livschanser.  
Att forskningen ska bidra till att skapa förutsättningar för ”jämlika uppväxt- och 
levnadsvillkor och goda livschanser för alla” bör ges en bred tolkning och kan 
innefatta bland annat skolresultat, utbildningsnivå, sysselsättning, inkomst, 
hälsa, livslängd, trygghet, demokratiskt deltagande samt involvering i 
kulturlivet. 

Att forskningsprogrammet avser att lösa utmaningar i Sverige är tydligt från 
forskningspropositionen där det står att forskningsprogrammet ska skapa 
förutsättningar för att ”höja kunskapen om segregation i en svensk kontext”, 
samt att denna kunskap på sikt ska ”möjliggöra evidens- och kunskapsbaserade 
reformer som kan bidra till att minska och motverka segregationen i Sverige.”25 
Vetenskapsrådets tolkning av detta är att finansierad forskning även har 
möjlighet att exempelvis studera andra länder och andra historiska epoker, men 
att det behöver vara tydligt att forskningen avser att bidra till kunskap om hur 
segregationen i Sverige kan minskas och motverkas. 

Regeringens strategi är inriktad på att minska segregationen i hela landet, det vill 
säga inom och mellan storstäder, mindre städer och andra områden i Sverige. 
Detta innebär att forskningsprogrammet också ges samma avgränsning. 

3.3 Forskningsprogrammets väg till måluppfyllelse 
Forskningsprogrammets väg till måluppfyllelse kan beskrivas med hjälp av en 
programteori. En programteori (även kallad verksamhetslogik, effektlogik eller 
förändringslogik) är en beskrivning av hur ett program eller olika aktiviteter är 
tänkta att leda till att målet med programmet uppfylls. En programteori kan 
därmed även användas som ett hjälpmedel i utformandet av ett 
forskningsprogram, för att identifiera eventuella svagheter och var insatser kan 
tänkas göra störst nytta.26 En övergripande programteori av hur forskning kan 

                                                                                                                                   
25 Prop. 2020/21:60. Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige. sid 
133. 
26 Se exempelvis Vetenskapsrådet (2012). Att utvärdera effekter av ett 
grundforskningsprogram – en pilotstudie. Vetenskapsrådets lilla rapportserie 2012:7., 
Sandberg, B. och S. Faugert (2012). Perspektiv på utvärdering. Andra upplagan. Lund: 
Studentlitteratur., Sandahl, R. och G.J. Petersson (2016). Kausalitet i filosofi, politik och 
utvärdering. Lund: Studentlitteratur., eller ESV (2016). Vägledning verksamhetslogik. 
ESV 2016:3. 
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leda till att nå målet att minska och motverka segregation består av följande 
moment: 

1. Ny forskning och kunskap tas fram och bidrar till 
2. att öka den samlade mängden kunskap och forskning. Den samlade 

forskningen och kunskapen behöver sedan 
3. tillgängliggöras och spridas, för att 
4. skapa förutsättningar för ett kunskapsbaserat arbetssätt, vilket i sin tur skapar 

förutsättningar för en 
5. kunskapsbaserad praktik, som skapar förutsättningar att uppfylla målet om 

minskad segregation och jämlika uppväxt- och levnadsvillkor, samt goda 
livschanser för alla. 

 
Praktikens effekter kan i sin tur ge upphov till nya forskningsfrågor och 
angreppssätt. Beskrivningen ovan visar att olika förutsättningar behöver finns 
och fungera, för att skapa ett kunskapsbaserat arbetssätt och därmed att bidra till 
att nå målet om att minska och motverka segregationen. Dessa olika 
förutsättningar är därmed som en sammanhängande kedja och där 
forskningsprogrammet har till uppgift att stödja denna kedja och att utgöra ett 
stöd där kedjans länkar är som svagast. 

För att skapa en förståelse för vilken roll som forskningsprogrammet bör ha och 
vilka delar av effektkedjan som behöver stärkas, har olika kartläggningar och 
analyser tagits fram. Dessa underlag återfinns som bilagor och består av: 

• Bilaga 2. Aktörer som arbetar med att minska och motverka segregation i 
Sverige 

• Bilaga 3. Nationella forskningsprogram med koppling till segregation 
• Bilaga 4. Nationell forskningsfinansiering inom segregation – resultat från 

Swecris 
• Bilaga 5. Förutsättningar för forskning om segregation i Sverige. 
 
Dessa bilagor innefattar en kartläggning av de aktörer som arbetar praktiskt med 
att minska och motverka segregation, en kartläggning av tidigare 
forskningsfinansiering på området, samt en undersökning av forskningen 
förutsättningar i Sverige. 

Bilaga 4 visar att forskning om segregation redan finansieras av flera olika 
forskningsfinansiärer. Kartläggning av aktörer (se bilaga 2 och 3) visar dock att 
det inte finns någon annan aktör med ett tydligt uppdrag att stärka 
forskningsfältet inom segregation. Vetenskapsrådet kartläggning av 
segregationsforskning (Se bilaga 5) visar dessutom på ett behov av ökad 
samverkan mellan forskare och praktiker, samt en samverkan mellan forskare 
och statistikproducerande myndigheter. Detta pekar sammantaget på att en viktig 
uppgift för forskningsprogrammet borde vara att stärka forskningsområdet om 
segregation. 
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Att stärka forskningsområdet inom segregation skulle syfta till att få fler forskare 
att intressera sig för forskningsområdet och att höja kvaliteten av forskning inom 
området. Detta skulle i sin tur kunna leda till att ytterligare stärka 
segregationsforskares förmåga att konkurrera om forskningsmedel mer generella 
utlysningar nationellt och internationellt. Att stärka förutsättningarna för 
forskningsområdet skulle syfta till att inte bara stärka forskningsområdet här och 
nu, utan även stärka forskningsfältet långt efter att det tioåriga 
forskningsprogrammet om segregation har avslutats. Vetenskapsrådet har flera 
olika bidragsformer som skulle kunna användas för att stärka forskningsområdet 
inom segregation, exempelvis miljö- och nätverksbidrag, eller forskarskolor och 
stöd till internationellt utbyte (se bilaga 6). 

Att stärka forskningsområdet innefattar även att främja framtagandet av ny 
forskning. Detta kan ske genom att Vetenskapsrådet själva eller tillsammans 
med andra forskningsfinansiärer utlyser projektbidrag inom segregation. Denna 
finansiering bör komplettera befintlig forskning för att möta olika behov och för 
att komplettera annan forskningsfinansiering. Framtagandet av ny forskning kan 
ske genom olika typer av finansiering, exempelvis projektbidrag, karriärbidrag 
eller gästforskarbidrag. Här går även att inkludera insatser för att skapa möten 
mellan forskare, samt möten mellan forskare och praktiker, för att inspirera till 
ny forskning. 

Kartläggningen av olika aktörer på området (bilaga 2 och 4) visar att kunskap 
och forskning sprids av olika aktörer på området, exempelvis Delmi och 
Sveriges Allmännytta. Forskningsprogrammet skulle här dels kunna stödja 
forskare i deras kommunikation, och dels genom att forskningsprogrammet i 
egen regi eller tillsammans med andra aktörer tar fram forskningsöversikter 
(forskningssammanfattningar) och/eller anordnar seminarier och workshops. 

En central aktör för att sprida forskning om segregation är givetvis forskarna 
själva. Vår kartläggning kan ej svara på frågan i vilken utsträckning forskare 
inom segregation har behov av kommunikationsstöd. Kartläggningen av 
segregationsforskning (bilaga 5) ger dock att det efterfrågas en ökad samverkan 
och dialog mellan forskare, myndigheter och praktiker. 

Ett forskningsprograms arbete med att tillgängliggöra och sprida forskning, bör 
beakta flera olika aspekter. För det första bör olika aspekter av segregation 
beaktas. Det finns exempelvis behov av kunskap av både företeelse av 
segregation, orsaker till segregation (inklusive strukturella orsaker till 
segregation), samt effekter av segregation (inklusive effekter av olika insatser 
mot segregation). En del målgrupper är troligen mest intresserade av vilka 
insatser som fungerar och vilka som inte fungerar, samtidigt som andra 
målgrupper kan vara mer intresserade av att se hur segregationen utvecklas över 
tid. 

