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Förord
De senaste årtiondena har klyftorna i samhället ökat. Det gäller mellan olika 
landsändar, men också inom en kommun. Skillnaderna mellan olika bostads-
områden i städer som Linköping och Norrköping är tydliga. Dessa skillnader 
kan avläsas på många olika sätt, till exempel i skolresultat, förvärvsfrekvens och 
hälsotal. Stat, regioner och kommuner försöker på olika sätt vända trenden, 
och skapa förutsättningar för ett minskat utanförskap. Men det är svårt, och 
några snabba och enkla lösningar finns inte.

En av de metoder som använts är att ”lyfta” bostadsområden genom om-
fattande renoveringar och satsningar på en förbättrad utomhusmiljö. I den 
här rapporten är huvudfrågan effekterna av den storskaliga ombyggnation som 
skett på Ringdansen, och andra bostadsområden i Norrköping. Har omvand-
lingen lyckats? Och i så fall, har det skett på bekostnad av andra bostadsom-
råden?

Resultatet pekar på ett ”lyft” för Ringdansen, men att klyftorna är fortsatt 
stora mellan olika områden i kommunen. Författaren menar att Ringdansen 
snarare har fått sällskap av andra bostadsområden.

Rapporten tar sin utgångspunkt i Norrköping, men resultaten är intres-
santa långt bortom Norrköping. 

Kent Waltersson
Föreståndare CKS 
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Sammanfattning
Boendesegregation är ett problem i många svenska kommuner, också utan-
för de allra största städerna. En mycket vanlig strategi kampen mot boende-
segregationen är riktade satsningar i de mest utsatta bostadsområdena. Det 
kan handla om fysiska åtgärder inriktade på att förändra områdets fysiska miljö 
och/eller bostadsbestånd, eller sociala åtgärder som går ut på att ge extra stöd 
och hjälp till de boende i området.

I denna rapport undersöks befolkningsdynamiken i en stad i samband 
med att ett av dess mest utsatta bostadsområden genomgår en omfattande fy-
sisk omvandling. Åren runt millennieskiftet �000 var Miljonprogramsområdet 
Ringdansen i stadsdelen Navestad i Norrköping föremål för en mycket omfat-
tande renovering, delvis bekostad av staten. En betydande del av det existe-
rande bostadsbeståndet revs, och resterande bostäder genomgick en renovering 
med ekologiska förtecken. 

Likt många andra hyreshusområden byggda under Miljonprogrammet 
hade Ringdansen problem med låg attraktivitet och dåligt rykte redan från 
tillkomsten, främst på grund av områdets okonventionella, storskaliga arki-
tektur. Området kom därför redan tidigt att få befolkning till stor del bestå-
ende av grupper med begränsade valmöjligheter på bostadsmarknaden, såsom 
invandrade och svenska hushåll med sociala problem. Ringdansen fick rollen 
som ”sista tillflyktsort” på Norrköpings bostadsmarknad för hushåll som inte 
kunde få bostad någon annanstans – en roll som området behållit åtminstone 
fram till ombyggnaden.

Såsom ofta är fallet i ”problemområden” har olika åtgärder för att förbättra 
situationen åtföljt varandra genom åren. Idén om en omfattande fysisk reno-
vering av området föddes �996, då det blev känt att den socialdemokratiska 
regeringen beviljade bidrag för ekologisk konvertering av befintlig bebyggelse 
och infrastruktur (den så kallade kretsloppsmiljarden). Ombyggnationen star-
tade sedan i början av år �000 och avslutades �003. 

Huvudfrågan i rapporten gäller effekterna av denna storskaliga ombygg-
nation, på Ringdansen och på andra bostadsområden i Norrköping. Har om-
vandlingen lyckats ”lyfta” området från dess position i botten av den lokala 
bostadsområdeshierarkin? Och i så fall, har det skett på bekostnad av andra 
bostadsområden i staden? För att besvara frågan har analyser gjorts av hur be-
folkningssammansättningen i Ringdansen, och i andra områden i staden, för-
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ändrats i och med omvandlingen. Vidare undersöks den befolkningsdynamik, 
i termer av individers flyttningar till och från Ringdansen, som ligger bakom 
förändringarna. Data i analyserna är hämtade ur databasen GeoSweden, som 
är ett longitudinellt datamaterial med årliga demografiska, socioekonomiska 
och geografiska data om samtliga individer som har bott i Sverige någon gång 
under perioden �990–�008. Här har en delmängd omfattande Norrköpings 
befolkning �994–�008 använts.

Resultaten av studien visar att omvandlingen av Ringdansen har lett till ett 
”lyft” för området, i två bemärkelser. För det första visar jämförelser av befolk-
ningssammansättningen i området före (�994) och efter (�008) renoveringen 
på en märkbar förbättring av den socioekonomiska situationen hos de bo-
ende i området. Genomsnittsinkomsten har ökat, liksom andelen sysselsatta, 
medan andelen socialbidragsberoende har minskat. För det andra visar analy-
ser av Ringdansens position i den lokala bostadsområdeshierarkin att området 
har avancerat några positioner; i termer av gängse indikatorer som sysselsätt-
ningsgrad, socialbidragsberoende och inkomstnivå är Ringdansen inte längre 
Norrköpings mest utsatta bostadsområde. I relation till situationen i kommu-
nen som helhet verkar dock läget i Ringdansen inte ha påverkats särskilt myck-
et. Klyftan till kommungenomsnittet är ungefär lika stor, eller i vissa avseende 
större, än den var före omvandlingen. En mera rättvisande beskrivning av det 
som skett, än att beskriva det som ett ”lyft” för Ringdansen, är kanske därför 
att säga att Ringdansen har fått sällskap i botten av andra bostadsområden. 
På så sätt verkar alltså omvandlingen av Ringdansen ha resulterat i att rollen 
som Norrköpings mest utsatta bostadsområde har fördelats mera jämnt över 
ett större antal områden. Flertalet av de områden som i olika avseenden tagit 
över bottenpositionen ligger dock i grannstadsdelen Hageby, och då främst i 
de hyresrättsdominerade delarna av stadsdelen.

Analyser av befolkningsdynamiken bakom förändringarna visar att den 
förbättring i socioekonomiskt hänseende som skedde i Ringdansen i samband 
med omvandlingen är resultatet av en kombination av inflyttning av socioeko-
nomiskt starkare hushåll och förbättringar hos redan boende i området. Den 
utträngning av särskilt svaga hushåll som man annars skulle kunna förvänta sig 
ha legat bakom förändringen verkar dock inte ha skett i detta fall. Inflyttningen 
av socioekonomiskt starkare grupper skedde främst under åren före och under 
renoveringen av området. Fyraårsperioden efter omvandlingen (�004–�008) 
kännetecknas istället av ett mönster där de som lämnade området var mer väl-
beställda än de som flyttade in. När denna undersökning slutar (�008) verkar 
Ringdansen därför befinna sig i ett läge där man balanserar mellan att följa den 
väg mot förbättring som omvandlingen innebar och att halka tillbaka i gamla 
spår, på en väg som i värsta fall leder till att området återigen hamnar i botten 
på bostadsområdeshierarkin.
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Slutligen visar analyser av flyttningsströmmarnas riktning att försämring-
en i delar av Hageby inte tycks ha orsakats av utträngning av svaga hushåll 
från Ringdansen till dessa områden. Det som istället verkar ha hänt är att om-
vandlingen av Ringdansen har inneburit att området lämnat över positionen 
som ”regulator” på bostadsmarknaden till de hyresrättsdominerade delarna av 
Hageby (och i viss mån bostadsområden i andra stadsdelar). Omvandlingen 
av Ringdansen innebar att antalet bostäder reducerades kraftigt, samtidigt 
som boendekostnaderna generellt sett steg. Sammantaget har det inneburit 
att grupper med små valmöjligheter på bostadsmarknaden – grupper som före 
�998 tenderade att hamna i Ringdansen – numera i stor utsträckning bosätter 
sig i Hageby istället.
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Inledning
Boendesegregation är ett problem i många svenska kommuner, också utanför 
de allra största städerna. Segregationen yttrar sig i en rumslig uppdelning mel-
lan rika och fattiga, och mellan infödda och invandrade, där den ena ytterlig-
heten utgörs av villaområden och bostadsrättsområden i attraktiva lägen med 
en välbeställd, företrädesvis etniskt svensk befolkning. Den andra ytterlighe-
ten, vanligen mera tydligt förknippad med segregationen, är bostadsområden 
karaktäriserade av en rumslig koncentration av socioekonomiskt svaga grup-
per, såsom nyanlända flyktingar och infödda svenskar med sociala problem. 
Den geografiska kontexten för de senare är ofta Miljonprogramsområden i 
städernas yttre delar, dominerade av kommunal hyresrätt.

En mycket vanlig strategi i kampen mot boendesegregationen är, och har 
länge varit, områdesinriktade åtgärder i de mest utsatta bostadsområdena. 
Strategin är inte svår att motivera utifrån ett behovsperspektiv. Det är i dessa 
så kallat ”utsatta” bostadsområden som boendesegregationens negativa ef-
fekter är som mest uppenbara. Såväl svensk som internationell forskning har 
också visat att en rumslig koncentration av marginaliserade grupper i sig kan 
ha negativ effekt på de boendes livschanser (se exempelvis Andersson, �00�; 
Sundlöf, �008; Bergsten, �0�0; en översikt ges i Andersson, �009). Flera olika 
mekanismer verka ligga bakom dessa grannskapseffekter, exempelvis brist på 
socialt kapital (sociala nätverkskontakter med resursstarka grupper), avsaknad 
av positiva förebilder för unga, och stigmatiseringseffekter, vilket innebär att 
bostadsområdets negativa rykte ”spiller över” på områdets invånare (ibid.).

