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Abstrakt 
 
Tjusberg Åsa (2015) Once you EquiPop you can’t stop! - Segregationsmönster med 
K-närmsta grannar metoden i Eskilstuna, Södertälje, Örebro och Västerås. [Once you 
EquiPop you can’t stop! – Segregation patterns with the K-nearest neighbour 
method in Eskilstuna, Södertälje, Örebro and Västerås.] 
 
Examensarbete för masterexamen i Samhällsplanering, 30hp, avancerad nivå.  
 
Kulturgeografiska Institutionen, Stockholms universitet 
 
Handledare: Bo Malmberg 
 
Språk: Svenska 
 
Nyckelord: EquiPop, Segregation, GIS, Eskilstuna, Södertälje, Örebro, Västerås. 
 
Uppsatsens syfte är att utvärdera EquiPop, en ny metod för segregationsmätning. 
De teoretiska utgångspunkterna grundar sig i teorier om segregation och tidigare 
mätmetoder. Frågor som besvaras i uppsatsen är hur socio-ekonomiska och et-
niska segregationsmönster ser ut i de studerade städerna Eskilstuna, Södertälje, 
Örebro och Västerås samt vilka likheter och skillnader som finns. Dessa frågor re-
dogörs för genom GIS och statistiska analyser av EquiPop-data, vilka presenteras 
via kartor och diagram. Vidare görs även en intervjustudie i dessa städer där frå-
gor om begreppet och mätning av segregation berörs. Uppsatsen har ett övergri-
pande geografiskt perspektiv där de rumsliga aspekterna inom mätning av segre-
gation särskilt betonas. Resultatet visar att kontextuella aspekter har stor inverkar 
på segregationsmönstren och att det är möjligt att belysa detta genom EquiPop. 
Slutsatsen är att EquiPop är en lämplig metod som bör spridas vidare. 
  



 3 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1. INLEDNING ........................................................................................................................... 5 
1.1 SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR ............................................................................................... 6 
1.2 AVGRÄNSNINGAR ....................................................................................................................... 7 
1.3 DISPOSITION ................................................................................................................................ 8 

2. FORSKNINGSBAKGRUND ................................................................................................. 9 
2.1 BEGREPPET SEGREGATION ..................................................................................................... 9 
2.2 VARFÖR FINNS BOENDESEGREGATION? ...........................................................................10 
2.3 EFFEKTER AV BOENDESEGREGATION ...............................................................................11 
2.4 POLITISKA INSATSER MOT BOENDESEGREGATION .......................................................12 
2.5 DIMENSIONER AV BOENDESEGREGATION .......................................................................13 
2.6 HUR MÄTS BOENDESEGREGATION .....................................................................................14 
2.7 BETYDELSEN AV DEN GEOGRAFISKA INDELNINGEN ....................................................17 
2.8 MÄTNING AV SEGREGATION I SVERIGE .............................................................................18 

3. METOD, DATAMATERIAL & TEORETISKA PERSPEKTIV .................................... 19 
3.1 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER & PERSPEKTIV...........................................................19 
3.2 INTERVJUER ...............................................................................................................................20 
3.3 GEOGRAFISKA INFORMATIONSSYSTEM ............................................................................21 
3.4 EQUIPOP .....................................................................................................................................22 
3.5 DATAMATERIAL .......................................................................................................................25 
3.6 ANALYSMETODER ....................................................................................................................26 
3.7 ETISKA REFLEKTIONER..........................................................................................................30 

4. SEGREGATION MED EQUIPOP ..................................................................................... 32 
4.1 SEGREGATIONSMÖNSTER MED PERCENTILDIAGRAM ..................................................32 
4.2 VARIABELKARTOR FÖR K=200.............................................................................................44 
4.3 SOCIO-EKONOMISKA & ETNISKA SEGREGATIONSMÖNSTER .......................................56 