För det andra kan det behövas aktiviteter avseende dels ”att tillgängliggöra” och 
dels ”att sprida”. Att tillgängliggöra innefattar bland annat publicering med 
öppen tillgång, men kan även innefatta att producera och tillgängliggöra 
populärvetenskapliga forskningssammanställningar. ”Att sprida” tar 
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tillgängliggörandet av forskning ett steg längre, genom att forskningen sprids till 
olika målgrupper. För att målgruppen ska använda sig av kunskapen krävs även 
att mottagarna tar del av forskningen, förstår den och reflekterar över dess 
implikationer. Att sprida forskningen kan således även handla om att anordna 
seminarier och konferenser, eller andra typer av mötesplatser för forskare och 
praktiker. 
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4 Forskningsprogrammets huvudsakliga 
aktiviteter 

4.1 Huvudsakliga aktiviteter 
Baserat på forskningsprogrammets mål, väg till måluppfyllelse, samt 
kartläggning av aktörer och forskningsfinansiering på området, föreslås 
forskningsprogrammet att ha tre huvudsakliga aktiviteter: 

• Att initiera forskning om segregation 
• Att stärka forskningsområdets långsiktiga utveckling, samt 
• Att främja tillgängliggörande och spridning av forskning och kunskap om 

segregation för att bidra till en kunskapsbaserad praktik. 

4.1.1 Att initiera forskning om segregation 
Då ett kunskapsbaserat arbetssätt är beroende av en ständig utveckling av 
forskningsfronten, behöver programmet ha som insatsområde att finansiera 
forskningsprojekt inom segregation. 

Bidragsformen projektbidrag syftar till att ge forskare i uppgift att självständigt 
lösa en forskningsuppgift. Bidragsformen utlyses i nationell konkurrens vilket 
premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet. Att utlysa projektbidrag 
inom segregation är också ett sätt att skapa långsiktiga förutsättningar för att 
stärka forskningsfältet, samtidigt som det är en bidragsform som är ett lämpligt 
komplement till miljöbidrag och forskarskolor. 

4.1.2 Att stärka forskningsområdet långsiktiga utveckling 
Att stärka forskningsområdet om segregation bör utgör en huvudsaklig aktivitet 
för forskningsprogrammet, och en stor del av forskningsprogrammets budget bör 
öronmärkas för detta. 

Att stärka forskningsområdet som helhet syftar till att stärka forskningen inom 
området, att skapa förutsättningar för den mång- och tvärvetenskapliga 
forskningen, samt att stärka kontakter och nätverk mellan forskare. Att stärka 
forskningsområdet som helhet syftar även till att skapa sådana strukturer att det 
skapas starka förutsättningar för forskningsområdet även efter år 2030, då 
finansieringen från forskningsprogrammet har avslutats. Att långsiktigt stärka 
forskningsområdet bidrar även till att göra forskare inom segregation mer 
konkurrenskraftiga i Vetenskapsrådets och övriga forskningsfinansiärers 
utlysningar av forskningsmedel. 

De bidragsformer som är av störst intresse för detta insatsområde är bidrag till 
forskningsmiljö, forskarskolor för nationell samordning och nätverksbidrag. 
Bidrag till forskningsmiljö (även kallat miljöbidrag) utgör en intressant 
bidragsform då det ger en grupp forskare möjlighet att etablera och samarbeta 
mot ett gemensamt forskningsmål, och då bidraget generellt är större än enskilda 
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projektbidrag ger det ökade förutsättningar att stärka forskningsområdet 
långsiktigt. En begränsande faktor kan vara att forskarna arbetar inom redan 
etablerade konstellationer, varpå det kommer vara viktigt att på olika skapa 
nätverk och mötesplatser mellan ämnesområden, mellan lärosäten, samt mellan 
yngre och mer etablerade forskare. Miljöbidragen kan därför med fördel 
kombineras med nätverksbidrag, samt med forskarskolor och etableringsbidrag 
för att stärka tillväxten av forskningsområdet. 

En särskild utmaning kommer vara att inspirera och skapa förutsättningar för 
mång- och tvärvetenskapliga samarbeten. Här spelar återigen bidragsformerna 
miljöbidrag, nätverksbidrag och forskarskolor en viktig roll. Här kan även en 
vetenskaplig koordinator för det nationella forskningsprogrammet spela en 
viktig roll. Det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration 
har använt sig av en vetenskaplig koordinator som skapar olika aktiviteter för de 
forskare som finansierats av programmet, exempelvis tvärvetenskapliga 
seminarier. Att anordna tvärvetenskapliga seminarier skulle även kunna 
anordnas på andra sätt, exempelvis tillsammans med praktiker inom området. 
Intressanta bidragsformer att överväga är Konferensbidrag och Exploratory 
workshops. Konferensbidrag och Exploratory workshops syftar båda till att 
utveckla nya forskningsområden och har ett fokus på erfarenhetsutbyte och 
samverkan. Forskningsprogrammet kan givetvis även föreslå nya eller 
alternativa finansieringsinstrument. 

4.1.3 Att främja tillgängliggörande och spridning 
Det tredje huvudsakliga aktiviteten ”Att tillgängliggöra och sprida forskning och 
kunskap om segregation för att bidra till en kunskapsbaserad praktik” innefattar 
dels att stödja forskare i deras roll att kommunicera forskning, och dels att 
genom att kunskapsförmedlare sprida forskning och kunskap. Denna aktivitet 
syftar till att tillgängliggöra och sprida kunskap till praktiker. Aktiviteter inom 
detta området bör ske löpande under hela forskningsprogrammets levnad. 

Att stödja forskare i deras roll att kommunicera forskning kan exempelvis göras 
genom bidragsformen Forskningskommunikationsstöd och/eller den 
vetenskapliga koordinatorn. Detta behöver dock inte enbart vara begränsat till de 
forskare som har fått finansiering inom programmet, utan här behövs arbetssätt 
för att på bred front nå forskare inom segregation. 

Forskningsprogrammet har även möjlighet att utgöra en viktig roll som 
kunskapsförmedlare till praktiker. Detta arbete syftar till att tillgängliggöra, 
sprida och förklara redan befintlig forskning och kunskap om segregation. Detta 
kan exempelvis utföras genom att producera forskningsöversikter och att 
anordna seminarier om segregation som är riktade till en bredare publik. Detta är 
en aktivitet som skulle kunna utföras i Vetenskapsrådets egen regi eller i 
samverkan med en eller flera andra aktörer på området. Denna 
forskningskommunikation bör riktas till beslutsfattare och andra aktörer som 
arbetar aktivt med att minska och motverka segregation, och skulle exempelvis 
kunna utgå från regeringens olika delmål: boende, utbildning, arbetsmarknad, 
demokrati, och brottslighet. 
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4.2 Uppföljning och utvärdering 
Enligt regeringens uppdragsbeskrivning bör det nationella 
forskningsprogrammet följas upp och utvärderas med jämna mellanrum. 
Regeringen avser att initiera framtida utvärderingar medan uppföljningar ska 
initieras och genomföras av Vetenskapsrådet. Uppföljningen av det nationella 
programmet ska redovisas årligen senast den 1 mars till Regeringskansliet.27 

Det är viktigt att på ett tidigt stadium säkerställa att det är möjligt att utvärdera 
programmet. Den information som samlas in inom ramen för uppföljningen 
utgör ett viktigt underlag till utvärderingen. För att följa upp och anpassa 
programmet behöver aktiviteterna som sker i de olika stegen dokumenteras 
löpande och redovisas årligen. 

Den årliga rapporteringen till regeringen bör ta sin utgångspunkt i att beskriva 
vad programmet har gjort under året (exempelvis finansierade satsningar och 
genomförda aktiviteter) samt diskutera måluppfyllelse i relation till programmets 
mål. 

                                                                                                                                   
27 Regeringen (2017). Uppdrag att inrätta nationella forskningsprogram. 
Regeringsbeslut. U2017/2040/F, 2017-05-18. 
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Bilaga 1. Regeringens strategi för att 
minska och motverka segregation 

Regeringens strategi 
Regeringen lanserade 2018 en långsiktig strategi för att minska och motverka 
segregation. Strategin efterföljdes sedan av en handlingsplan med insatser för 
minskad segregationen. Regeringens strategi och handlingsplan har en 
helhetssyn och utgör därmed en viktig utgångspunkt för det nationella 
forskningsprogrammet om segregation. 