Mycket förenklat kan områdesinriktade åtgärder vara av två slag: De kan 
vara fysiska, alltså inriktade på att förändra områdets fysiska miljö och/eller 
bostadsbeståndet i området, eller sociala, det vill säga inriktade på att ge extra 
stöd och hjälp till de boende i området. I praktiken förekommer ofta inslag av 
båda typerna i en och samma satsning. Den underliggande idén bakom socialt 
inriktade åtgärder kan sägas vara att ”lyfta” området genom att ”lyfta” de boen-
de i området. Det handlar typiskt om att öka sysselsättningsgraden och minska 
socialbidragsberoendet i området genom att hjälpa invånarna till arbete eller 
utbildning. Det är också vanligt med åtgärder som syftar till att stärka den 
sociala sammanhållningen och öka de boendes engagemang i området. Fysiskt 
inriktade åtgärder, å andra sidan, syftar i regel till att åstadkomma större social 
blandning i området, genom att göra området attraktivt för mer resursstarka 
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grupper. När det handlar om förändringar i bostadsbeståndet (ombyggnad, 
rivning, tillbyggnad, förändring av upplåtelseform) är tanken att introduktio-
nen av andra hustyper, upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar ska locka nya 
grupper till området, alternativt förbättra möjligheterna för redan boende att 
göra boendekarriär inom området.

De områdesinriktade åtgärderna som företeelse har varit föremål för en 
hel del kritik. En linje i kritiken har att göra med de befolkningsdynamiska 
effekterna, alltså de flyttningsrörelser mellan olika bostadsområden som följer i 
samband med sådana ”punktvisa” insatser. Vad gäller blandningsstrategin speci-
fikt har kritiker hävdat att en omvandling av det existerande bostadsbeståndet 
kan leda till utträngning av resurssvaga grupper. Om boendekostnaderna ökar 
till följd av omvandlingen kan socioekonomiskt svaga hushåll tvingas flytta till 
andra områden. De får därigenom inte del av de förbättringar som görs i områ-
det (Musterd & Ostendorf, �005; Lees, �008; Davidson & Lees, �0�0; Walks 
& Maaranen, �008). En besläktad, men mera generell, kritik har gällt de om-
rådesbaserade insatsernas bristande effektivitet i relation till det övergripande 
målet att minska segregationen. Argumentet är här att om man lyckas med 
syftet att ”lyfta” ett specifikt utsatt område så är risken stor att det enbart resul-
terar i att ett annat område tar dess plats i botten på bostadsområdeshierarkin 
(Andersson & Bråmå, �004; Andersson, �006; Andersson m.fl., �0�0).

I denna rapport undersöks befolkningsdynamiken i en stad i samband med 
att ett av dess mest utsatta bostadsområden är föremål för en omfattande fy-
sisk omvandling. Åren runt millennieskiftet �000 var Miljonprogramsområdet 
Ringdansen i stadsdelen Navestad i Norrköping föremål för en mycket omfat-
tande renovering, delvis bekostad av staten. En betydande del av det existe-
rande bostadsbeståndet revs, och resterande bostäder genomgick en renovering 
med ekologiska förtecken. Före omvandlingen var Ringdansen i mångt och 
mycket ett typexempel på ett utsatt bostadsområde. Som många andra sådana 
områden byggdes Ringdansen under Miljonprogramsperioden, närmare be-
stämt i början av �970-talet. Och som många andra, liknande områden fick 
Ringdansen redan från början problem med låg attraktivitet, vilket ledde till 
en koncentration av hushåll med begränsade resurser, såsom nyanlända in-
vandrare och svenska hushåll med sociala problem. Ryktet som ”Norrköpings 
värsta område” höll envist i sig genom åren, trots återkommande försök att 
förbättra situationen genom fysiska åtgärder (i mindre skala) och olika sociala 
projekt. Huvudfrågorna i denna studie är därför: Har den storskaliga ombygg-
nationen av Ringdansen äntligen lyckats ”lyfta” området från dess position i 
botten av den lokala bostadsområdeshierarkin? Och i så fall, har det skett på 
bekostnad av andra bostadsområden i staden?

Med hjälp av longitudinella, geokodade individdata från databasen 
GeoSweden (beskrivs längre fram i rapporten) undersöker jag, för det första, 
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hur befolkningssammansättningen i Ringdansen har förändrats i samband 
med ombyggnationen, men också den befolkningsdynamik som ligger bakom 
förändringen. I vilken utsträckning är förändringen ett resultat av in- och ut-
flyttning till och från området? I vilken utsträckning är den ett resultat av 
förändring hos kvarboende hyresgäster? För det andra undersöker jag hur om-
vandlingen av Ringdansen har påverkat andra bostadsområden i Norrköping. 
Det görs genom jämförelser av Ringdansens och andra områdens position i 
bostadsområdeshierarkin i olika avseenden, före och efter omvandlingen. Utan 
att föregripa undersökningen kan avslöjas att omvandlingen av Ringdansen 
haft negativa effekter på grannstadsdelen Hageby. Jag kommer, för det tredje, 
därför också beskriva befolkningsdynamiken bakom denna förändring i bo-
stadsområdeshierarkin.
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Tidigare forskning om effekterna av områdesomvandling
I takt med att områdesinriktade åtgärder i utsatta bostadsområden blivit en 
allt vanligare strategi i kampen mot boendesegregationen så har även intresset 
för denna typ av åtgärder ökat bland forskare, politiker och andra intressenter. 
Ofta görs utvärderingar av vilka effekter en viss åtgärd haft på det område som 
varit föremål för åtgärden (Musterd & Ostendorf, �005; för ett svenskt exem-
pel se Integrationsverket, �00�). Det har dock varit mindre vanligt med un-
dersökningar av hur områdesinriktade åtgärder påverkar andra delar av staden. 
Givetvis finns en medvetenhet om att andra områden i staden kan påverkas 
negativt, men det finns relativt lite kunskap om vilka områden som riskerar att 
drabbas och, framför allt, om de bakomliggande mekanismerna.

När de negativa effekterna av områdesomvandling diskuteras inom den 
internationella forskningen är det framför allt två effekter som brukar nämnas. 
Det första är det som på engelska brukar benämnas spillover eller replacement 
effect, vilket i korthet innebär att karaktären av utsatthet flyttar till ett annat 
område. När de områdesinriktade åtgärder lyckats förbättra situationen i ett 
område resulterar det i att ett nytt utsatt bostadsområde uppstår (McGregor 
& McConnachie, �995; Hall, �997). Den andra effekten är utträngning av 
tidigare boende (eng. displacement), alltså när ursprungsbefolkningen tvingas 
flytta ifrån området på grund av rivning, ombyggnad och/eller ökade boende-
kostnader (se exempelvis Andersson & Musterd, �005). Dessa båda effekter 
anses vanligen vara relaterade till varandra; utträngning drabbar i regel de mest 
sårbara och utsatta hushållen, och den gängse uppfattningen verkar vara att de 
”tar problemen med sig” när de tvingas flytta. Det område de flyttar till blir då 
det nya utsatta bostadsområdet (ibid.).

En ingående undersökning av utträngningseffekter i samband med områdes-
omvandling presenteras av de nederländska forskarna Musterd & Ostendorf 
(�005). I sin undersökning av omvandlingen av bostadsområdet Bijlmermeer 
i Amsterdam kunde de konstatera att utträngningen inte varit särskilt omfat-
tande, men att den drabbade hushåll med en svag position på arbets- och bo-
stadsmarknaden. Många av de utträngda hushållen bosatte sig nära sin gamla 
bostad, i områden som också de dominerades av hyresrätt. För stadens del blev 
resultatet något av ett nollsummespel, då förbättringen i Bijlmermeer uppväg-
des av en försämring i de områden där de utträngda bosatte sig.

Företeelsen utträngning av boende har annars främst undersökts av fors-
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kare som studerar gentrifiering, alltså de processer av fysisk och social uppgra-
dering av främst innerstadsstadsdelar som skett mer eller mindre spontant i 
många storstäder världen över de senaste 40–50 åren (med svenska exempel 
som Södermalm i Stockholm och Haga i Göteborg). Bland gentrifieringsfors-
kare finns en mer utvecklad förståelse av olika former av utträngning, och 
det har gjorts flera försök att mäta företeelsens omfattning i olika städer (se 
exempelvis Atkinson, �00�). Marcuse (�986; se även Slater, �009) presente-
rar en typologi av olika former av utträngning. Här är ett försök att översätta 
typologin och uttrycka den i termer som bättre passar sammanhanget i denna 
rapport:

1) Primär utträngning. Enbart den eller de som bodde i en bostad i om-
rådet omedelbart före ombyggnationen räknas som utträngda. Skälen till ut-
trängningen kan vara fysiska (rivning eller ombyggnation som leder till en 
reducering av antalet bostäder) eller ekonomiska (ökande boendekostnader på 
grund av hyreshöjning eller omvandling från hyresrätt till annan upplåtelse-
form).

2) Sekundär utträngning. Innefattar boende som flyttat i tidigare skeden 
av omvandlingsprocessen, från det att planer om ombyggnationen blev kända 
och framåt, till och med näst sista hyresgästen (den sista räknas som primär 
utträngning).

3) Exkluderande utträngning. Berör hushåll som annars skulle ha flyttat till 
området men som inte längre har möjlighet att bosätta sig där, av fysiska eller 
ekonomiska skäl.

4) Utträngningstryck. När omvandlingen av området får ursprungliga bo-
ende att känna sig främmande i området, så att utflyttning från området ”bara 
är en tidsfråga”.

Fokus i typologin, och inom gentrifieringsforskningen generellt, ligger 
främst på de utträngda och deras situation, men typologin är också relevant 
för en mera generell förståelse av vilka effekter befolkningsförändringar i ett 
bostadsområde kan få på andra delar av staden. 