5. MÄTNING AV SEGREGATION I EN KOMMUNAL KONTEXT ................................ 80 
5.1 ESKILSTUNA ..............................................................................................................................80 
5.2 SÖDERTÄLJE ..............................................................................................................................83 
5.3 ÖREBRO .......................................................................................................................................85 
5.4 VÄSTERÅS ...................................................................................................................................87 

6. DISKUSSION ...................................................................................................................... 89 
6.1 MÄTNING AV SEGREGATION I KOMMUNERNA ................................................................89 
6.2 STÄDERNAS SEGREGATIONSMÖNSTER Á LA EQUIPOP .................................................90 
6.3 FÅNGAR METODEN DIMENSIONERNA AV BOENDESEGREGATION? ..........................92 
6.4 METODENS FÖRTJÄNSTER ....................................................................................................94 
6.5 METONDENS BRISTER ............................................................................................................97 
6.6 SLUTORD ....................................................................................................................................98 

7. KÄLLFÖRTECKNING ....................................................................................................... 99 

BILAGOR .............................................................................................................................. 105 



 4 

Centrala begrepp 
 
Boendesegregation – Rumslig åtskillnad av individers bosättningsmönster. 
 
EquiPop – En ny metod för att skapa individuella grannskap som utgår ifrån K-
närmsta grannar istället för en geografisk enhet eller en given radie. Metoden kring-
går många tidigare rumsliga problem inom analyser av geografiska data. 
 
K-närmsta grannar – En metod där ett antal av de närmaste observationerna räk-
nas in och vilka som är de närmaste kan anges med olika nivåer på K. Exempelvis 
K=200 räknar in de 200 närmsta grannarna. 
 
Percentildiagram – Ett linjediagram där värdena för en variabel är sorterad i stor-
leksordning, från minsta till största. 
 
Variabelkartor – Kartor som endast visar EquiPop-data för en given variabel.  
 
Överlagringsanalys – En geografisk analys där två eller flera variabler slås sam-
man och bildar ett nytt lager.  
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1. INLEDNING 
 
Under min studietid har jag lärt mig att det är viktigt att motivera studiens syfte i 
inledningen, att besvara på frågan ”so what?”. Så varför… Är det viktigt att mäta 
boendesegregation på ett tillförlitligt sätt? Denna fråga motiveras kanske av littera-
tur som betonar att boendesegregation är ett problem eller av följande citat: 
 

"De har höga inkomster, en bra slant undanstoppad, de har intressanta och av 
status fyllda jobb, en och annan dold löneförmån ingår säkert. De bor i rym-
liga och välutrustade hus med grönområden, trädgårdar och är genom bo-
stadssegregationen garanterade grannar av samma slag. Dom kan unna sig 
semestrar i fritidshus, båtar eller semesterresor till intressanta resmål. Deras 
barn går kanske just nu och ser fram emot en sommar fylld av språkläger, 
seglingsturer, ridning och allt vad det kan vara. Å andra sidan har vi alla de 
människor som lever med knappa ekonomiska marginaler de har år efter år 
sett sin köpkraft minska. De bor kanske i hyreshus i väntan på nästa stora hy-
reshöjning, de har inga fritidshus och båtar, och deras ekonomi tillåter inga 
påkostade semestrar. Deras barn får kanske tillbringa merparten av sommar-
lovet med att dra runt på gårdarna mellan hyreshusen." (Olof Palme, i en 
riksdagsdebatt från 1980) 

 
Det var 35 år sedan Olof Palme höll detta tal och sedan dessa har forskningen visat 
att städer i Sverige generellt blir alltmer segregerade (se exempelvis Hedin et al. 
2012). Är du fortfarande inte övertygad om att det är viktigt att mäta segregation 
på ett tillförlitligt sätt, bör det betonas att den skapar orättvisa förutsättningar för 
individer och bidrar därmed till ett ojämlikt och odemokratiskt samhälle (Franzén 
2008). Därför är det viktigt. 
 