Regeringens strategi fokuserar på socioekonomisk segregation, eftersom den 
bäst anses förklara uppkomsten av segregation i Sverige. Strategin fokuserar 
därutöver på att åtgärda de aspekter av segregation som har en negativ inverkan 
på människors rättigheter, förutsättningar och möjligheter. Strategin är inriktad 
på att minska och motverka segregation i hela landet, det vill säga i både 
storstäder, mindre städer och andra samhällen.28 Det övergripande målet för 
regeringens strategi är: 

Minskad segregation, jämlika uppväxt- och levnadsvillkor och 
goda livschanser för alla.29 

 

Detta innefattar både att förbättra situationen i områden med socioekonomiska 
utmaningar och att motverka strukturella orsaker till att segregation uppkommer. 
Med ”jämlika uppväxtvillkor” avses att alla barn har rätt till goda 
uppväxtvillkor, vilket innefattar både skola, fritid och hemmamiljön. Med 
”jämlika levnadsvillkor” avses att alla oavsett var de bor ska ha goda 
levnadsvillkor avseende utbildning, arbete, boende, demokratisk delaktighet och 
trygghet. Att alla ska ha goda levnadsvillkor oavsett var de bor är en 
rättvisefråga. Med ”goda livschanser” avses att alla ska ha goda möjligheter att 
utveckla sina liv, sina förmågor och kompetenser utifrån intressen och behov. 
Strategin är inriktad mot fem delområden: (i) boende, (ii) utbildning, (iii) 
arbetsmarknad, (iv) demokrati och civilsamhälle, samt (v) brottslighet (se 
nedan).30 

Utöver dessa mål och delmål finns det olika utgångspunkter och perspektiv som 
regeringen anser viktiga för arbetet. Utgångspunkterna för regeringens arbete för 
att motverka och minska segregationen är: långsiktighet, sektorsövergripande 

                                                                                                                                   
28 Regeringskansliet (2018). Regeringens långsiktiga strategi för att minska och 
motverka segregation. Ku18:03. Sid 10 
29 Regeringskansliet (2018). Regeringens långsiktiga strategi för att minska och 
motverka segregation. Ku18:03. Sid 3. 
30 Regeringskansliet (2018). Regeringens långsiktiga strategi för att minska och 
motverka segregation. Ku18:03. Sid 5-6. 
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arbetssätt, samverkan och samordning, tidiga och förebyggande insatser, 
kunskapsbaserat arbetssätt, behov av generella reformer och riktade insatser, 
samt behov av insatser på flera nivåer. De perspektiv som ska genomsyra arbetet 
är: mänskliga rättigheter och demokrati, icke-diskriminering, 
barnrättsperspektivet och ungdomsperspektivet, jämställdhet, jämlikhet. 

Ett annat viktigt perspektiv är att beakta målen i Agenda 2030. De mål i Agenda 
2030 som är av särskild vikt är: Ingen fattigdom (mål 1), God utbildning för alla 
(mål 4), Minskad ojämlikhet (mål 10), Hållbara städer och samhällen (mål 11), 
Fredliga och inkluderande samhällen (mål 16), Genomförande och partnerskap 
(mål 17). Det sista av dessa mål (mål 17) betonar betydelsen av samverkan 
mellan organisationer och aktörer, exempelvis offentliga organisationer och 
civilsamhälles organisationer, för att genomföra Agenda 2030 och för att minska 
och motverka segregation. 

Dessa mål, utgångspunkter och perspektiv är även viktiga i utformning av 
forskningsprogrammet om segregation. Att regeringens arbete ska baseras på ett 
kunskapsbaserat arbetssätt, vittnar om betydelsen av ett nationellt 
forskningsprogram om segregation. 

Delmål och insatsområden 
Regeringen strategi för att minska och motverka segregation består av fem 
delområden: (i) boende, (ii) utbildning, (iii) arbetsmarknad, (iv) demokrati och 
civilsamhälle, samt (v) brottslighet, vilka i sin tur består av delmål och 
insatsområden enligt nedan:31 

Boende 

Delmål: Minskad boendesegregation, bra bostäder för alla och stärkt 
samhällsservice. 

Insatsområden: 

• Insatser för blandad bebyggelse 
• Insatser för en bostadsmarknad öppen för alla 
• Insatser för förtydligade sociala hållbarhetsperspektiv i samhällsplaneringen 
• Insatser för stärkt samhällsservice i områden med socioekonomiska 

utmaningar. 
 
Utbildning 

Delmål: Skolsegregationen och sambandet mellan elevernas socioekonomiska 
bakgrund och kunskapsresultat ska minska. 

                                                                                                                                   
31 Regeringskansliet (2018). Regeringens långsiktiga strategi för att minska och 
motverka segregation. Ku18:03. Sid 5-6. 
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Insatsområden: 

• Insatser som bidrar till likvärdiga förutsättningar inför skolstarten 
• Insatser som verkar för en allsidig social sammansättning av eleverna i 

skolan 
• Insatser för att höja elevernas resultat och stärka skolans kompensatoriska 

uppdrag 
• Insatser för en meningsfull fritid för barn och unga i områden med 

socioekonomiska utmaningar 
• Insatser för att skapa möjligheter för vuxna att utbilda sig för etablering på 

arbetsmarknaden. 
 
Arbetsmarknad 

Delmål: Ökad sysselsättning och lägre långtidsarbetslöshet i områden med 
socioekonomiska utmaningar. 

Insatsområden: 

• Insatser för att öka ungas möjligheter till arbete och studier 
• Insatser för ökad jämställdhet på arbetsmarknaden 
• Insatser för att minska och förebygga långtidsarbetslöshet 
• Insatser för effektivare etablering av nyanlända på arbetsmarknaden. 
 
Demokrati och civilsamhälle 

Delmål: Högt deltagande i allmänna val och i demokratiska processer mellan 
valen samt förbättrade villkor för civilsamhället i områden med 
socioekonomiska utmaningar. 

Insatsområden: 

• Insatser för ett högt deltagande i demokratin 
• Insatser för att stärka kulturens roll som främjare av demokratisk delaktighet 
• Insatser för förbättrade villkor för det civila samhället. 
 
Brottslighet 

Delmål: Ökad trygghet och minskad brottslighet i områden med 
socioekonomiska utmaningar. 

Insatsområden: 

• Insatser mot organiserad brottslighet 
• Insatser mot narkotika 
• Insatser för barn och unga 
• Insatser för att främja det brottsförebyggande arbetet 
• Insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck 
• Insatser för trygghet. 
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Bilaga 2. Aktörer som arbetar med att 
minska och motverka segregation i Sverige 

Inledning 
Ett stort antal aktörer arbetar med att minska och motverka segregationen i 
Sverige. Regerings strategi mot segregation beskriver de olika typer av aktörer 
som arbetar för att minska och motverka segregation:32 

• Regeringen och regeringskansliet, 
• Myndigheter, 
• Kommuner och regioner, 
• Civilsamhällets organisationer, och 
• Näringslivet. 

Regering och regeringskansliet 
Regeringens arbete mot segregation bedrivs inom flera departement inom 
regeringskansliet och åtgärder mot segregation återfinns på flera ställen i 
budgetpropositionen. Regeringens arbete mot segregation återfinns explicit i 
Utgiftsområde 13 ”Jämställdhet och nyanländas etablering”, men resultat 
avseende arbetet mot segregation påverkas av bland annat arbetsmarknad 
(utgiftsområde 14), utbildning (utgiftsområde 16), boende (utgiftsområde 18), 
demokrati och civilsamhället (utgiftsområde 1 och 17) och brottslighet 
(utgiftsområde 4). Detta innebär även att flera departement arbetar med frågor 
om segregation, även om justitiedepartementet är det departement som ansvarar 
för arbetet mot segregation just nu (2022-05-16).33 

Myndigheter 
Regeringens strategi har en beskrivning av 27 myndigheter vars arbete har 
bäring på arbetet mot segregation.34 Av dessa var det när strategin skrev enbart 

                                                                                                                                   
32 Regeringskansliet (2018). Regeringens långsiktiga strategi för att minska och 
motverka segregation. Ku18:03. 
33 Arbete mot segregation. Webbplats: Regeringskansliet nedladdad 2022-05-16. 
34 Arbetsförmedlingen, Barnombudsmannen, Boverket, Brottsförebyggande rådet (Brå), 
Delegationen mot segregation (Delmos), Diskrimineringsombudsmannen (DO), 
Folkhälsomyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), 
Försäkringskassan, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 
(IFAU), Jämställdhetsmyndigheten, Kriminalvården, Länsstyrelserna, Migrationsverket, 
Myndigheten för delaktighet (MFD), Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF), Polismyndigheten, Rådet för Europeiska socialfonden i 
Sverige (Svensk ESF-rådet), Socialstyrelsen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, 
Statens institutionsstyrelse (SIS), Statens skolinspektion, Statens skolverk, Statistiska 
centralbyrån (SCB), Statskontoret, Säkerhetspolisen, och Tillväxtverket. 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/arbete-mot-segregation/
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Delmos (Delegation mot segregation) och Boverket som i sin instruktion har ett 
uttalat uppdrag om segregation. Delmos har sedan fått i uppdrag att avvecklas 
till den 31 december 2022.35 Övriga myndigheter har mer generella uppdrag med 
bäring på segregation och jämlika villkor. 

I budgetpropositionen för 2021 behandlas regeringens arbete mot segregation i 
Utgiftsområde 13 ”Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering.”36 Här 
nämns framförallt fyra myndigheters uppdrag mot segregation: Delmos, 
Tillväxtverket, SCB och Vetenskapsrådet. Tillväxtverket fördelar statsbidrag till 
kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden. SCB har i uppdrag att 
förbättra förutsättningarna att följa upp segregationens utveckling och 
Vetenskapsrådet föreslås inrätta ett nationellt forskningsprogram om 
segregation. 