Den tredje formen av utträngning, exkluderande utträngning, är särskilt in-
tressant i sammanhanget, eftersom det rör sig om en rumslig omlokalisering av 
systemegenskaper som har att göra med ett bostadsområdes position i områdes-
hierarkin. En stad (eller kommun eller region) kan ur befolkningsdynamisk 
synvinkel ses som ett komplext system av delområden (här bostadsområden) 
sammanbundna av flöden av människor (migration) och information (se ex-
empelvis Byrne, �998; även Blackman, �006). Elementen i systemet är sam-
mankopplade på ett sätt som gör att förändringar i en del av systemet ofta får 
oväntade och oavsiktliga konsekvenser i andra delar av systemet, och kedjan 
av konsekvenser är ofta lång, både i tid och rum. Bostadsområden i botten av 
områdeshierarkin har vissa egenskaper som särskiljer dem från andra, mer att-
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raktiva områden – egenskaper som direkt har att göra med deras roll i staden 
som befolkningsdynamiskt system. Den kanske mest utmärkande egenskapen 
är att de tenderar att fungera som regulatorer på den lokala bostadsmarknaden. 
Dessa områden är de sista som fylls när efterfrågan på bostäder ökar, och de 
första att få vakanser när efterfrågan sjunker. Med detta följer också att de 
tenderar att erbjuda boende åt hushåll som har svårt att få bostad på annat 
håll, såsom arbetslösa, låginkomsttagare, socialbidragsberoende och personer 
med sociala problem. Om en åtgärd i ett område på botten av bostadsområdes-
hierarkin lyckas förbättra situationen i området, så innebär det att funktionen 
som regulator och ”sista tillflyktsort” kommer att hamna någon annanstans. 
Det kan då antingen bli så att ett enskilt område får ta över hela rollen, bland 
annat positionen i botten, eller att funktionen delas av en grupp områden 
som vart och ett tar över en mindre del av rollen.� I fall där upprustning av ett 
område enbart leder till att det området ersätts av ett annat i botten av områ-
deshierarkin, så är den främsta drivkraften kanske inte primär (och sekundär) 
utträngning. Den mest betydelsefulla faktorn kanske istället är exkluderande 
utträngning av hushåll som annars skulle ha bosatt sig i det område som är 
föremål för åtgärd, men som nu hamnar någon annanstans.

Resultat från gentrifieringsforskningen är förmodligen mindre använd-
bara när det gäller frågan om effekterna av omvandlingen på befolknings-
sammansättningen i själva området. Gränsen mellan gentrifieringsforskningen 
och forskningen om åtgärder för att minska boendesegregationen börjar vis-
serligen suddas ut, särskilt när det gäller intresset för olika strategier för att 
åstadkomma socialt blandade bostadsområden (se t.ex. Walks & Maaranen, 
�008), men skillnaderna mellan de båda kontexterna är fortfarande stora. 
Gentrifieringsprocesser äger i regel rum i äldre, etablerade arbetarklassområ-
den i attraktiva innerstadslägen – områden med en stabil, men inte särskilt 
välbeställd, befolkning. Den geografiska kontexten för utsatta bostadsområden 
är typiskt storskaliga förorter i städernas utkant, tillkomna på �960- och �970-
talen. 

En än viktigare skillnad är dock att en gentrifieringsprocess vanligen inne-
fattar en snabb, oåterkallelig förändring av befolkningssammansättningen i 
området, när höginkomsttagare flyttar in och tränger ut den ursprungliga be-
folkningen. Ett av huvudproblemen verkar vara att det inte går att stanna ”på 
halva vägen”, och därmed behålla en blandning av ursprungliga och nya grup-
per av boende. När processen väl inletts går den inte att stoppa; området ”tippar 
över” från ett låginkomstområde till ett höginkomstområde (Lees m.fl., �008). 
Utsatta bostadsområden, å andra sidan, har typiskt problem med instabilitet 

� Detta beskriver ett mycket förenklat fall. I verkligheten består staden troligtvis 
av flera geografiska och/eller sektoriella delsystem, som vart och ett har sin egen 
områdeshierarki.



�6

och hög omflyttning, och sitter ofta fast i ”negativa spiraler” som leder till en 
allt sämre situation (Andersson & Bråmå, �004; Bråmå & Andersson, �005). 
Utmaningen här är först och främst att få stopp på den negativa utvecklingen. 
I den bästa av världar kan man kanske också hoppas på att få igång positiva 
spiraler som lyfter området från dess position i botten av områdeshierarkin.
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Fallstudieområdet – Navestad/Ringdansen i Norrköping
Bostadsområdet Ringdansen ligger i stadsdelen Navestad i Norrköping, ca 4,5 
km söder om stadens centrum (se Figur �). Det byggdes under åren �969–
�973, som en del i den riksomfattande bostadspolitiska satsning som kommit 
att gå under namnet Miljonprogrammet, och som syftade till att bygga bort en 
omfattande bostadsbrist och ersätta undermåliga äldre bostäder med nya mo-
derna. Under perioden �965–�974 tillkom en miljon nya bostäder runt om i 
landet, och hyresrätterna i Ringdansen var alltså några av dem. När bostadsom-
rådet väl var färdigt stod det dock klart att bostadsbristen i Norrköping hade 
hunnit omvandlas till ett överskott på bostäder (Hyresbostäder, Ringdansen 
ger dig möjligheter och Projektbeskrivning för kv Ringdansen i Norrköping, båda 
dokumenten är hämtade från <http://www.ringdansen.se>).

Ringdansen fick, likt många andra hyreshusområden från den perioden, 
problem redan från tillkomsten med låg attraktivitet och dåligt rykte. För 
Ringdansens del berodde det främst på den okonventionella, storskaliga arki-
tekturen, i kombination med dess läge i utkanten av staden. Området bestod 
ursprungligen av två husringar (Guldringen och Silverringen), var och en be-
stående av två massiva huskroppar av varierande höjd, den ena placerad inuti 
den andra, med en gångväg mellan husen, en park i mitten och en gata utanför 
varje ring (se Figur �). Mellan de båda ringarna låg (och ligger) också en cent-
rumanläggning som fungerar som centrum för hela stadsdelen. 
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Figur 1. Ringdansens läge i Norrköping.

Källa: Karta av författaren. Kartobjekt från SCB (SAMS-indelningen) och GSD 
Röda kartan, Lantmäteriverket �997 (övrigt). Publiceras med tillstånd.
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Figur 2. Delar av Ringdansen före omvandlingen (1971).

Foto: Gösta Nordin, Hyresbostäder.

Ringdansens låga attraktivitet, i kombination med det rådande överskottet på 
bostäder i staden, gjorde att hushåll med möjligheter att välja var och hur de 
ville bo i stor utsträckning undvek Ringdansen. Området kom därför att få en 
befolkning till stor del bestående av grupper med begränsade resurser, såsom 
invandrade och svenska hushåll med sociala problem. Ringdansen fick rollen 
som ”sista tillflyktsort” på Norrköpings bostadsmarknad för hushåll som inte 
kunde få bostad någon annanstans – en roll som området behållit åtminstone 
fram till ombyggnaden. Rollen som regulator på bostadsmarknaden illustreras 
av det faktum att vakanser har varit ett ständigt problem. Enligt hyresvärden, 
det kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder, har området endast varit fullt 
uthyrt vid ett tillfälle, och det skedde under högkonjunkturen i slutet av �980-
talet (Hyresbostäder, Ringdansen ger dig möjligheter, <http://www.ringdansen.
se>).

Såsom ofta är fallet i ”problemområden” har olika åtgärder för att förbättra 
situationen åtföljt varandra genom åren. Projekten har handlat om att för-
bättra den yttre miljön, om att bygga om lägenheter från standardstorleken tre 
rum och kök till större och mindre bostäder, och om renovering av Navestad 
centrum, men det har också varit olika sociala projekt riktade mot de boende. 
I början av �990-talet pågick flera projekt parallellt. Området befann sig då 
i akut kris, och det främsta syftet med åtgärderna var att motverka den allt 
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svårare sociala situationen i området. Den djupa lågkonjunkturen som drab-
bat Sverige var en bidragande orsak till krisen, en annan var den stora inflytt-
ningen av nyanlända flyktingar, främst från före detta Jugoslavien. Eftersom 
det fanns ett stort antal lediga lägenheter i Ringdansen användes en del av 
området vid den tiden som flyktingförläggning.� Konflikter mellan olika flyk-
tinggrupper, och mellan flyktingar och vanliga hyresgäster, hade fått åtskilliga 
trogna Ringdansenbor att flytta ifrån området (Hyresbostäder, Ringdansen ger 
dig möjligheter och Bakgrund, <www.ringdansen.se>).

Idén om en omfattande renovering av området föddes �996, då det 
blev känt att den socialdemokratiska regeringen beviljade bidrag för ekolo-
gisk konvertering av befintlig bebyggelse och infrastruktur (den så kallade 
kretsloppsmiljarden). Året efter tilldelades Ringdansenprojektet en avsevärd 
summa ur dessa medel (staten betalade �85 av totalt 879 miljoner kronor; se 
Lövgren, �00�, s. �6�). Ombyggnationen startade sedan i början av år �000 
och avslutades �003. Renoveringen omfattade en ekologisk omvandling av 
fastigheterna, med bland annat åtgärder för energieffektivisering och minskad 
vattenförbrukning, och anläggningar för kompostering och källsortering av 
sopor. (Bakgrund, <www.ringdansen.se>). En stor del av bostadsbeståndet revs 
också, på så sätt att de massiva huskropparna öppnades upp och de översta 
våningarna på vissa hus revs. Husen fick också nya balkonger och fasader (se 
Figur 3). Renoveringen resulterade i en minskning av antalet lägenheter från 
ungefär �600 till strax över 900 (Fakta, <www.ringdansen.se>). Omvandlingen 
innebar inga förändringar av bostädernas upplåtelseform, även om det tidigt i 
planeringen funnits idéer om att ombilda en del av beståndet till bostadsrätter. 
Planerna fick dock överges då det blev klart att de statliga anslagen skulle bli 
mindre än förväntat (Lövgren, �00�, s. �6� f.).3 

En viktig del av den ekologiska anpassningen av området har varit att 
minska förbrukningen av energi och vatten. Därför betalar nu varje hyresgäst 
direkt för hushållets förbrukning av vatten och värme. Detta har generellt sett 
lett till högre boendekostnader, men också en större möjlighet för hyresgäs-
terna att påverka kostnaderna.

� Flyktingförläggningen var i kraft från �99� till mitten av �995. Som mest 
användes 7� lägenheter i området (�993).

3 Ett av husen håller nu (�0��) på att omvandlas till radhus med äganderätt (totalt 
8 bostäder). 
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Figur 3. Delar av Ringdansen efter omvandlingen (2003).

Foto: Åsa Bråmå.

