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Vad är segregation?



Presentation av oss och myndigheten

• Bidra till att regeringens reformprogram och strategi 
implementeras

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

• Bidra till att minska och motverka segregation genom 
att:

- främja samverkan mellan olika aktörer
- bidra till ett strategiskt och kunskapsbaserat arbete och till 

kunskapsutveckling
- fördela statsbidrag



Nuläget i Sverige
Ett antal negativa trender:

• Segregationen har ökat över tid

• Antalet områden med socioekonomiska utmaningar har
ökat

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

• Välfärden är ojämnt fördelad över landet



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

levnadsvillkor och goda livschanser för alla.

• Förtydligar statens och myndigheternas roll och ansvar

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

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

• Arbetet bygger på tidigare erfarenheter, beprövad kunskap och
forskning. 



Brottslighet Arbets-
marknad Utbildning Boende

Demokrati 
och civil-
samhälle

Fokusområden

Mänskliga rättigheter och demokrati
Icke-diskriminering

Barnrätts- och ungdomsperspektiv
Jämställdhet och jämlikhet

Agenda 2030



Utgångspunkter - vad
• Mest fokus på socioekonomisk segregation.

• Bakomliggande orsaker (inte enbart adressera 
konsekvenser).

• Aspekter som har negativ inverkan på människors 
rättigheter, förutsättningar och möjligheter. 

• Segregationen omfattar hela kommunen eller regionen.

• Samtliga politikområden



Utgångspunkter - hur
• Långsiktighet

• Ett sektorsövergripande arbetssätt

• Samverkan och samordning

• Tidiga och förebyggande insatser

• Ett kunskapsbaserat arbetssätt

• Generella reformer och riktade insatser

• Insatser på flera nivåer



Kontakt
www.delmos.se

Karen Austin – karen.austin@delmos.se

Ulrika Pudas – ulrika.pudas@delmos.se

http://www.delmos.se/
mailto:karen.austin@delmos.se
mailto:ulrika.pudas@delmos.se


Tack!
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