En myndighet med ett närliggande uppdrag är Delegationen för 
migrationsstudier (Delmi), vilka även har publicerat rapporter om segregation.37 

Kommuner och regioner 
Kommuner och regioner har en central roll, då deras ansvar och arbete omfattar 
många av de aspekter som har en påverkan på segregation. I regeringen strategi 
beskrivs hur kommuner och regioner har ett tydligt arbete för de olika 
delområdena inom strategin: Boende (kommuner har ansvar för bostäder och 
plan och byggfrågor), Utbildning (kommuner har ansvar för grundskola, 
gymnasieskola och vuxenskola), Arbetsmarknad (kommuner arbetar bland annat 
med näringslivsutveckling), demokrati och civilsamhälle (kommuner och 
regioner arbetar exempelvis om kulturfrågor), Brottslighet (inget specifikt 
utpekat arbete). Regionerna har dessutom ett ansvar för hälso- och sjukvården, 
inklusive tandvård och ett regionalt utvecklingsansvar.38 

Civilsamhällesorganisationer och näringslivet 
Det civila samhället arbetar på olika sätt för att minska och motverka 
segregation. Delmos har därför (fram tills att myndigheten avvecklades) haft i 
uppdrag att samverka med och stödja det civila samhället, genom bland annat 
statsbidrag till civilsamhällesorganisationer. Näringslivet arbetar också på olika 
sätt för att minska och motverka segregation, exempelvis som arbetsgivare och 
genom ett socialt ansvarstagande för lokala aktiviteter och evenemang. 
Näringslivets lokalisering spelar också en roll för ett områdes attraktivitet. 

                                                                                                                                   
35 Regeringen (2022). Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Delegationen mot 
segregation. Regeringsbeslut. Ju2022/00920. 2022-03-10. 
36 Prop. 2020/21:1 Utgiftsområde 13, kapitel 6 Segregation. 
37 Se publikationen Delmi (2021). Nya perspektiv på segregation: skola, psykisk hälsa 
och bosättningsmönster. Delmi Avhandlingsnytt 2021:13. 
38 Regeringskansliet (2018). Regeringens långsiktiga strategi för att minska och 
motverka segregation. Ku18:03. Sid 84. 
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Bilaga 3. Nationella forskningsprogram med 
koppling till segregation 

Nationella forskningsprogram 
2017 initierade regeringen sju nationella forskningsprogram, två vid 
Vetenskapsrådet, två vid Forte och tre vid Formas. År 2021 initierar regeringen 
ytterligare nationella forskningsprogram, varav forskningsprogrammet om 
segregation är ett. 

De nationella forskningsprogrammen har gemensamt att de med forskningens 
hjälp ska bidra till att bemöta olika identifierade samhällsutmaningar. Då de 
nationella forskningsprogrammen alla syftar till att bemöta samhällsutmaningar, 
har de mycket gemensamt och det finns för de olika programmen dessutom flera 
beröringspunkter. För det nationella forskningsprogrammet om segregation finns 
det framförallt beröringspunkter med forskningsprogrammen om hållbart 
samhällsbyggande (Formas), Migration och integration (Vetenskapsrådet), 
Brottslighet (Vetenskapsrådet) Arbetslivsforskning (Forte) och Virus och 
pandemier (Vetenskapsrådet). 

Nationellt forskningsprogram för hållbart samhällsbyggande 
Det forskningsprogram med den mest uttalade kopplingen till 
forskningsprogrammet om segregation, är forskningsprogrammet om hållbart 
samhällsbyggande, då det är det program som nämns och diskuteras i 
regeringens strategi för att motverka och minska segregation.39 

Forskningsprogrammet om hållbart samhällsbyggande består av sex teman och 
fem perspektiv. Forskningsprogrammets teman och perspektiv grundar sig de 
olika utmaningar som samhällsbyggandsprogrammet står inför. 
Forskningsprogrammets teman är: 

• hållbara boende och vistelsemiljöer, 
• hållbara transportsystem för alla, 
• människors hälsa och välbefinnande, 
• säkerhet och trygghet för människor och samhällen, 
• hållbar konsumtion och produktion, samt 
• hållbar mark- och vattenanvändning. 

                                                                                                                                   
39 Regeringskansliet (2018). Regeringens långsiktiga strategi för att minska och 
motverka segregation. Ku18:03. Sid 52. 
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Dessa sex teman ska sedan genomsyras av fem olika perspektiv som ska skapa 
förutsättningar för kunskapsuppbyggnad inom och mellan de olika temana: 
styrning, organisation, tillgänglighet, demokrati och digitalisering.40 

Forskningsprogrammets koppling till forskningsprogrammet om segregation 
avser troligen främst de teman som avser hållbara boenden, människors hälsa 
samt säkerhet och trygghet för människor och samhällen. 

Nationellt forskningsprogram inom migration och integration 
Det nationella forskningsprogrammet inom migration och integration har två 
huvudsakliga insatser (i) Att stärka forskningen inom området och (ii) att främja 
tillgängliggörande och spridning av forskningsresultat. Det nationella 
programmet har följande inriktningar; 

• Att stärka forskningsfältet i bred bemärkelse (exempelvis genom att stödja 
forskningsprojekt, miljöer och forskningsinfrastruktur), 

• Att främja internationell samverkan och att synliggöra svensk forskning 
(exempelvis genom bidrag till internationell postdok, internationella 
forskningsprojekt och gästforskare), samt 

• Att stödja samordning, spridning och tillgängliggörande av forskning 
(exempelvis genom konferens- och seminarieverksamhet som riktas till både 
forskare och praktiker) 

Därutöver har programmet inte någon ytterligare indelning i teman eller 
uppdelningar av utmaningar inom migration och integration, i likhet med 
exempelvis Formas program om hållbart samhällsbyggande. 

Forskningsprogrammet inom migration och integration har finansierat 
forskningsprojekt och forskningsmiljöer, samt har ett samarbete med Delmi och 
att anordna seminarier och att ge ut policy briefs.41 

Forskningsprogrammets beröringspunkter med forskningsprogrammet om 
segregation avser främst i de fall där insatser för integration även bidrar till att 
minska och motverka segregation. 

Nationellt forskningsprogram om brottslighet 
Det nationella forskningsprogrammet om brottslighet initierades av regeringen i 
forsknings- och innovationspropositionen 2021. Forskningsprogrammet initieras 
med bakgrund till de senaste årens utveckling av en ökad brottslighet och en 
ökad otrygghet i Sverige. Forskningsprogrammet avser att öka kunskapen om 
kriminalitetens orsaker, att stärka förmågan att förebygga och bekämpa brott, att 

                                                                                                                                   
40 Formas (2018). Forskning för ett integrerat och hållbart samhällsbyggande – 
Strategisk agenda för det nationella forskningsprogrammet för hållbart 
samhällsbyggande. Rapport: R5:2018. 
41 Vetenskapsrådet (2018). Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet 
inom migration och integration. Att stärka forskningen för att möta samhällsutmaningar. 
VR1814. 
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öka uppklaringen av brott, att utveckla det trygghetsskapande arbetet, att 
förändra normer samt att förbättra tvärsektoriell samverkan.42 

Forskningsprogrammet om brottslighet har en tydlig koppling till 
forskningsprogrammet om segregation. Brottslighet utgör ett av de fem 
prioriterade områdena i regeringens långsiktiga strategi för att minska och 
motverka segregation.43 

Nationellt forskningsprogram om arbetslivsforskning 
Det nationella forskningsprogrammet om arbetslivsforskning var ett av de sju 
nationella forskningsprogram som initierades av regeringen 2017. Programmet 
har identifierat tre övergripande utmaningar: 

• Att skapa ett hållbart och inkluderande arbetsliv 
• Att främja goda arbetsförhållanden 
• Att åstadkomma ett hälsofrämjande arbetsliv. 
Programmet har inom ramen för programmet finansierat forskning, och 
publicerat kunskapssammanställningar och analyser av forskningsbehovet på 
området.44 

Forskningsprogrammet om arbetslivsforskning har beröringspunkter med 
forskningsprogrammet om segregation avseende framförallt det första målet, och 
att skapa förutsättningar för ett hållbart arbetskraftsdeltagande och att öka 
inkludering av underrepresenterade grupper i arbetslivet. 

Nationellt forskningsprogram om virus och pandemier 
Det nationella forskningsprogrammet om brottslighet initierades av regeringen i 
forsknings- och innovationspropositionen 2021. Det nationella 
forskningsprogrammet om virus och pandemier ska bidra med ny kunskap inom 
flera discipliner om virus. Vidare behövs kunskap om de ekonomiska och 
sociala effekterna av pandemier. 