Det finns en lång forskningstradition som behandlar olika mått av boendesegregat-
ion (se exempelvis Duncan & Duncan 1955). Tar du på dig ett par geografglasögon 
och synar denna forskning görs en paradox tydlig. Problematik som berör rumsliga 
dimensioner negligeras trots att boendesegregation enligt definitionen, rumslig 
åtskillnad av olika individers bosättningsmönster (Andersson 2007), är ett rumsligt 
fenomen. En del forskning som berör mätning av segregation har dock uppmärk-
sammat problematiken och nya mätmetoder som beaktar de rumsliga dimension-
erna i större utsträckning har presenterats (Se exempelvis Wong 2005; Reardon & 
O’Sullivan 2005; Johnston et al. 2009; Östh et al. 2014). Endast fåtalet av dessa me-
toder har dock använts i empiriska studier, således finns det ett behov av detta 
(Reardon & O’Sullivan 2005). Föreliggande uppsats avser därför att fylla en del av 
denna kunskapslucka och utvärdera en av de nya mätmetoderna EquiPop. 
 
EquiPop presenteras av Östh et al. (2014) och utgår ifrån K-närmsta grannar me-
toden, vilken gör det möjligt att kringgå en del av den rumsliga problematik som 
har präglat tidigare mätningar av segregation. Denna metod har dock främst an-
vänts i studier om grannskapseffekter och inte för att undersöka segregations-
mönster. Föreliggande uppsats, som fokuserar på att analysera mönster av segre-
gation, har således en annan ansats och använder den outnyttjade potential som 
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finns i EquiPop-metoden på ett unikt sätt. I denna uppsats synas inte bara metoden 
utan även intressanta resultat som beskriver segregationsmönster i de fyra mel-
lanstora städerna, Eskilstuna, Södertälje, Örebro och Västerås redogörs för. Genom 
EquiPop-data presenteras och kontrasteras dessa städer i ett antal diagram och 
kartor, dels i en lokal kontext vilken utgår ifrån den egna kommunen och dels en 
global kontext vilken utgår ifrån samtliga kommuner. De segregationsmönster som 
diskuteras berör både olika skalnivåer samt socio-ekonomiska och etniska dimens-
ioner. För att även koppla diskussionen om mätning av segregation utanför for-
skarvärlden har en intervjustudie i dessa kommuner genomförts. I denna ställdes 
bland annat frågor om hur kommunerna betraktar begreppet samt mäter segregat-
ion. 
 
Forskningen har haft en explorativ ansats till EquiPop och därför har olika meto-
der testats. De metoder som används inom denna studie är percentildiagram, vilka 
beskriver variationen mellan olika områden i staden på olika skalnivåer. En lik-
nande metod används av Malmberg & Andersson (2015). Vidare används variabel-
kartor där EquiPop-data presenteras via kartor, denna metod har bland annat 
nyttjats av Östh (2014). Den sista metoden utgör en överlagringsanalys där olika 
områden kategoriseras. Att kategorisera EquiPop-data har också gjorts tidigare, till 
exempel av Clark et al. (2015). 

1.1 SYFTE & FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Föreliggande uppsats främsta syfte är att utvärdera den nya mätmetoden EquiPop 
genom att undersöka huruvida den utgör en lämplig metod för att studera segre-
gationsmönster. Utvärderingen består av segregationsanalyser beträffande socio-
ekonomiska och etniska dimensioner i de fyra utvalda städerna Eskilstuna, Söder-
tälje, Örebro och Västerås. Ett indirekt syfte är därför att analysera hur segregat-
ionsmönstren ser ut samt att kontrastera dessa städer emot varandra. Detta görs 
genom de analysmetoder som presenterades i inledningen ovan och följande frå-
geställningar aves att besvaras med avseende på dessa metoder: 
 

• Vilken bild av socio-ekonomiska och etniska segregationsmönster i städer-
na Eskilstuna, Södertälje, Örebro och Västerås ges av EquiPop-metoden? 
Vilka skillnader och likheter finns mellan städerna? 

