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När uppfattas boendesegregation som ett problem?

• År 1974



Blandade 
bostäder

Blandad 
befolkning

Bättre samhälle
- lika möjligheter
- social integration
- hejda stigmatisering
- etc

(jämför Musterd och Andersson 2005)



Bostadsblandning och boendesegregation; 
vad säger forskningen?

• Leder bostadsblandning till blandat boende? Tvetydiga resultat:
• Flertalet studier påvisar ingen eller obetydlig effekt av bostadsblandning (men det finns 

studier som påvisat såväl positiva som negativa effekter)

• Många studier fokuserar direkt på slutmål (d v s någon slags samhällsförbättring)
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Bostadsblandning och boendesegregation; 
vad säger forskningen?

• Leder bostadsblandning till blandad befolkning? Tvetydiga resultat:
• Flertalet studier påvisar ingen eller obetydlig effekt av bostadsblandning (men det finns 

studier som påvisat såväl positiva som negativa effekter)

• Många studier fokuserar direkt på slutmål (d v s någon slags samhällsförbättring)

• Fallstudier är vanliga; men en handfull generella studier av bostadsblandning-
segregation: 
(Musterd & Andersson 2005; Livingston et al 2013; Skifter A et al 2016        Cho & Kim 2017;    Górczyńska, 2017)
(  Sveriges SAMS-områden;         Englands LSOA;    delomr i 4 nordiska städer;  delomr i Songjiang;       Paris IRIS-omr

• Mätmetoder varierar; särskilt rörande den geografiska data-aggregeringen
• Geografisk nivå för korrelation bostadsblandning-blandad befolkning: 

• Geografisk nivå för dataaggregering:

• Empirisk fråga: är städer (>10 000 inv) med hög grad av bostadsblandning 
mindre segregerade än städer med låg grad av bostadsblandning?

stad
delområden i stad
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Subdivision 1 Subdivision 2

Area A B 
Northern 6 5
Western 14 16
Eastern 4 4

Area A B 
Northern 0 5
Western 12 1
Eastern 10 5
Southern   2 14



The Modifiable Areal Unit Problem, MAUP
The Uncertain Geographic Context Problem, UGCoP

• Den geografiska indelningen påverkar en undersöknings slutsatser! 

• Strategier för att hantera MAUP/UGCoP
• Använd geografiska enheter anpassade till studiens tema

• Tror vi att segregationen påverkas av hur stadsdelarna är byggda?

• Tror vi att segregationen påverkas av urbana barriärer (vattendrag, trafikleder, etc)?



Eneby
Flerbost hus

Hallberga
Småhus, radhus

Pryssgården
småhus
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verksamhetsomr

Fyrby
småhus

Karlshov
Småhus, radhus

Vidablick
Flerbost hus

Haga
Flerbost hus

Lagerlunda
småhus

Marielund
Blandade bost

Ingelsta Ö
Externhandel/ind

Sandbyhov
blandade bost

Ingelsta V
Externhandel/ind

Butängen
Ind omr

https://www.kultgeog.uu.se/forskning/forskningsprojekt/morfo-studier/
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• Den geografiska indelningen påverkar en undersöknings slutsatser! 

• Strategier för att hantera MAUP/UGCoP
• Använd geografiska enheter anpassade till studiens tema

• Tror vi att segregationen påverkas av hur stadsdelarna är byggda?

• Tror vi att segregationen påverkas av urbana barriärer (vattendrag, trafikleder, etc) 

• Marginalisera MAUP (t ex överlappande buffertar, EquiPop, etc) 

I genomsnitt härbärgerar varje buffert
255 lägenheter med 484 invånare

The Modifiable Areal Unit Problem, MAUP
The Uncertain Geographic Context Problem, UGCoP



Delområden i form av överlappande buffertar

• Detaljerad geografisk upplösningsnivå svarar också väl mot det 
senaste decenniernas sätt att bygga 
• Strävan efter blandning ”hus för hus”

• Förtätning av befintliga bostadsområden

• Varierad bebyggelse och varierade upp-
låtelseformer eftersträvas också i nya 
bostadsområden

• Vår tids bostäder är, i mindre grad än 
efterkrigsdecenniernas, belägna i
ensidiga boendemiljöer

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1
9

3
0

1
9

3
5

1
9

4
0

1
9

4
5

1
9

5
0

1
9

5
5

1
9

6
0

1
9

6
5

1
9

7
0

1
9

7
5

1
9

8
0

1
9

8
5

1
9

9
0

1
9

9
5

2
0

0
0

2
0

0
5

2
0

1
0

2
0

1
5

Förekomst av lägenheter av annan typ i 
lägenheternas (efter byggår) buffert

Ensidiga

Blandade



Är städer med högre grad av bostadsblandning mindre segregerade? 

Arbetets gång:
• Bostadeblandning

• Två hustyper x tre upplåtelseformer = 6 bostadstyper

• Boendeblandning
• 2-4 grupper av vardera: Utbildning-Inkomst-Ursprung-Familjetyp-Kön-Ålder

• Varje bufferts blandning (i dessa sju avseenden) mäts som entropi:

• Tätortsvis aggregering av entropierna enligt Whites metod :

• Beräkna korrelation bostads- och befolkningsentropi på tätortsnivå
(är befolkningsblandningen större i tätorter med stor bostadsblandning)



124 städer (>10 000 inv); Korrelation bostadsblandning 
– befolkningsblandning (mätt som entropi)



Städer med mest/minst befolkningsblandning 
(mätt som entropi)



Korrelation bostadsblandning –
befolkningsblandning (mätt som entropi)
och
urban form - befolkningsblandning



Karlskrona

Kiruna



Slutsatser

• Befolkningsblandningen är överallt avsevärt större än bostadsblandningen

• Städer (>10 000 inv) med hög grad av bostadsblandning är inte mindre 
segregerade än de med låg grad av bostadsblandning
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Slutsatser

• Befolkningsblandningen är överallt avsevärt större än bostadsblandningen

• Städer (>10 000 inv) med hög grad av bostadsblandning är inte mindre 
segregerade än de med låg grad av bostadsblandning

• Städer (>10 000 inv) med kompakt form är mindre segregerade än de med 
prorupt form

• Möjligen gagnas befolkningsblandning mera av att undanröja (effekterna 
av) fysiska barriärer mellan bostadsområden än av att blanda bostäder?
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Diskussion

• Tveksamt om de samhällsförbättrande slutmålen nås genom bostadsblandning
• Inget stöd av resultaten i min just presenterade studie
• Bostadsblandning har eftersträvats i 47 år, men de problem som den skulle lösa kvarstår

• Oklart (men inte uteslutet) om slutmålen kan nås ens med befolkningsblandning
• Kvantitativa studier: förekomst av grannskapseffekter omdiskuterade
• Kvalitativa studier: umgänge inte begränsat/koncentrerat till det område där man bor 

(och stadens invånare möts också på andra vis än vid boendet)

• Bör vi påminna oss om (boende)segregationens egentliga problem (och åter 
pröva argumenten från diskussionen före år 1974)? 
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