Då programmet även har en inriktning mot ekonomiska och sociala effekter, kan 
programmet få en koppling till forskningsprogrammet om segregation. Utsatta 
område har uppmärksammats ha blivit särskilt utsatt under Coronapandemin.45 

                                                                                                                                   
42 Prop. 2020/21:60. Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige. 
43 Regeringskansliet (2018). Regeringens långsiktiga strategi för att minska och 
motverka segregation. Ku18:03. Sid 5-6. 
44 Forte (2019). Strategisk forskningsagenda för det nationella programmet om 
arbetslivsforskning. 
45 Delmos har en artikelserie med fokus på segregation och covid-19. Artikelserie: 
Segregation och covid-19 - Delmos. Nedladdad 2022-05-18. 

https://delmos.se/kunskap/artikelserie-segregation-och-covid-19/
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Bilaga 4. Nationell forskningsfinansiering 
inom segregation – resultat från Swecris 

Inledning 
Denna bilaga innefattar en redovisning och analys av forskningsfinansiering i 
Sverige av forskning inom segregation. Syftet med att identifiera och analysera 
forskningsfinansiering inom segregation är att få en uppfattning om dess 
omfattning, och vilka forskningsämnen och forskningsområden som är 
representerade. Bilagan består av tre delar, en inledning, ett metodavsnitt och 
resultat. 

Metod 
Identifieringen av forskningsfinansiering inom segregation har gjorts med hjälp 
av databasen Swecris (Swedish Current Research Information System). Swecris 
samlar in uppgifter om forskningsfinansiärer från svenska forskningsfinansiärer, 
och ger en god täckning av forskningsfinansieringen även om databasen inte är 
heltäckande.46 

För att identifiera projekt inom segregation behövs en definition och 
avgränsning av vad forskning om segregation är. Enligt regeringens 
uppdragstext ska forskningsprogrammet om segregation bidra till ny kunskap 
om de betydande skillnader som finns mellan olika områden och stadsdelar i 
Sverige avseende till exempel skolresultat, utbildningsnivå, sysselsättning, 
inkomst och hälsa.47 Denna uppdragsskrivning baseras i sin tur på regeringens 
strategi om att minska och motverka socioekonomisk segregationen i Sverige. 

För att identifiera segregationsforskning i databasen Swecris, har 
segregationsforskning definierats som studier av segregation (en åtskillnad av 
grupper av människor) avseende både en rumslig och en socioekonomisk aspekt. 
Forskningen ska handla om segregation i Sverige, eller om segregation i Sverige 
i jämförelse med andra länder, eller lärande för en svensk kontext. 

Identifieringen av projekt i Swecris har skett i två steg. I det första steget 
användes sökord för att få ett första urval av forskningsprojekt. Sökorden har 
valts utifrån utgångspunkterna ovan och består främst av sökord som har en 
rumslig och/eller socioekonomisk aspekt. 

Sökord för steg 1: segregation, segregering, utsatta områden, 
utanförskapsområden, bostad, bostadsområden, boende, stad, städer, stadsdelar, 

                                                                                                                                   
46 Swecris - Sök bland svenska forskningsprojekt. Webbplats: Vetenskapsrådet 
Nedladdad 2022-05-15 
47 Regeringen (2021). Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Vetenskapsrådet. 
Regeringsbeslut. U2021/01515. 2021-03-04. 

https://www.vr.se/swecris#/
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förort, grannskap, kvarter, region, kommun, landsbygd, landsortsmiljö, rumslig, 
spatial, geografi, gentrifiering, disadvantaged areas, neighborhoods, socially 
deprived areas, housing, resident, city, cities, urban, suburb, municipal, rural, 
neighborhood, geographic, geography, gentrification. 

Sökningen med dessa sökord gjordes i januari 2022 och resulterade i 14 540 
träffar. I steg två avgränsades sökningen till projekt som har ett projektavslut 
(ProjectEndYear) år 2021 eller senare, vilket ger ett sökresultat med 3 542 
projekt. Då forskningsprogrammet kommer vara verksamt för år 2021 och 
framåt, är det rimligt att sökningen i Swecris avgränsas för dessa år. 

Efter denna avgränsning lästes varje projekts ”Abstract” för att identifiera 
forskning om segregation. För att underlätta genomläsningen sorteras projekten 
efter forskningsämnesområde. Den manuella genomläsningen av de 3 542 
projekten resulterade i att 74 projekt identifierades som forskning inom 
segregation. 

Forskningsprojekt som har en rumslig och socioekonomisk aspekt men som 
handlar om andra länder, avser många gånger projekt som avser 
utvecklingsforskning, exempelvis utveckling på landsbygden i Afrika. I andra 
fall avser forskningen mer tydligt segregation, men då det inte finns någon 
jämförelse med Sverige eller till en svensk kontext, så har projektet ej 
inkluderats. Uppdragstexten specificerar tydligt att det handlar om att minska 
och motverka segregation i Sverige, samtidigt som Vetenskapsrådets 
kartläggning av segregationsforskning i Sverige ger att forskning om segregation 
i andra länder inte alltid är tillämpbart för den svenska kontexten.48 

Flera forskningsprojekt som avser den svenska landsbygden har också 
exkluderats då de enbart har haft en rumslig aspekt (som exempelvis gleshet och 
långa avstånd) men har saknat en socioekonomisk aspekt. Dessa projekt avser 
främst att studera regional tillväxt och utveckling. Här skulle det dock kunna 
vara så att forskning om segregation på landsbygden inte betraktar sig som 
segregationsforskning och därför använder andra nyckelbegrepp än exempelvis 
segregation och grannskapseffekter. 

De identifiera forskningsprojekt inom segregation har antingen en tydlig och 
huvudsaklig inriktning mot segregation, medan andra projekt mer beaktar en 
rumslig och socioekonomisk aspekt som en kontrollvariabel. De 
forskningsprojekt som identifieras är därför projekt som helt eller till viss del 
avser forskning om segregation. 

Av de 74 forskningsprojekt som har identifierats vara inom segregation, har 49 
stycken klassificeringen ”Projektbidrag”, 26 stycken har klassificeringen 
”Oklassificerat” eller ”Missing”, samtidigt som ett projekt har klassificeringen 
”Forskningsinfrastruktur.” Projektet inom forskningsinfrastruktur avser en 
databas om covid och outbreak surveillance. Projekten som är oklassificerade är 

                                                                                                                                   
48 Vetenskapsrådet (2018). Svensk forskning om segregation – en kartläggning. 
VR1808. 
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svåra att avgöra vad de avser för typ av bidrag. Projekten som är ”projektbidrag” 
verkar inte alltid heller ha rätt klassificering, då det finns projekt med en budget 
på mellan 40 till 50 miljoner kronor och som mer verkar vara stöd till program 
eller forskningsmiljöer. Resultatet av sökningen i Swecris kommer därför att 
användas för att beskriva segregationsforskningens omfattning avseende (i) 
finansiärer, (ii) forskningsämnesområde inklusive tvär- och mångvetenskapliga 
projekt, (iii) forskningsämne, samt (iv) enligt regeringens indelning av 
delområden. Resultaten kommer inte att redovisas utifrån budget, då projekten 
avser olika typer av bidragstyper och även då ett projekt enbart till viss del kan 
vara inom segregation. Identifierade projekt kommer att hänvisas till som 
”forskningsprojekt” eller enbart ”projekt”, även då urvalet inkluderar 
projektbidrag, program och forskningsinfrastruktur. 

Resultat 
Sökningen i Swecris har identifierat 74 forskningsprojekt inom segregation med 
projektavslut år 2021 eller senare. Tabell 1 redovisar antal projekt uppdelat på 
forskningsfinansiär. Tabellen visar att segregationsforskning har finansierats av 
flera olika finansiärer. Segregationsforskning har främst finansierats av 
Vetenskapsrådet, Forte och Formas. 

Tabell 1. Antal forskningsprojekt inom segregation per 
forskningsfinansiär med slutår 2021 och senare 

Forskningsfinansiär Antal 
projekt 

Formas 16 

Forte 21 

IFAU, Institutet för arbetsmarknads- 
och utbildningspolitisk utvärdering 

1 

Riksbankens Jubileumsfond 3 

Vetenskapsrådet 23 

Vinnova 8 

Uppgift saknas 2 

Summa 74 

Källa: Swecris 
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Forskningsprojekten i Swecris innefattar uppgifter om SCB-koder för 
forskningsämnen.49 Swecris möjliggör redovisning av upp till fem olika 
forskningsämnen. Då vi har uppgifter om forskningsämnen (SCB-kod på 
femsiffernivå) så har vi även uppgifter om forskningsämnesområden (SCB-kod 
på ensiffernivå). 