Syftet med omvandlingen var relativt ambitiöst formulerat, i termer av att 
”… ta ett helhetsgrepp för förnyelse av området, där de boende engageras i 
en förändringsprocess med inriktning på att åstadkomma ett socialt, kultu-
rellt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart bostadsområde.” (Projektbeskrivning 
för kv Ringdansen i Navestad – ett miljonprogramsområde i utveckling, <www.
ringdansen.se>). De boende blev alltså redan tidigt i processen engagerade i 
planeringsarbetet. Arbetsgrupper formerades med hyresgästerna (så kallade 
kvartersgrupper) för att få deras synpunkter om områdets framtida utform-
ning vad gällde sådant som färgsättning, lägenhetsstandard och yttre miljö. Ett 
bakomliggande syfte med arbetsgrupperna var också att mera generellt öka de 
boendes engagemang i sitt bostadsområde (Bakgrund, <www.ringdansen.se>). 
I övrigt var inga andra sociala åtgärder kopplade till det fysiska omvandlings-
projektet, utan de sociala målsättningarna skulle i huvudsak uppnås genom 
andra, redan pågående projekt riktade mot de boende, främst inom ramen för 
projektet Nya Navestad (Projektbeskrivning för kv Ringdansen i Navestad – ett 
miljonprogramsområde i utveckling, <www.ringdansen.se>).

När det gäller omvandlingsprojektets sociala strategi är mitt huvudintryck 
att tanken var att social förändring skulle åstadkommas genom att förbättra 
situationen för existerande hyresgäster, snarare än att locka till sig nya. Genom 
att öka de boendes engagemang för Ringdansen skulle man på så vis få dem att 



��

vilja bo kvar i området även om och när deras valmöjligheter på bostadsmark-
naden förbättrades. Det finns dock en inneboende konflikt mellan strävan att 
engagera de boende och den ganska omfattande reduktionen av antalet bostä-
der som ingick i planen redan från ett tidigt skede. En drygt fyrtioprocentig 
minskning av antalet bostäder är en stor reduktion, även om man tar hänsyn 
till det stora antalet vakanser i området. Det låter sig knappast göras utan att 
resultera i utträngning av tidigare boende, från området eller från sin bostad. 
En hyresgäst rapporteras också ha blivit chockad när de första affischerna med 
förslag över Ringdansens utformning efter omvandlingen sattes upp i området, 
och hon tvingades konstatera att ”Mitt hus är borta!” (Lövgren, �00�, s. �56). 
Att den fysiska renoveringen lanserades som en kretsloppsanpassning antyder 
också en ambition att locka till sig nya grupper av boende till området.

I samband med omvandlingen valde också Hyresbostäder att ändra om-
rådets officiella namn. Det gamla namnet, Navestad, som egentligen syftar på 
hela stadsdelen, övergavs och ersattes med Ringdansen, som är (och alltid har 
varit) namnet på det kvarter som omfattar de båda ringarna. Det framstår som 
troligt att namnbytet var ett led i en medveten strategi att göra sig kvitt det 
”gamla” Navestads negativa rykte.
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Material i studien
Analyser av befolkningsdynamiska processer kräver normalt att man har 
tillgång till longitudinella data som gör det möjligt att följa individers för-
flyttningar i tid och rum. De data som använts här är hämtade ur databasen 
GeoSweden, som är ett longitudinellt datamaterial med årliga demografiska, 
socioekonomiska och geografiska data om samtliga individer som har bott i 
Sverige någon gång under perioden �990–�008.4 Här har en delmängd om-
fattande Norrköpings befolkning �994–�008 använts. Analysen fokuserar på 
situationen vid fyra tidpunkter, två som visar på situationen före omvandlingen 
av Ringdansen (�994 och �998) och två som fångar läget efter omvandlingen 
(�004 och �008). När det gäller den bakomliggande befolkningsdynamiken 
studeras flyttningsströmmarna till och från Ringdansen under tre perioder, 
�994–�998, �998–�004 och �004–�008.

Data om var individerna bor varje år är nödvändiga, både för analyser 
på makronivå av utvecklingen i olika geografiska områden (här främst olika 
bostadsområden i Norrköping och kommunen som helhet) och för att stu-
dera migrationsflöden mellan olika geografiska områden. I GeoSweden finns 
uppgifter om individernas geografiska hemvist i dels i form av koordinater på 
�00-metersnivå, dels i form av en bostadsområdeskod (SAMS-kod).5 

SAMS-indelningen fungerade tyvärr relativt dåligt när det gällde att av-
gränsa Ringdansen, då SAMS-området innefattar ett betydligt större, ganska 
heterogent område (se Figur �) som också bland annat täcker ett relativt ny-
byggt villaområde (Kvarnberget) och ett sommarstugeområde med viss året-
runtbefolkning (Ensjön). För att kunna analysera enbart Ringdansens befolk-
ning konstruerade jag därför ett nytt geografiskt område genom att extrahera 

4 Alla individer är givetvis avidentifierade; personnumret är ersatt med ett löp-
nummer som också fungerar som nyckel i databasen.

5 SAMS är en förkortning av Small Areas for Market Analysis. SAMS-indelningen 
är skapad av SCB i samarbete med kommunerna, i syfte att åstadkomma en in-
delning av hela landet i diskreta, icke överlappande geografiska områden som är 
”så homogena som möjligt” med avseende på bostadsstockens sammansättning 
och ålder. SAMS-indelningen motsvarar därmed indelningen i bostadsområden 
relativt väl, åtminstone inom städerna (på landsbygden är områdena i regel större 
och baserade på postnummerområden). Totalt för riket har SAMS-områdena 
en genomsnittsbefolkning på strax under �000 personer, men i Norrköping är 
siffran högre, runt �500 personer per SAMS. För mera information om SAMS-
indelningen, och om databasen GeoSweden, se Bråmå (�006).



�4

Ringdansen ur det större området på grundval av koordinatdata, och skapade 
på så sätt ett nytt fiktivt SAMS-område enbart innehållande Ringdansen. 
Samtliga analyser är gjorda utifrån denna modifierade områdesindelning.
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Situationen före och efter omvandlingen
Ringdansens befolkning
Redovisningen av effekterna av omvandlingen av Ringdansen börjar med en 
jämförelse av befolkningssammansättningen före och efter omvandlingen. För 
att i möjligaste mån fånga de långsiktiga effekterna av omvandlingen har jag 
valt två tidpunkter som inte ligger omedelbart före respektive efter renovering-
en. De mest aktuella data som finns att tillgå i GeoSweden nu (hösten �0��) 
gäller för �008 (slutet av året). Situationen �008 får därför representera läget 
efter renoveringen. I slutet av �008 hade ungefär fyra år gått sedan den fysiska 
renoveringen avslutades. Om man förflyttar sig till motsvarande tidpunkt före 
renoveringen hamnar man någonstans runt �994–�995. Data för situationen 
i slutet av �994 får därför spegla läget före renoveringen. 

I Tabell � redovisas ett antal nyckelindikatorer som beskriver befolknings-
sammansättningen i Ringdansen �994 och �008, i jämförelse med befolknings-
sammansättningen i Norrköpings kommun som helhet vid samma tidpunkt. 
Det första som kan noteras är att rivningen av totalt 69� lägenheter resulterade 
i en markant minskning av antalet boende i området, precis som många hy-
resgäster befarat (Lövgren, �00�). I reda tal handlade det om en minskning på 
ungefär �000 personer, från knappt �800 invånare �994 till omkring �800 år 
�008, vilket motsvarar nästan en tredjedel av befolkningen �994. Områdets 
demografiska profil förändrades också i flera avseenden som alla antyder ett 
närmande av situationen i Ringdansen till kommungenomsnittet: Andelen 
kvinnor ökade, från en underrepresentation �994 till en överrepresentation 
�008. Befolkningen blev i genomsnitt något äldre, med en lägre andel barn 
och högre andel personer i pensionsåldern, även om Ringdansen fortfarande 
har en yngre ålderprofil �008 än kommunen som helhet. Andelen första och 
andra generationens invandrare är betydligt lägre �008, men Ringdansen kan 
trots detta fortfarande betecknas som ”invandrartätt”. Och även om ande-
len ensamstående har ökade i kommunen som helhet under perioden så har 
Ringdansen fortfarande en överrepresentation av ensamstående på knappt fyra 
procentenheter.

De socioekonomiska indikatorerna visar på en märkbar förbättring av si-
tuationen i Ringdansen, om än från en mycket svår situation �994. Andelen 
sysselsatta har ökat och andelen socialbidragsberoende har minskat, men lig-
ger trots det långt ifrån kommunsnittet. Genomsnittsinkomsterna har ökat i 
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absoluta tal, både i termer av förvärvsinkomst och disponibel inkomst. När 
det gäller inkomsterna har det också skett en förbättring relativt situationen 
i kommunen som helhet, på så vis att andelen i Ringdansen som tillhör den 
lägsta inkomstkvintilen (alltså de �0 procent av kommuninvånarna som har 
lägst inkomst) har minskat betydligt. Utbildningsmässigt har förändringen i 
Ringdansen ungefär följt förändringen i kommunen som helhet, men andelen 
lågutbildade är fortfarande hög i jämförelse med kommunsnittet.6

Tabell 1. Demografiska och socioekonomiska indikatorer för Ringdansen och Norrköpings 
kommun 1994 och 2008.

 1994 2008

Ringdansen Norrköping Ringdansen Norrköping

Samtliga invånare     

N 2782 123 231 1743 127 670

% kvinnor 49,0 51,0 52,0 50,5

% 0–19 år 34,3 24,7 29,0 23,8

% 65+ år 9,2 17,8 15,0 17,4

% med utländsk bakgrund 67,2 15,1 57,3 19,3

% födda utomlands 54,3 12,0 43,5 14,3

 % nyanlända flyktingar* 18,6 1,8 6,1 1,1

Invånare 20–64 år

N 1574 70 858 976 74 976

% ensamstående utan barn 34,2 30,4 38,8 35,1

% ensamstående med barn 7,7 6,6 10,0 7,3

% lågutbildade 50,9 30,0 37,1 18,2

% högutbildade 7,5 20,0 16,1 31,2

% sysselsatta 28,7 69,7 44,6 73,8

% med socialbidrag 51,9 14,0 33,7 8,2

Förvärvsinkomst, median 0 128 900 32 850 226 800

% i lägsta kvintilen 61,4 20,0 47,1 20,0

% i högsta kvintilen 3,2 20,0 4,7 20,0

Disponibel inkomst, median 81 800 115 900 135 050 191 900

% i lägsta kvintilen 49,4 20,0 35,3 20,0

  % i högsta kvintilen 5,3 20,0 4,0 20,0
*) Invandrade från de fem främsta flyktingländerna under perioden (Bosnien, Jugoslavien, Syrien, 
Somalia och Irak) med mindre än 4 års boendetid i Sverige.

Källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet.

6 Med låg utbildning menas här högst grundskola eller motsvarande, och med hög 
utbildning menas eftergymnasial utbildning i någon form.



�7

I Tabell � görs en jämförelse av omflyttningstakten på årsbasis i Ringdansen 
och Norrköpings kommun före (�994–�995) och efter (�007–�008) omvand-
lingen.7 Trots områdets historia av låg stabilitet tycks hög omflyttning inte ha 
varit ett problem �994–�995. Omflyttningstakten var, något förvånande, bara 
aningen högre än kommungenomsnittet. Sambandet mellan ett bostadsom-
rådes grad av utsatthet och omflyttningstakten i befolkningen är dock långt 
ifrån självklart. Även om många utsatta bostadsområden har problem med hög 
in- och utflyttning och låg stabilitet så är detta inte något som enbart förekom-
mer i utsatta bostadsområden. Det är heller inte alla utsatta områden som har 
hög omflyttning. Det kan tvärtom hävdas att situationen är än mer allvarlig i 
utsatta områden med mycket hög stabilitet, eftersom kvarboendet kan antyda 
brist på valmöjligheter på andra delar av bostadsmarknaden snarare än trivsel 
i området (Ross m.fl., �000). Huruvida detta var fallet i Ringdansen låter jag 
dock vara osagt. Efter omvandlingen är omflyttningstakten högre, men ändå 
långt ifrån de omflyttningstal som ofta ses i storstädernas utsatta bostadsområ-
den (se exempelvis Andersson & Bråmå, �004).

Tabell 2. Stabilitet och omflyttningstakt i Ringdansen och Norrköpings kommun 1994–1995 
och 2007–2008.

  Stabilitet Utflyttningstakt Inflyttningstakt

1994–1995 Ringdansen 85,7 13,6 13,2

 Norrköping 87,8 11,1 11,4

2007–2008 Ringdansen 79,1 18,8 21,5

 Norrköping 86,3 12,6 13,4

Källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet.

Ringdansens position i bostadsområdeshierarkin
Hittills har vi kunnat konstatera att Ringdansens socioekonomiska profil för-
bättrats markant i och med omvandlingen, men att avståndet till kommunge-
nomsnittet fortfarande är långt vad gäller de flesta indikatorer. Ett sätt att yt-
terligare undersöka effekterna av omvandlingen, inte bara på Ringdansen självt 
utan också på andra bostadsområden i staden, är att jämföra Ringdansens po-
sition i bostadsområdeshierarkin före och efter omvandlingen. I detta avsnitt 
görs detta för några indikatorer som vanligen används för att mäta socioeko-
nomisk utsatthet. Avslutningsvis i avsnittet studeras också förändringar i om-
rådets roll som första anhalt för nyanlända flyktingar. 

7 Omflyttning och stabilitet beräknas utifrån uppgifter om individernas boende 
vid två tidpunkter, t� och t�. Stabilitet definieras som andelen (i procent) av 
befolkningen som bor i samma SAMS-område vid t� och t�. Utflyttningstakt 
definieras på motsvarande sätt som andelen av områdesbefolkningen vid t� 
som bor i ett annat område vid t�, och inflyttningstakt är andelen av områdes-
befolkningen vid t� som bodde i ett annat område vid t�.
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För att fånga både relativ och absolut förändring, alltså förändring i områ-
dets rang (ranking) respektive förändring i relation till kommungenomsnittet, 
används indexvärden för att beskriva bostadsområdeshierarkin. Indexvärdet 
för ett visst område och ett visst år fås genom att dividera områdets värde med 
motsvarande värde för hela kommunen. Indexvärdet ger på så sätt också ett 
mått på avståndet till kommungenomsnittet, som alltid har indexvärdet �,0. 
Ett indexvärde på 0,5 betyder alltså att områdets värde är hälften så högt som 
värdet för kommunen som helhet, medan ett värde på �,0 betyder att områ-
dets värde är dubbelt så högt som kommunvärdet. Situationen vid fyra olika 
tidpunkter redovisas, �994, �998, �004 och �008.

 Figur 4 visar förändringar vad gäller andelen sysselsatta i befolkningen. 
Kurvan för respektive år visar alltså stadens bostadsområden, rangordnade efter 
indexvärden relativt kommungenomsnittet. Observera att enbart de områden 
som har en sämre situation än kommungenomsnittet redovisas, alltså i detta 
fallet områden med indexvärden under �,0. Som synes var sysselsättningsgra-
den i Ringdansen exceptionellt låg under åren före omvandlingen (�994 och 
�998), med ett stort gap till det område som hade näst lägst sysselsättningsgrad 
(miljonprogramsområdet Marielund beläget nordväst om stadskärnan). Efter 
omvandlingen (�004 och �008) har Ringdansen tagit sig upp ett par steg, till 
tredje plats nerifrån. Två andra bostadsområden har följaktligen lägre syssel-
sättningsgrad än Ringdansen. Värt att notera är att båda dessa områden ligger i 
grannstadsdelen Hageby. Avståndet mellan botten och kommungenomsnittet 
är dock betydligt mindre vid de senare tidpunkterna.

När det gäller andelen socialbidragstagare har utvecklingen varit likartad 
för Ringdansens del (se Figur 5). Området har ”klättrat” ett par positioner, 
från förstaplatsen �994 och �998 till en tredjeplats �004 och en fjärdeplats 
�008 (skalan är förstås omvänd för denna indikator jämfört med föregående, 
så att högre värden antyder högre grad av utsatthet). Här visar dock indexvär-
dena att situationen i relativa termer faktiskt försämrats något för områdena i 
botten; avståndet till kommungenomsnittet till de mest utsatta områdena är 
större på �000-talet än det var på �990-talet. Situationen må ha förbättrats i 
Ringdansen, men det har också situationen i Norrköping i stort. Relativt sett 
ligger Ringdansen längre ifrån kommunsnittet �004 och �008 än området 
gjorde ”krisåret” �994.
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Figur 4. Norrköpings bostadsområden rangordnade efter andel sysselsatta (index relativt 
kommungenomsnittet för personer 20–64 år). Ringdansen är markerat med stora symboler.
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Not: Enbart områden med indexvärden under kommungenomsnittet (�,0) visas. 
Källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet.

Figur 5. Norrköpings bostadsområden ordnade efter andel socialbidragstagare (index relativt 
kommungenomsnittet för personer 20–64 år). Ringdansen är markerat med stora symboler.
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Indexvärdena för genomsnittlig disponibel inkomst (Figur 6) är mycket mer 
jämna, vilket bör tolkas som ett resultat av välfärdsystemets omfördelande 
effekter, men skillnaden mellan utvecklingen i termer av Ringdansens posi-
tion i områdeshierarkin och utvecklingen i form av avståndet till kommun-
genomsnittet är tydlig även i detta fall. Ringdansen har avancerat några po-
sitioner, men befinner sig trots det något längre ifrån kommungenomsnittet 
�008 än �994 och �998.

Figur 6. Norrköpings bostadsområden ordnade efter disponibel inkomst (median, index 
relativt kommungenomsnittet för personer 20–64 år). Ringdansen är markerat med stora 
symboler.
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Utvecklingen vad gäller andelen lågutbildade visar på samma tendens (se Figur 
7), men här har Ringdansens avancemang i områdeshierarkin kommit något 
senare, mellan �004 och �008, och verkar snarast bero på att andelen lågutbil-
dade har ökat i andra områden.
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Figur 7. Norrköpings bostadsområden ordnade efter andel lågutbildade (index relativt 
kommungenomsnittet för personer 20–64 år). Ringdansen är markerat med stora symboler.
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Not: Enbart områden med indexvärden över kommungenomsnittet (�,0) visas. 
Källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet.

En indikator på Ringdansens karaktär av regulator på den lokala bostads-
marknaden har varit områdets roll som första anhalt för nyanlända flyktingar. 
Figur 8 visar fördelningen av ”nyanlända flyktingar”8 över Norrköpings bo-
stadsområden �994 och �008. Kurvan för respektive år visar här stadens bo-
stadsområden, rangordnade efter antal nya flyktingar. År �994 var Ringdansen 
det område som tog emot överlägset flest flyktingar. Totalt bodde där 5�7 
personer ur denna befolkningskategori, vilket motsvarar hela �9 procent av 
områdets befolkning. En uppenbar förklaring till situationen var det faktum 
att delar av området användes som flyktingförläggning. Asylsökande som ännu 
inte beviljats uppehållstillstånd i Sverige ingår dock inte i denna siffra (eller 
i GeoSweden i stort). Uppenbarligen var det många som valde att stanna i 
Ringdansen också sedan de beviljats uppehållstillstånd i Sverige.

Kurvan för �008 visar att funktionen som första anhalt för nyanlända 
flyktingar nu fördelas mycket mer jämnt mellan olika områden i staden. 
Ringdansen ligger först på fjärde plats, med �08 personer. Men kurvan visar 
också att det totala antalet flyktingar som kommit till Norrköping under den 
senare perioden är betydligt lägre, vilket naturligtvis gör det mycket lättare att 
åstadkomma en jämn fördelning. 

8 GeoSweden innehåller inga uppgifter om invandrades skäl till uppehållstillstånd. 
Nyanlända flyktingar definieras därför här som invandrade från de fem främsta 
flyktingländerna under perioden (Bosnien, Jugoslavien, Syrien, Somalia och 
Irak) med mindre än 4 års boendetid i Sverige.



3�

Figur 8. Fördelningen av ”nyanlända flyktingar” (se fotnot 8) över Norrköpings 
bostadsområden 1994 och 2008.
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Källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet.