Det är dock svårt att säga generellt hur utförlig denna klassificering av 
forskningsämnen är per forskningsfinansiär och per projekt. Det är därför svårt 
att säga hur rättvisande statistiken är, även om resultaten borde ge en 
övergripande bild av vilka forskningsämnen som är representerade. 

Tabell 2. Antal forskningsprojekt per forskningsämnesområde, samt 
antal tvär- och mångvetenskapliga projekt 

 Medicin 
och hälso-
vetenskap 

Samhälls-
vetenskap 

Humaniora 
och konst 

Oklassificerat 

Inom samma 
forskningsämne 

10 34 2 2 

Mångvetenskapligt 
(Inom samma 
forskningsämnes-
område) 

1 19 0 0 

Tvärvetenskapligt 
(inom flera 
forskningsämnes-
områden) 

4 6 2 0 

Summa 15 59 4 2 

Källa: Swecris. Not. Forskningsprojekt med slutår 2021 eller senare. 
Mångvetenskapliga projekt definieras som två eller fler forskningsämnen inom 
samma forskningsämnesområde. Tvärvetenskapliga projekt definieras som ett 
projekt som tillför två eller fler forskningsämnesområden. Antalet projekt i tabellen 
summerar till över 74 projekt, på grund av att den redovisar tvärvetenskapliga 
projekt vilket innebär en dubbelräkning. 

Tabell 2 redovisar antal projekt uppdelat per forskningsämnesområde. Inom 
medicin och hälsovetenskap identifierades 15 projekt inom segregation. Av 
dessa var ett projekt mångvetenskaplig, det vill säga att det bestod av två 
forskningsämnen inom samma forskningsämnesområde (arbetsmedicin och 
miljömedicin, samt reproduktionsmedicin och gynekologi) och fyra projekt var 
tvärvetenskapliga (och bestod av både medicin och hälsovetenskap, och 
samhällsvetenskap). 

                                                                                                                                   
49 SCB och UKÄ (2016). Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. 
Uppdaterad augusti 2016. 



 36 

Inom samhällsvetenskap identifierades 59 projekt inom segregation, varav 19 
var mångvetenskapliga och sex var tvärvetenskapliga. Inom humaniora och 
konst identifierades fyra projekt, varav två var tvärvetenskapliga. Det fanns även 
två projekt som ej hade någon SCB-kod (oklassificerat). 

Antalet projekt inom segregation är totalt 74 stycken. När vi räknar antal projekt 
per forskningsämnesområde i Tabell 2 blir det dock 80 projekt, eftersom vi 
dubbelräknar de sex projekt som är tvärvetenskapliga. 

Tabell 3 redovisar antal projekt inom olika forskningsämnen. Då ett projekt kan 
uppge men än ett forskningsämne redovisar tabellen antalet förekomster av ett 
forskningsämne. Detta innebär att ett projekt kan räknas flera gånger och därmed 
att summan av antalet förekomster av enskilda SCB-koder (107 stycken) är 
större än antalet projekt (74 stycken). 

Tabell 3. Antal forskningsprojekt inom segregation, fördelat på 
forskningsämnen 

MEDICIN OCH 
HÄLSOVETENSKAP 

Antal 
förekomster 

30110 Immunologi inom det 
medicinska området 

1 

30220 Reproduktionsmedicin och 
gynekologi 

1 

30302 Folkhälsovetenskap, global 
hälsa, socialmedicin och hälsopolitik 

10 

30303 Arbetsmedicin och 
miljömedicin 

2 

30304 Näringslära 1 

30306 Arbetsterapi 2 

 

SAMHÄLLSVETENSKAP Antal 
förekomster 

50101 Psykologi (exklusive 
tillämpad psykologi) 

2 

50102 Tillämpad psykologi 2 
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SAMHÄLLSVETENSKAP Antal 
förekomster 

50201 Nationalekonomi 6 

50202 Företagsekonomi 4 

50203 Ekonomisk historia 2 

50301 Pedagogik. Här ingår: special- 
och andra inriktningar av pedagogik 

3 

50303 Lärande 3 

50304 Pedagogiskt arbete 2 

50401 Sociologi (exklusive socialt 
arbete, socialpsykologi och 
socialantropologi) 

13 

50402 Socialt arbete 6 

50403 Socialpsykologi 1 

50404 Socialantropologi 1 

50601 Statsvetenskap (exklusive 
studier av offentlig förvaltning och 
globaliseringsstudier) 

5 

50701 Kulturgeografi 8 

50702 Ekonomisk geografi 4 

50802 Kommunikationsvetenskap 2 

50901 Tvärvetenskapliga studier 
inom samhällsvetenskap 

9 
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SAMHÄLLSVETENSKAP Antal 
förekomster 

50902 Genusstudier 2 

50904 Internationell migration och 
etniska relationer (IMER) 

2 

50999 Övrig annan 
samhällsvetenskap 

8 

 

HUMANIORA OCH KONST Antal 
förekomster 

60101 Historia 2 

60405 Arkitektur 1 

60502 Kulturstudier 2 

Källa: Swecris. Not. enligt SCB-koder för forskningsämne. Ett projekt kan innehålla 
flera SCB-koder, varför summan av antalet projekt avser antalet förekomster av 
respektive forskningsämne. 

Tabellen visar att de tio oftast förekommande forskningsämnena är Sociologi 
(13 förekomster), Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och 
hälsopolitik (10), Tvärvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap (9), 
Kulturgeografi (8), Övriga annan samhällsvetenskap (8), Nationalekonomi (6), 
Socialt arbete (6), Statsvetenskap (5), Företagsekonomi (4) samt Ekonomisk 
geografi (4). 

Om vi däremot räknar antalet förekomster per forskningsämnesgrupp (det vill 
säga SCB-kod på tresiffernivå) får vi: 509 Annan samhällsvetenskap (21 
förekomster), 504 Sociologi (21), 303 Hälsovetenskap (15), 502 Ekonomi och 
näringsliv (12), 507 Social och ekonomisk geografi (12), samt 503 
Utbildningsvetenskap (8). 

Att det är många projekt inom sociologi, ekonomi, geografi och 
utbildningsvetenskap, hade nog många förväntat sig. Vi bör dock 
uppmärksamma att flera projekt återfinns inom Annan samhällsvetenskap, vilket 
innefattar 50901 Tvärvetenskapliga studier, 50902 Genusstudier, 50904 
Internationell migration och etniska relationer, samt 50999 Övrig annan 
samhällsvetenskap. Detta kan tolkas som en indikation på att forskning inom 
segregation ofta spänner över flera forskningsämnen. 

Intressant att notera är att projekt inom Medicin och hälsovetenskap är så pass 
vanligt förekommande. Här bör vi även uppmärksamma de fyra projekt inom 
psykologi, vilka ligger inom Samhällsvetenskap. Exempel på 
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segregationsprojekt inom medicin och hälsovetenskap är ”Betydelsen av 
omgivningsmiljö i relation till levnadsvanor, yrkes- och socioekonomiska 
faktorer för utveckling av hjärt-kärlsjukdom hos kvinnor”, ”Grannskapets långa 
räckvidd: Hälsa, utbildning och inkomst i Landskrona, Sverige, 1904–2015”, 
samt ”Att vara äldre och leva i utsatta områden. En studie med blandade metoder 
om hemmets och närområdets betydelse för välbefinnande i föränderliga stads- 
och landsortsmiljöer.” 

Tabell 4 redovisar antal projekt för de fem delområden som finns i regeringens 
strategi för att minska och motverka segregation. I tabellen har vi även lagt in ett 
ytterligare delområde om hälsa. Klassificeringen av segregationsprojekten i 
dessa olika delområden är inte en klassificering som finns i Swecris, utan som 
istället har gjorts genom en genomläsning av projektens abstract. Ett 
forskningsprojekt har här tillåtits att kunna tillhöra ett eller flera delområden, 
varpå antalet förekomster är fler än antalet projekt. 

Tabellen visar en spridning över samtliga delområden och därmed att samtliga 
delområden är representerade i den segregationsforskning som pågår just nu. 
Intressant att notera är att högst antal förekomster (20) finns inom delområdet 
”Utbildning och fritid”. Detta är även mer än antalet förekomster av 
utbildningsvetenskap (8 förekomster). Detta kan givetvis förklaras av att 
forskning om skolsegregation görs även inom bland annat ekonomi och 
sociologi. 

Näst mest förekommande delområden är ”Hälsa” samt ”Boende, 
samhällsservice, samhällsplanering, politik”, vilka båda har 16 förekomster. 
”Arbetsmarknad” samt ”Demokrati, civilsamhälle och normer” har vardera 12 
förekomster. Delområdet ”Brottslighet och trygghet” har minst antal 
förekomster, enbart 6 stycken. 

Tabell 4. Antal forskningsprojekt uppdelat på olika 
forskningsområden/delområden 

Delområden Antal 
förekomster 

Boende, samhällsservice, 
samhällsplanering, politik 

16 

Utbildning, fritid 20 

Arbetsmarknad 12 

Demokrati, civilsamhälle, normer 12 

Brottslighet, trygghet 6 
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Delområden Antal 
förekomster 

Hälsa 16 

Källa: Swecris. Not. Ett projekt kan avse mer än ett delområde, varpå antalet 
förekomster överstiger antalet projekt. Delområden enligt regeringens strategi, 
inklusive hälsa. Forskning om politik har tillförts delområde om boende, och 
forskning om normer har tillförts delområde om demokrati. 

Sammanfattningsvis visar identifieringen av projekt i Swecris att svensk 
forskning inom segregation finansieras av flera forskningsfinansiärer. Att 
forskningen verkar vara representerad inom flera olika forskningsämnen, att 
forskningen är både tvär- och mångvetenskaplig, samt att forskningen spänner 
över samtliga av regeringens delområden inklusive hälsa. 

Antalet projekt inom de olika forskningsämnen och delområden bör främst 
tolkas som hur segregationsforskningen är karaktäriserad, det vill säga var den är 
mer eller mindre förekommande. Att utifrån denna information identifiera 
kunskapsluckor är dock ej möjligt, då en kunskapslucka bör avgöras utifrån en 
kvalitativ bedömning i relation till befintlig kunskap och forskning på området. 
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Bilaga 5. Förutsättningar för forskning om 
segregation i Sverige 

Vetenskapsrådet genomförde 2018 en kartläggning av svensk forskning om 
segregation.50 Kartläggningen baserades på flera olika underlag, bland annat av 
enkäter och intervjuer. Det är främst från intervjustudien som vi kan hitta 
information om förutsättningarna för att bedriva forskning om segregation och vi 
kommer därför i detta avsnitt att ge en kort sammanfattning av intervjustudiens 
iakttagelser i detta avseende. 

En första iakttagelse är att det behövs forskning av svenska förhållanden för att 
lösa problem med segregationen i Sverige. Det finns mycket bra internationell 
forskning om segregation, men studier om segregation i andra länder låter sig 
inte alltid översättas till svenska förhållanden. 

Den svenska forskningen om segregation anses stå sig väl internationellt, vilket 
till del förklaras av tillgången till bra registerdata i Sverige. Detta innebär dels 
att det finns bra förutsättningar till att bedriva forskning om segregation i 
Sverige och att det är en resurs som eventuellt skulle kunna nyttjas ännu mer, till 
exempel genom mer longitudinella studier. Tillgången till bra registerdata kan 
dock samtidigt innebär att andra angreppssätt och metoder kommer i 
skymundan. Länder som inte har lika välutvecklade registerdata som i Sverige 
har utvecklat andra sätt att studera segregation. Denna metodutveckling är 
givetvis även viktig för svenska forskare att ta del av. 

Forskarna betonar även betydelsen av ett tvärvetenskapligt angreppssätt. Detta 
kan innebära att kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder. Att ha tillgång 
till bra registerdata är en stor fördel, men kan samtidigt inte ger svar på alla 
frågor. En del av de aspekter som vi önskar undersöka går inte att enkelt mäta 
genom register och annan statistik. Statistiken kan exempelvis mäta att en 
individ har flyttat, men inte alltid de bakomliggande skälen till varför individen 
flyttar. Ett tvärvetenskapligt angreppssätt ger även förutsättningar till att en fråga 
belyses ur nya perspektiv, exempelvis arkitekturen och byggda miljöns 
betydelse. 

En annan viktig iakttagelse är att forskarna efterfrågar mer samverkan och dialog 
mellan forskare, myndigheter och praktiker. Denna dialog innefattar dels att det 
finns ett stort behov hos praktiker av att ta del av kunskap och forskning, men 
också av forskarnas möjlighet att utföra utvärderingar av gjorda insatser. Ett 
kraftfullt angreppssätt för att utvärdera insatser är att använda en så kallad 
experimentell ansats, som går ut på att identifiera effekter utifrån att en grupp 
har fått tagit del av en insats, och en annan grupp inte har det (eller att den andra 

                                                                                                                                   
50 Vetenskapsrådet (2018). Svensk forskning om segregation – en kartläggning. 
VR1808., bilaga 3. 
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gruppen först efter en tid för del av insatsen). Ett sådant angreppssätt kräver 
dock att studien utformas i samverkan mellan praktiker och forskare, och 
därmed även en förståelse för metoden samt de eventuella etiska frågeställningar 
som det kan innebära. Forskarna betonar även vikten av dialog mellan forskare 
och statistikproducenter för att säkerställa tillgången till statistik. 

Sammanfattningsvis ger de intervjuade forskarna ett indirekt stöd till regeringens 
beslut att initiera ett nationellt forskningsprogram om segregation, då 
internationell forskning inte alltid är överförbar på svenska förhållanden och att 
det därför behövs forskning om segregation i Sverige. Ett nationellt 
forskningsprogram om ett forskningsområde skapar även förutsättningar för 
tvär- och mångvetenskaplig forskning, då utlysningarna till sin natur är 
tvärvetenskaplig och att ansökningarna bedöms av en tvärvetenskaplig panel. 

Intervjustudien aktualiserar även frågor om forskningsprogrammet roll och 
inriktning. Det framkommer att det finns ett behov av samverkan mellan 
forskare och myndigheter för att utföra utvärdering av olika insatser, exempelvis 
med så kallade experimentella ansatser. Det framkommer även behov av dialog 
mellan forskare och statistikproducerande myndigheter, för att säkerställa 
tillgången till statistik. En viktig fråga för forskningsprogrammet är således om, 
och i så fall till hur stor del, programmet ska arbeta med att främja en samverkan 
mellan forskare, myndigheter och andra praktiker. 
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Bilaga 6. Vetenskapsrådets bidragsformer 

Tabell 5. Vetenskapsrådets stöd- och bidragsformer – stöd till en eller 
flera forskare 

Stödform Stödformens syfte Bidragsform och syfte 

Projektstöd Stöd till en eller flera 
forskare för att 
genomföra ett 
specificerat 
forskningsprojekt i 
linje med de 
intentioner som 
beskrivs i ansökan. 

Projektbidrag: Syftet är att ge 
forskare en frihet att själva 
formulera forskningsidé, metod 
och utförande, samt att lösa en 
definierad forskningsuppgift inom 
en begränsad tid. Premierar 
forskning av högsta vetenskapliga 
kvalitet i nationell konkurrens. 
Finansierar alla typer av kostnader 
relaterade till projektet. Leds av en 
forskare som är projektledaren. 
 
Proof-Of-Concept: Syftet är att 
ge (tidigare) innehavare av 
forskningsbidrag från VR 
möjlighet att förädla sina 
forskningsresultat och genomföra 
aktiviteter som förbereder för 
innovation eller kommersialisering 

Karriärstöd Stöd till enskild 
forskare i syfte att 
stärka dennes 
möjligheter till 
akademisk karriär. 
Bidrag inom 
karriärstöd fokuserar 
på forskaren som 
individ inom olika 
faser av karriären. 

Internationell postdok: Syftet är 
att ge nydisputerade forskare (0-2 
år efter disputation) möjlighet att 
utöka sitt nätverk och sin 
kompetens genom att arbeta 
utomlands under trygga 
anställningsformer. Minst 2/3 av 
tiden ska vara utomlands.  
 
Etableringsbidrag: Syftet är att 
ge juniora forskare (2-7 år efter 
disputation) en möjlighet att 
etablera sig som självständiga 
forskare. 
 
Konsolideringsbidrag: Syftet är 
att ge de mest framstående yngre 
forskarna (7-12 år efter 
disputation) möjlighet att 
konsolidera sin forskningssatsning 
och att vidga och bredda sin 
verksamhet. 
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Stödform Stödformens syfte Bidragsform och syfte 

 
Bidrag till forskningstid: Syftet 
är att ge personer inom en viss 
yrkesgrupp möjlighet att bedriva 
relevant forskning och etablera sig 
som självständiga forskare 
parallellt med att de utvecklar sin 
yrkeskompetens. 
 
Bidrag till anställning som 
forskare på halvtid i klinisk 
miljö: Syftet med bidragsformen 
är att ge kliniskt verksamma 
personer möjligheten att bedriva 
forskning på halvtid parallellt med 
att de utvecklar sin kliniska 
kompetens. 

Källa: Vetenskapsrådet 

Tabell 6. Vetenskapsrådets bidragsformer – miljö- och 
samverkansbidrag 

Stödform Stödformens syfte Bidragsform och syfte 

Miljö- och 
samverkan
sstöd 

Miljö och 
samverkansstöden 
syftar till att stödja ett 
forskningsmål eller 
forskningsområde på 
lång sikt. Stöd till 
verksamhet inom 
excellenta 
forskningsmiljöer, 
nätverk och 
forskarskolor, eller för 
att bygga upp sådan 
verksamhet. 