Sammanfattningsvis i avsnittet kan konstateras att omvandlingen av Ringdansen 
verkar ha lett till ett ”lyft” av området, i alla fall i den meningen att området har 
lämnat sin position som Norrköpings mest utsatta bostadsområde. I relation 
till situationen i kommunen som helhet verkar dock läget i Ringdansen inte 
ha påverkats särskilt mycket. Klyftan är ungefär lika stor, eller i vissa avseende 
större, än den var före omvandlingen. En mera rättvisande beskrivning av det 
som skett, än att beskriva det som ett ”lyft” för Ringdansen, är kanske därför 
att säga att Ringdansen har fått sällskap i botten av andra bostadsområden. På 
så sätt verkar alltså omvandlingen av Ringdansen har resulterat i att rollen som 
Norrköpings mest utsatta bostadsområden har fördelats mera jämnt över ett 
större antal områden. 

En närmare granskning av vilka dessa områden är avslöjar att flertalet ligger 
i grannstadsdelen närmast norr om Navestad och Ringdansen – Hageby. Det 
är dock inte ett och samma område i Hageby som befinner sig i botten i alla 
avseenden, utan det varierar mellan olika indikatorer. Hageby är befolknings-
mässigt större än Navestad, och innehåller såväl villabebyggelse som privata 
och kommunala hyresrätter. Det är främst hyresrättsdelarna som har drabbats 
negativt, framför allt de norra och västra delarna, samt området runt Hageby 
centrum.

Omvandlingen av Navestad verkar alltså ha varit lyckad som anti-segre-
gationsstrategi i så mening att den verkar ha resulterat i en ”spridning av bör-
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dan”, i termer av geografiskt koncentrerad utsatthet, över fler bostadsområden. 
Klyftan mellan den socioekonomiska situationen i kommunens mest utsatta 
områden och läget i kommunen i stort är dock minst lika stor som tidigare.
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Befolkningsdynamiken bakom förändringarna
Hittills har redovisningen mest handlat om jämförelser av ögonblicksbilder av 
situationen vid olika tidpunkter. Men vilka befolkningsdynamiska processer 
är det som har lett till förbättringen i Ringdansen och försämringen i delar 
av Hageby? Om den internationella forskningen om områdesomvandling är 
till någon vägledning i detta fall, så kan det vara resultatet av utflyttning av de 
socioekonomiskt svagaste segmenten av Ringdansens befolkning till Hageby. 
Är det så det har gått till?

För att försöka besvara frågan har jag analyserat migrationsflödena till och 
från Ringdansen, och undersökt dels befolkningssammansättningen hos in- 
och utflyttare (i jämförelse med kvarboende), dels migrationsflödenas riktning, 
det vill säga vart utflyttarna flyttat och varifrån inflyttarna kommit. Tre perio-
der undersöks: förutom perioden för den fysiska renoveringen av Ringdansen 
(�998–�004) också fyraårsperioderna närmast före (�994–�998) och närmast 
efter (�004–�008) omvandlingen.

Befolkningssammansättningen i flyttningsströmmarna
Redogörelsen inleds med en jämförelse av demografiska och socioekono-
miska karaktäristika hos inflyttare, utflyttare och ”stannare” (kvarboende) i 
Ringdansen under de tre perioderna.9 För utflyttarna avser jämförelsen med 
stannarna situationen i början av perioden (alltså före flytt), medan jämförel-
sen för inflyttarnas del gäller situationen i slutet av perioden (efter flytt). För 
gruppen stannare redovisas därmed situationen både i början och i slutet av 
perioden, vilket gör det möjligt att också följa in situ-förändringar bland de 
kvarboende. 

Siffrorna för den första perioden (se Tabell 3) avslöjar att den befolknings-
minskning som ägde rum i samband med omvandlingen inleddes redan före 
�998. Mellan �994 och �998 lämnade nästan varannan Ringdansenbo om-
rådet (�37� av �78�). Inflyttarna var betydligt färre (bara 59�). Mer detalje-

9 Som utflyttare räknas de individer som bodde i Ringdansen i början av perioden 
men som bodde någon annanstans i slutet av perioden. Inflyttarna utgörs på 
liknande sätt av de individer som bodde i Ringdansen i slutet av perioden men 
som bodde någon annanstans i början av perioden. Gruppen ”stannare” består 
av individer som bodde i Ringdansen vid båda tidpunkterna. Ingen kontroll har 
gjorts av var personerna bodde mellanliggande år.
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rade analyser av förändringar i folkmängden på årsbasis under perioden (visas 
inte här) avslöjar att den stora nedgången skedde under de två senare åren 
(�997–�998), alltså efter det att planerna på omvandlingen offentliggjorts. 
Uppenbarligen bestämde sig många hyresgäster för att lämna området redan 
i detta läge. Utflyttarna var i genomsnitt yngre än stannarna, och män var 
överrepresenterade. Andelen personer med utländsk bakgrund var ungefär 
densamma bland utflyttarna som bland stannarna, men kategorin ”nyanlända 
flyktingar” (se fotnot 9 samt not till Tabell 3) utgjorde en större andel. 

En tidigare studie av befolkningsdynamiken i utsatta bostadsområden 
i Stockholms län har visat att bostadsområden i botten av bostadsområdes-
hierarkin tenderar att ha ett mycket karaktäristiskt mönster av selektiv mig-
ration: Utflyttarna är i regel mer välbeställda än stannarna, som i sin tur är 
mer välbeställda än inflyttarna (Andersson & Bråmå, �004). Detta fenomen 
observerades först i tyska städer av sociologen Jürgen Friedrichs (se Friedrichs, 
�99�), som kallade det middle-class leakage (se även Bailey & Livingston, �008). 
En jämförelse av den socioekonomiska situationen hos utflyttare och stannare 
(nedre delen av Tabell 3) visar att detta mönster av selektivitet inte präglade 
Ringdansen, åtminstone inte under perioden �994–�998. Utflyttarna hade, 
jämfört med stannarna, lägre andel sysselsatta, högre andel socialbidragstagare 
och en något tydligare låginkomstprofil. Skillnaderna är dock inte så stora att 
det går att dra slutsatsen att det var de socioekonomiskt svagaste hushållen som 
tvingades lämna Ringdansen. 

Samtidigt är det dock tydligt att inflyttarna som ersatte dem inte hade det 
bättre ställt, snarare tvärtom. De flesta indikatorerna visar på en ännu sämre 
situation bland inflyttarna, med mycket låg sysselsättningsgrad och högt social-
bidragsberoende. Demografiskt är likheterna större, med många unga och en 
överrepresentation av män. Omkring 80 procent av inflyttarna hade utländsk 
bakgrund, och en av fyra var nyinvandrad från något av de stora flyktinglän-
derna.
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Tabell 3. Demografiska och socioekonomiska indikatorer för stannare, utflyttare och inflyttare 
till Ringdansen under perioden 1994–1998.

   1994 1998

   Stannare Utflyttare Stannare Inflyttare

Samtliga invånare

N 1321 1371 1321 592

% kvinnor 50,3 47,8 50,3 47,3

% 0–19 år 32,4 38,4 26,6 28,5

% 65+ år 11,1 3,4 15,0 8,1

% med utländsk bakgrund 68,1 68,6 68,1 79,9

% utlandsfödda 54,1 55,8 54,1 73,1

% nyanlända flyktingar* 14,8 23,0 0,0 24,7

Invånare 20–64 år     

N 747 797 772 375

% ensamstående utan barn 30,8 36,5 29,5 39,7

% ensamstående med barn 7,8 8,1 8,4 6,4

% lågutbildade 56,2 45,3 51,0 52,8

% högutbildade 6,3 8,9 6,2 9,3

% sysselsatta 32,3 25,5 32,6 14,7

% med socialbidrag 48,2 54,5 52,7 78,9

Förvärvsinkomst, median 0 0 0 0

% i lägsta kvintilen 59,7 62,6 55,6 76,5

% i högsta kvintilen 4,7 1,6 3,5 0,8

Disponibel inkomst, median 88 000 72 200 95 600 82 900

% i lägsta kvintilen 43,5 55,3 39,5 53,6

  % i högsta kvintilen 5,1 5,6 5,3 4,3
*) Invandrade från de fem främsta flyktingländerna under perioden (Bosnien, Jugoslavien, Syrien, 
Somalia och Irak) med mindre än 4 års boendetid i Sverige.

Källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet.

Även bland stannarna skedde förändringar under perioden. Förutom det fak-
tum att de alla blev fyra år äldre, och att några av dem som var nyanlända till 
Sverige �994 inte längre räknades till den kategorin fyra år senare, så kunde 
noteras en viss förbättring i utbildningsnivån, liksom i inkomstnivåerna, sär-
skilt sett till andelen som tillhörde den femtedel av kommunens invånare med 
lägst inkomst. Samtidigt ökade dock andelen socialbidragstagare något, men 
om detta var resultatet av förändringar hos individer eller en kohorteffekt är 
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omöjligt att se enbart utifrån dessa siffror.�0

Allt som allt visar siffrorna för perioden �994–�998 tydligt på Ringdansens 
funktion som första anhalt i Sverige för nyanlända invandrare; en stor del av be-
folkningsdynamiken verkar ha haft att göra med att en tidigare flyktingkohort 
ersatts av en mera nyanländ. Det faktum att delar av området fungerade som 
flyktingförläggning har förstås stor betydelse för detta. Flyktingförläggningen 
stängdes dock redan sommaren �995, så det rör sig förmodligen bara till en 
liten del om flyktingar från förläggningen som beviljats uppehållstillstånd och 
bosatt sig i Ringdansen. Indirekta effekter som har att göra med att det upp-
stod ett stort antal vakanser i området, genom stängningen av flyktingförlägg-
ningen och genom det negativa rykte som förläggningen givit området i ett 
tidigare skede, har förmodligen varit av större betydelse.

Under nästföljande period (�998–�004) fortsatte befolkningsminskning-
en i området (se Tabell 4) i och med rivningen av ett stort antal lägenheter. 
Skillnaderna mellan stannare och utflyttare, i inledningen av perioden, var 
relativt små. De tydligaste skillnaderna rör dels åldersprofilerna, där utflyttarna 
i genomsnitt var yngre, och utbildningsnivån, där utflyttarna överlag var mer 
högutbildade, vilket förmodligen också hänger samman med åldersskillnaden; 
yngre är ju i generellt sett mer högutbildade än äldre i dagens Sverige. Vidare 
var en större andel av utflyttarna infödda svenskar, och en större andel var so-
cialbidragstagare. Men inte heller under denna period var skillnaderna så stora 
att det går att påstå att de som lämnade området var påtagligt svagare än de 
som valde att bo kvar.