Bidrag till forskningsmiljö: 
Syftet är att skapa ett mervärde av 
samarbete i en större gruppering än 
ett vanligt projekt, och söks av en 
konstellation av flera forskare som 
arbetar mot ett gemensamt 
forskningsmål på lång sikt. 
Samverkan kan antingen vara 
motiverad av forskning knuten till 
en nationell eller internationell 
infrastruktur, ett samarbete mellan 
forskare på olika universitet, eller 
en tvärvetenskaplig inriktning. 
Bidraget är generellt större än de 
som lämnas till enskilda projekt. 
 
Forskarskolor: Forskarskolor 
syftar till att bygga upp ett nytt 
område, stärka kompentensen 
inom ett specifikt område eller öka 
samverkan nationellt och 
internationellt genom att bidra till 
forskarutbildningsaktiviteter. 
Kostnader som kan sökas inom 
bidragsformen är kostnader 



 45 

Stödform Stödformens syfte Bidragsform och syfte 

relaterade till forskarutbildningen 
som nya kurser, samordning etc. 
Doktorandlöner ingår normalt inte. 
Forskarskolor kan exempelvis 
kopplas till ett Bidrag till 
forskningsmiljö. 
 
Rådsprofessor: Syftet är att bygga 
upp en större miljö, med 
sammanhållen finansiering, kring 
en ledande forskare. 
 
Gästforskare: Gästforskare syftar 
till att ge universiteten möjlighet 
att utveckla ett område genom att 
rekrytera en internationellt 
framstående forskare under en 
kortare period. 
 
Nätverksbidrag: Nätverksbidrag 
syftar till att ge forskare möjlighet 
att skapa eller utveckla nätverk 
kring ett forskningsområde under 
en begränsad tid. 
 
Konferensbidrag: Syftet med 
bidraget är att främja 
forskningssamarbete och 
erfarenhetsutbyte. Konferensbidrag 
utlyses normalt med inriktning mot 
internationalisering och är då ett 
sätt att ge forskare verksamma i 
Sverige möjlighet att anordna en 
konferens med internationellt 
erkända föredragshållare. 
 
Exploratory workshops: Syftet 
med bidraget att stödja utveckling 
av nya forskningsområden, 
forskningsprogram eller 
samarbeten. Bidraget kan användas 
för att undersöka möjligheten till 
att skapa nya forskningsområden 
eller för att undersöka 
gemensamma områden i samband 
med bilaterala avtal. 

Källa: Vetenskapsrådet 
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Tabell 7. Vetenskapsrådets bidragsformer – stöd till forskningens 
förutsättningar 

Stödform Stödformens syfte Bidragsform och syfte 

Infrastrukturstöd Syftet med infrastruktur-
stöd är att stödja samord-
ning, utveckling, 
konstruktion och drift av 
forskningsinfrastruktur 
av nationellt intresse, 
inklusive svensk 
medverkan internationell 
forskningsinfrastruktur 
av nationellt intresse. 
Stöd till nationell och 
internationell forsknings-
infrastruktur. Kan 
relatera till uppbyggnad, 
drift och avveckling av 
infrastruktur. 

Forskningsinfrastruktur: 
Syftet är att stödja 
samordning, utveckling, 
konstruktion och drift av 
forskningsinfrastruktur av 
nationellt intresse, 
inklusive svensk 
medverkan internationell 
forskningsinfrastruktur av 
nationellt intresse 

Verksamhetsstöd Syftet med 
verksamhetsstöd är att 
bidra till forskningens 
övriga nödvändiga 
stödjande strukturer och 
mekanismer på nationell 
eller internationell nivå. 

Driftsbidrag till 
forskningssamordning 
och institut: Syftet är att 
möjliggöra nationell 
samordning inom ett visst 
område eller att bidra till en 
(internationellt ledande) 
forskningsmiljö med fokus 
på programverksamhet. 
 
Tidskriftsbidrag: Syftet är 
att stödja utvecklingen av 
högkvalitativa open access 
tidskrifter med bas i 
Sverige. 

Forsknings- 
kommunikations- 
stöd 

 Bidrag till forskares 
kommunikation: Syftet 
med bidraget är att 
möjliggöra för innehavare 
av tidigare och/eller 
pågående forskningsbidrag 
från Vetenskapsrådet att 
planera, genomföra och 
utvärdera kommunikations-
aktiviteter som innebär 
dialog eller samskapande 
med identifierade grupper 
utanför akademin. 

Källa: Vetenskapsrådet 
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Bilaga 7. Process för framtagande av 
forskningsagenda 

Forskningsagendan har tagits fram av en arbetsgrupp på Vetenskapsrådet 
bestående av Gustav Hansson och Magnus Lagerholm, under överseende av 
Stefan Svallfors (Huvudsekreterare humaniora och samhällsvetenskap) och 
Lucas Petterson (Avdelningschef Forskningsfinansiering). 

Synpunkter på agendan har inhämtats från Vetenskapsrådets ämnesråd och 
kommittéer, och från forskningsprogrammets programkommitté, 
kunskapskommitté och referensgrupp. Ledamöter från programkommittén, 
kunskapskommittén och referensgruppen har även medverkat i en workshop om 
programmets innehåll den 27 september 2022. Ledamöter från programkommitté 
och kunskapskommitté har också medverkat i en workshop om programteori den 
2 maj 2022. Programkommittén bestod (2022-11-03) av representanter från 
Forte, Formas, Vinnova och Vetenskapsrådet. Kunskapskommittén bestod 
(2022-11-03) av representanter från Sveriges Allmännytta, Boverket, Delmos, 
Skolverket, Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och regioner (SKR), The 
Global Village samt Tillväxtverket. Referensgruppen bestod (2022-11-03) av 
följande forskare inom segregation: Eva Andersson (kulturgeografi), Roger 
Andersson (Kulturgeografi), Maria Brandén (Sociologi), Nils Hertting 
(Statsvetenskap), Lisa Kings (Socialt arbete), Josefina Syssner (kulturgeografi), 
samt Björn Öckert (Nationalekonomi). 

Det har även givits möjlighet för en bredare allmänhet att ge synpunkter på ett 
utkast av forskningsagendan. Ett utkast på forskningsagenda och en inbjudan att 
ge synpunkter på agendan, har varit publicerat på Vetenskapsrådets webbsida 
(2022-08-24 t.o.m. 2022-10-05). Information om att det är möjligt att inkomma 
med synpunkter på forskningsagendan har gjorts via Vetenskapsrådets digitala 
nyhetsbrev (2022-09-01) och via Twitter (2022-09-07). Alla inkomna 
synpunkter har beaktats. Nedan ges en övergripande beskrivning av några av de 
synpunkter som har kommit in. 

Flera forskare har givit förslag på områden där det behövs mer forskning, 
exempelvis forskning om de politiska förutsättningarna som behövs för att 
formulera och implementera olika åtgärder, av kunskapsproduktionens roll i ett 
förändrat politiskt landskap, om betydelsen av juridiska och rättsliga aspekter, 
om betydelsen av forskning om livslängd och folkhälsa, samt forskning om 
social blandning i bostadsområden. 

Forskarna lyfter även behovet av samverkan mellan forskare och praktiker, där 
speciellt civilsamhällesorganisationer och kommuner pekas ut som centrala 
aktörer. Forskarna lyfter även behovet av tvärvetenskapliga studier, av 
betydelsen av internationell komparation, av både kvantitativa och kvalitativa 
metoder, inklusive konstnärliga metoder. Forskare lyfter även behovet av olika 
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bidragstyper, exempelvis miljöbidrag som möjliggör utveckling och 
konsolidering av redan etablerade forskningsmiljöer. 

En myndighetsrepresentant lyfter betydelse av boendefrågor, av hur staden är 
planerad och hur boendemiljön är utformad. En annan myndighetsrepresentant 
framlägger dock att satsningar på byggande inte får tränga undan satsningar på 
människorna, och att det behövs nödvändiga förutsättningar att stärka samhällets 
närvaro på alla nivåer som att hålla god kvalitet i exempelvis förskola, skola, 
hälso- och sjukvård. En annan myndighetsrepresentant lyfter behovet av 
kunskap om segregation och företagande. 

Flera av representanterna från kunskapskommittén betonar att det behövs mer 
kunskap om de mekanismer och processer som leder till och upprätthåller 
segregation, samtidigt som skillnader om olika områden är rätt väldokumenterat. 
Med mer kunskap om segregationens orsaker så blir det lättare att skapa en 
förståelse för vad som kan göras för att minska och motverka segregationen i 
Sverige. 
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