Omvandlingen av området verkar ha lyckats med att få mer välbeställda 
att flytta till Ringdansen. Åtminstone var inflyttarna �998–�004 socioekono-
miskt starkare än stannarna i fråga om genomsnittsinkomster och bidragsbe-
roende. Dessutom var en betydligt högre andel av inflyttarna infödda svenskar, 
en större andel var i arbetsför ålder och en större andel var kvinnor än bland 
stannarna. Men situationen förbättrades också tydligt bland stannarna under 
omvandlingsperioden; andelen sysselsatta ökade, genomsnittsinkomsterna 
steg, socialbidragsberoendet minskade och utbildningsnivån steg. 

Sammantaget blir slutsatsen att den förbättring i socioekonomiskt hänse-
ende som skedde i området samband med omvandlingen inte i första hand var 
ett resultat av utträngning av särskilt svaga hushåll. Snarare rör det sig om en 
kombination av, å ena sidan, inflyttning av socioekonomiskt starkare hushåll, 
och å den andra, förbättringar hos redan boende i området. 

�0 Förändringar inom hela kohorten av stannare är relativt enkla att hålla ordning 
på. Det blir betydligt svårare om man, som här, studerar en mindre åldersgrupp 
inom kohorten (personer �0–64 år). Förändringar som observeras beror då dels 
på förändringar hos individer som tillhör ålderskategorin vid båda tidpunkterna, 
dels på att vissa individer fallit ur åldersgruppen medan andra tillkommit. Mera 
detaljerade analyser hade därför krävts för att särskilja dessa effekter.
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Tabell 4. Demografiska och socioekonomiska indikatorer för stannare, utflyttare och inflyttare 
till Ringdansen under perioden 1998–2004.

   1998 2004

   Stannare Utflyttare Stannare Inflyttare

Samtliga invånare

N 758 1178 758 625

% kvinnor 50,5 48,1 50,5 53,6

% 0–19 år 28,9 37,9 22,2 20,2

% 65+ år 14,1 3,8 22,0 12,8

% med utländsk bakgrund 74,9 74,1 74,9 31,4

% utlandsfödda 60,0 54,8 60,0 26,2

% nyanlända flyktingar* 7,8 6,8 0,0 4,0

Invånare 20–64 år     

N 432 686 423 419

% ensamstående utan barn 30,8 32,8 30,5 47,3

% ensamstående med barn 8,4 7,7 8,1 12,4

% lågutbildade 60,8 46,0 50,6 32,5

% högutbildade 4,4 9,0 5,9 18,1

% sysselsatta 28,0 25,5 47,0 46,1

% med socialbidrag 56,3 64,7 36,6 26,5

Förvärvsinkomst, median 0 0 39 600 41 800

% i lägsta kvintilen 64,4 61,2 45,6 40,8

% i högsta kvintilen 2,8 2,5 3,3 7,4

Disponibel inkomst, median 93 250 91 100 124 000 126 200

% i lägsta kvintilen 43,1 45,2 35,9 31,0

  % i högsta kvintilen 6,5 4,2 4,0 7,4
*) Invandrade från de fem främsta flyktingländerna under perioden (Bosnien, Jugoslavien, Syrien, 
Somalia och Irak) med mindre än 4 års boendetid i Sverige.

Källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet.

Under fyraårsperioden efter omvandlingen (�004–�008) ökade Ringdansens 
befolkning igen, från �503 till �743 invånare, främst tack vare ett positivt 
flyttningsnetto på omkring �00 personer. Andelen personer med utländsk bak-
grund ökade också, och jämfört med perioden innan ökade även andelen ny-
anlända flyktingar bland inflyttarna. Andelen personer med svensk bakgrund 
var dock fortsatt lägre bland inflyttarna än bland stannarna. I fråga om demo-
grafi fortsatte gruppen stannarna att skilja sig från in- och utflyttare genom att 
vara äldre och ha en högre andel kvinnor och gifta/sammanboende.

När det gäller den socioekonomiska selektiviteten uppvisar befolknings-
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dynamiken under denna period ett mönster som mera påminner om middle-
class leakage. Utflyttarna var mera välbeställda än stannarna, i termer av syssel-
sättningsgrad, bidragsberoende och inkomster (utom vad gäller andelen i lägsta 
kvintilen för disponibel inkomst). Stannarna, å sin sida, var mera välbeställda 
än inflyttarna, i fråga om sysselsättningsgrad, bidragsberoende och medianin-
komster. Inflyttarna verkar dock vara en mera varierad grupp inkomstmässigt, 
med högre andelar av både höginkomst- och låginkomsttagare än bland stan-
narna.

Den tendens som omvandlingen av Ringdansen innebar, vad gäller att 
locka mer välbeställda grupper till området, verkar alltså inte ha varit särskilt 
långvarig. Situationen är visserligen mycket bättre �008 än den var i början 
av �990-talet, men området verkar fortfarande mycket känslig för yttre ”stör-
ningar”, såsom exempelvis fluktuationer i inflyttningen av nyanlända flykting-
ar till Norrköping.�� 

I slutet av perioden (�008) verkar Ringdansen befinna sig i ett läge där 
man balanserar mellan att följa den väg mot förbättring som omvandlingen 
innebar och att halka tillbaka i gamla spår, på en väg som i värsta fall leder till 
att området återigen hamnar i botten på bostadsområdeshierarkin. Men även 
om det skulle bli fallet så verkar dock situationen ha förändrats på ett avgö-
rande vis: Ringdansen befinner sig inte ensamt i botten längre, utan har fått 
sällskap av flera områden. Flertalet av dessa ligger i grannstadsdelen Hageby.

�� I mitten av 00-talet steg åter flyktinginvandringen till Sverige, och Norrköping, 
igen efter en period på ungefär �0 år med mycket lägre siffror.
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Tabell 5. Demografiska och socioekonomiska indikatorer för stannare, utflyttare och inflyttare 
till Ringdansen under perioden 2004–2008.

   2004 2008

   Stannare Utflyttare Stannare Inflyttare

Samtliga invånare

N 793 627 793 832

% kvinnor 53,1 50,7 53,1 50,5

% 0–19 år 25,1 34,3 20,7 26,9

% 65+ år 18,5  5,1 23,6 8,9

% med utländsk bakgrund 63,1 48,2 63,1 52,3

% utlandsfödda 47,5 34,8 47,5 44,5

% nyanlända flyktingar* 1,3 2,6 0,0 13,0

Invånare 20–64 år     

N 447 380 442 534

% ensamstående utan barn 35,6 42,1 33,7 43,1

% ensamstående med barn 10,7 10,1 10,0 10,1

% lågutbildade 48,3 33,4 42,1 33,0

% högutbildade 8,7 15,8 10,2 21,0

% sysselsatta 44,7 48,9 52,0 38,4

% med socialbidrag 34,7 28,2 27,1 39,1

Förvärvsinkomst, median 21 200 54 300 85 600 1200

% i lägsta kvintilen 47,0 38,4 41,4 51,9

% i högsta kvintilen 3,4 7,6 4,1 5,2

Disponibel inkomst, median 123 200 128 450 144 850 127 200

% i lägsta kvintilen 33,3 33,9 28,3 41,2

  % i högsta kvintilen 3,8 8,2 2,0 5,6
*) Invandrade från de fem främsta flyktingländerna under perioden (Bosnien, Jugoslavien, Syrien, 
Somalia och Irak) med mindre än 4 års boendetid i Sverige.

Källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet.

Flyttningsströmmarnas riktning
Resultaten från analysen av migrationsflödena till och från Ringdansen har re-
dan antytt att den försämrade situationen i andra bostadsområden, främst de-
lar av Hageby, inte har varit resultatet av utträngning av särskilt svaga grupper 
av boende från Ringdansen till dessa områden. Under de två första perioderna 
var stannare och utflyttare ungefär likvärdiga i socioekonomiskt hänseende, 
och under den sista perioden var utflyttarna till och med mer välbeställda än 
stannarna. En analys av flyttningsströmmarnas rikting kan ytterligare belysa 
detta. I vilken utsträckning har utflyttarna från Ringdansen bosatt sig i de 
områden som haft en negativ utveckling?
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Figur 9 visar en karta över var i Norrköping utflyttare från Ringdansen 
bosatt sig. Storleken på cirklarna illustrerar det totala antalet utflyttare, med-
an storleken på segmenten visar utflyttningen per period. Utflyttningen till 
Hageby har mycket riktigt varit omfattande, men det är inte främst de delar av 
stadsdelen som haft den mest negativa utvecklingen (norra, västra och centrala 
delarna) som tagit emot flest utflyttare. Störst har utflyttningen varit till områ-
det som ligger närmast norr om Ringdansen och som omfattar södra Hageby 
och Atriumområdet (som formellt tillhör stadsdelen Navestad).�� Detta om-
råde har inte drabbats i samma utsträckning som andra områden i Hageby.

En annan anledning till försämringen i delar av Hageby kan förstås vara 
att dessa områden förlorat sina mer välbeställda invånare till Ringdansen i och 
med omvandlingen. I Figur �0 visas en motsvarande karta för inflyttningen, 
alltså i vilka områden i Norrköping som inflyttarna till Ringdansen bodde före 
flytten. Kartan antyder dock att denna förklaring verkar än mer osannolik. 
Dels var inflyttningen totalt sett mycket mindre, dels var inflyttarna ganska 
jämnt spridda över stora delar av staden före flytten till Ringdansen. Det störs-
ta flödet gick även här från området närmast norr om Ringdansen.

�� Indelningen i SAMS-områden stämmer tyvärr dåligt överens med 
stadsdelsindelningen. Det gäller inte bara gränsdragningen mellan Hageby och 
Navestad utan även gränsdragningen österut mellan Hageby och Smedby.
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Figur 9. Destinationer för utflyttare från Ringdansen under de tre perioderna.

Källa: Karta av författaren. Kartobjekt från SCB (SAMS-indelningen) och GSD 
Röda kartan, Lantmäteriverket �997 (övrigt). Publiceras med tillstånd.
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Figur 10. Tidigare bostadsområde för inflyttare till Ringdansen under de tre perioderna.

Källa: Karta av författaren. Kartobjekt från SCB (SAMS-indelningen) och GSD Röda kartan, 
Lantmäteriverket �997 (övrigt). Publiceras med tillstånd.

Det finns dock ytterligare en möjlig orsak till försämringen i delar av Hageby, 
nämligen det fenomen som diskuterades tidigare i rapporten under beteck-
ningen exkluderande utträngning. Det skulle här alltså betyda att hushåll som 
annars skulle ha flyttat till Ringdansen, men som efter omvandlingen inte 
längre har möjlighet att bosätta sig där, istället har hamnat i Hageby. 

Ett sätt att pröva effekterna av primär (och sekundär) utträngning res-
pektive exkluderande utträngning, är att jämföra effekterna av inflyttning till 
Hageby från Ringdansen med effekterna av inflyttning till Hageby från andra 
områden (inklusive andra kommuner och länder). I Tabell 6 görs en sådan 
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jämförelse. Den första kolumnen visar socioekonomiska indikatorer för be-
folkningen i Hageby (hela stadsdelen) för år �008. I den andra kolumnen visas 
motsvarande siffror, men inflyttare från Ringdansen har här exkluderats från 
beräkningsunderlaget, detta för att visa hur situationen hade sett ut i Hageby 
om det inte hade varit för inflyttningen från Ringdansen. I tredje kolumnen är 
det istället inflyttare från andra områden som exkluderats. 

Siffrorna visar på en marginell effekt av inflyttning från Ringdansen. Ett 
huvudskäl är att det rör sig om ett litet antal personer, knappt 300. Det betyder 
i sig att effekterna inte rimligen kan bli så stora. Men det är också så att inflytt-
ningen från Ringdansen inte enbart varit negativ för Hageby. Utan inflyttning 
från Ringdansen hade exempelvis den genomsnittliga förvärvsinkomsten varit 
något lägre i Hageby år �008. Men de stora negativa effekterna kommer istäl-
let från inflyttning från annat håll. Mer än varannan Hagebybo bodde faktiskt 
varken i Hageby eller i Ringdansen före omvandlingen. Om det inte varit för 
denna inflyttning hade situationen sett avsevärt bättre ut i Hageby, åtminstone 
när det gäller sysselsättning, bidragsberoende och inkomstnivåer.

Försämringen i delar av Hageby beror alltså inte främst på direkt utträng-
ning av svaga hushåll från Ringdansen till grannstadsdelen. Det som istället 
verkar ha hänt är att omvandlingen av Ringdansen har inneburit att områ-
det lämnat över positionen som ”sista tillflyktsort” till de hyresrättsdomi-
nerade delarna av Hageby (och i viss mån bostadsområden i andra stadsde-
lar). Omvandlingen av Ringdansen innebar att antalet bostäder reducerades 
kraftigt, samtidigt som boendekostnaderna generellt sett steg. Sammantaget 
har det inneburit att grupper med små valmöjligheter på bostadsmarknaden 
– grupper som före �998 tenderade att hamna i Ringdansen – numera i stor 
utsträckning bosätter sig i Hageby istället.

Tabell 6. Effekterna av inflyttning från Ringdansen respektive från andra områden på den 
socioekonomiska situationen i stadsdelen Hageby 2008. Siffrorna avser personer som var 
20–64 år 2008.

 Alla invånare
Exklusive inflyttare 
från Ringdansen

Exklusive andra 
inflyttare

N 5716 5425 2820

% lågutbildade 34,0 33,6 34,9

% sysselsatta 53,3 53,4 59,8

% med socialbidrag 26,8 26,8 18,5

Förvärvsinkomst (median) 94 400 94 200 140 500

Disponibel inkomst (median) 149 250 150 200 162 500

Källa: GeoSweden, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet.
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Slutsatser
När vi slutar följa Ringdansen, och Norrköping, i denna rapport har det gått 
ungefär fyra år sedan renoveringen av området avslutades. För att verkligen 
fånga de långsiktiga effekterna av omvandlingen behöver man förmodligen 
följa processen ytterligare några år. Så här långt går det i alla fall att konstatera 
att omvandlingen av Ringdansen verkar ha resulterat i en avsevärd förbättring 
av områdets socioekonomiska profil. I kontrast till vad som har konstaterats i 
tidigare forskning av liknande områdesomvandlingar är detta dock inte främst 
ett resultat av utträngning av Ringdansens svagaste hushåll. Det har istället 
åstadkommits genom en kombination av inflyttning av mer resursstarka hus-
håll och förbättringar hos redan boende i området

Omvandlingen har också inneburit att Ringdansen har avancerat ett par 
steg i den lokala områdesrangordningen, från dess position i den absoluta bot-
ten till runt tredje-fjärde från botten, beroende på vilken indikator som an-
vänds. I relativa termer har dock inte särskilt mycket hänt. Gapet mellan den 
socioekonomiska situationen i Ringdansen och den i kommunen som helhet 
är fortsatt stort. Det som har hänt är därför inte egentligen att Ringdansen 
relativa läge förbättrats, utan att Ringdansen har fått sällskap i botten av andra 
bostadsområden i staden. Sett ur det perspektivet verkar alltså omvandlingen 
av Ringdansen varit bra ur segregationssynpunkt, i och med att den har resul-
terat i en spridning av stadens mest utsatta hushåll över ett större geografiskt 
område.

Flertalet av de områden som nu befinner sig i botten på områdeshiera-
kin ligger, som redan konstaterats, i grannstadsdelen Hageby, och det är de 
hyresrättsdominerade delarna av stadsdelen som drabbats. Försämringen där är 
resultatet av en process som har stora likheter med det som gentrifieringsfors-
kare kallar för exkluderande utträngning. Förändringarna i Ringdansen, särskilt 
minskningen av antalet lägenheter och ökade boendekostnader, har orsakat 
en omdirigering av flyttningsströmmarna i staden. De hushåll som har minst 
valmöjligheter, såsom nyanlända flyktingar och hushåll med sociala problem, 
tenderade tidigare att få bostad i Ringdansen. Numera är det andra områden 
i staden som tagit över denna roll som regulator på bostadsmarknaden, främst 
då de hyresdominerade delarna av Hageby.

Men varför Hageby? Tyvärr har jag inget riktigt bra svar på det. Tidigare 
forskning har visat att det ofta är angränsande områden som drabbas negativt, 
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men det kan då i regel förklaras med att svaga hushåll som blir utträngda i sam-
band med en omvandlingsprocess gärna bosätter sig nära sitt gamla område. 
Det stämmer också att många av dem som lämnade Ringdansen i samband 
med omvandlingen av området flyttade till näraliggande områden, här främst 
Atriumhusen närmast norr om Ringdansen. De som flyttat dit utgjorde dock 
inte en särskilt svag grupp i socioekonomiskt hänseende, och Atriumområdet 
har heller inte drabbats särskilt hårt. 

En annan faktor som kan spela in är förstås situationen i de drabbade de-
larna av Hageby före omvandlingen. Dessa områden befann sig alla nära bot-
ten på områdeshierarkin i början av �990-talet. Detsamma gäller dock för flera 
andra områden i staden som inte påverkats negativt. Det är tydligt att detta är 
en fråga som kräver mer forskning för att kunna besvaras.

Den studie som presenterats här illustrerar tydligt behovet av system-
tänkande när det gäller att förstå befolkningsdynamiska processer i bostads-
områden och städer. Det går inte att förstå utvecklingen i ett enskilt bostads-
område enbart genom att studera förhållandena i området. Utvecklingen i en-
skilda områden är alltid beroende av vad som sker i andra delar av staden, och 
i omgivningen i övrigt. Nyckeln till förståelse ligger i att identifiera den roll, 
eller funktion, som området har i staden som befolkningsdynamiskt system, 
och där är migrationsflödenas sammansättning och riktning av avgörande be-
tydelse. Det finns ett starkt ömsesidigt beroende mellan olika bostadsområden 
i staden, särskilt mellan områden som har, eller kan ha, samma funktion i 
systemet. De så kallat utsatta bostadsområdena fyller en viktig funktion i det 
befolkningsdynamiska systemet i det att de kan erbjuda boende åt grupper 
med en svag position på arbets- och/eller bostadsmarknaden. En avgörande 
fråga i samband med omvandlingsprojekt i utsatta områden är därför var dessa 
grupper hamnar efter omvandlingen. Det bestämmer i stor utsträckning om 
resultatet av omvandlingen blir en återgång till det gamla mönstret, en omsor-
tering av bostadsområdeshierarkin, eller en verklig minskning av den socioeko-
nomiska segregationen i staden.
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Går det att vända utvecklingen i utsatta bostadsområden? 
Exemplet Navestad/Ringdansen i Norrköping

 
Åsa Bråmå

I denna rapport undersöks befolkningsdynamiken i en stad i samband 
med att ett av dess mest utsatta bostadsområden genomgår en omfattande 
fysisk omvandling. Åren runt millennieskiftet 2000 var Miljonprograms-
området Ringdansen i stadsdelen Navestad i Norrköping föremål för 
en mycket omfattande renovering. En betydande del av det existerande 
bostadsbeståndet revs, och resterande bostäder genomgick en renovering 
med ekologiska förtecken. 

Huvudfrågan i rapporten gäller effekterna av denna storskaliga om-
byggnation, på Ringdansen och på andra bostadsområden i Norrköping. 
Har omvandlingen lyckats ”lyfta” området från dess position i botten av 
den lokala bostadsområdeshierarkin? Och i så fall, har det skett på bekost-
nad av andra bostadsområden i staden? 

Studien visar bland annat att omvandlingen av Ringdansen har lett 
till ett ”lyft” för området, åtminstone i så mening att Ringdansen inte 
längre Norrköpings mest utsatta bostadsområde. I relation till den socio-
ekonomiska situationen i kommunen som helhet är dock klyftan fortsatt 
stor. En mera rättvisande beskrivning av det som skett är därför att säga 
att Ringdansen har fått sällskap i botten av andra bostadsområden. Flerta-
let av de områden som i olika avseenden tagit över bottenpositionen ligger 
i grannstadsdelen Hageby. 

Centrum för kommunstrategiska studier
Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur

Campus Norrköping 
 

www.liu.se/cks 
Telefon 011-36 30 00


	Bråmå omslag 2
	Bråmå inlaga-rev
	Bråmå omslag 1