 
Ett ytterligare syfte, av sekundär karaktär, är att efterforska hur dessa kommuner 
själva betraktar och mäter segregation. Till detta har följande frågeställningar for-
mulerats: 
 

• Hur betraktar och mäter kommunerna Eskilstuna, Södertälje, Örebro och 
Västerås segregation? Vilka övergripande skillnader och likheter finns mel-
lan dessa kommuner? I vilken utsträckning överensstämmer de intervjua-
des bild av de socio-ekonomiska segregationsmönstren med den bild som 
ges av EquiPop-metoden? 
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1.2 AVGRÄNSNINGAR 
 
Segregation är ett vitt begrepp som alltid bör preciseras närmare. Denna studie 
avgränsar sig att beröra etnisk och socio-ekonomisk boendesegregation. I uppsat-
sen skrivs inte alltid boendesegregation ut utan ofta används endast segregation 
eller segregationsmönster. Inom uppsatsen avses således dessa begrepp främst 
gälla segregation med avseende på bosättningsmönster, även om detta inte ut-
tryckligen skrivs. Begreppet segregationsmönster kan likställas vid segregation 
och används dels för att understryka de rumsliga aspekterna och dels för att accen-
tuera att det är hela städer som studeras. Vidare avgränsar sig uppsatsen att 
främst beröra mätning av segregation även om en redogörelse för bland annat var-
för den finns och dess effekter ges. 
 
För den data som presenteras i uppsatsen är den temporala avgränsningen 2010. 
Således gör inga analyser över tid utan endast tvärsnittsdata presenteras. De in-
tervjuer som innefattas i studien är dock genomförda under våren 2015. Vidare 
utgörs studiens geografiska avgränsningar av de fyra kommunerna Eskilstuna, Sö-
dertälje, Örebro och Västerås, eller närmare bestämt dess tätorter. Anledningen till 
att områdena utanför tätorten har exkluderats är att boendesegregation vanligen 
kopplas till och förknippas med städer och inte landsbygd. På grund av denna av-
gränsning omnämns begreppet kommun endast i samband med diskussioner om 
hur de olika kommunerna mäter segregation. I övriga diskussioner används stad, 
tätort eller kommunens namn. Dessa städer har valts eftersom de är fyra mel-
lanstora städer belägna, förhållandevis nära varandra, i Mellansverige (se karta i 
figur 1). År 2010, samma år som datamaterialet kommer ifrån, hade Södertälje 
64619 invånare och Eskilstuna 64679 i sina tätorter och således ligger de väldigt 
nära varandra sett till befolkningsantal. Detsamma gäller för de lite större städerna 
Örebro med 107038 invånare och Västerås, 110877 invånare, i respektive tätort 
(scb.se 2015). 
 

 
Figur 1. Karta över städerna i studien, Eskilstuna, Södertälje, Örebro och Västerås. 
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1.3 DISPOSITION 
 
Uppsatsen består av fem huvuddelar som startar med detta inledande kapitel In-
ledning. Vidare följer forskningsbakgrunden, där ges en generell bakgrund till äm-
net och dessutom presenteras forskning som berör mätning av segregation. Tidi-
gare mätmetoder diskuteras dock endast övergripande då studiens fokus ligger på 
att presentera den nya mätmetoden EquiPop. I Metod, datamaterial & teoretiska 
perspektiv redogörs sedan för studiens metodologiska utgångspunkter. Efter detta 
följer resultatet vilken utgör uppsatsens tyngdpunkt. Resultatet är uppdelat i två 
delar, Segregation med EquiPop samt Mätning av segregation i en kommunal kon-
text. I den första delen presenteras studiens kvantitativa del med en stor mängd 
diagram och kartor vilka avser att belysa olika segregationsmönster. I den andra 
delen presenteras resultatet från intervjustudien. Dessa delar är således knutna till 
studiens frågeställningar, vilka presenterades ovan. Avslutningsvis syntetiseras 
resultatet i Diskussionen där även en generell diskussion om metoden förs. Denna 
avslutande del kopplar an till det övergripande syftet om huruvida EquiPop är en 
lämplig metod för att mäta segregation.  
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2. FORSKNINGSBAKGRUND 
 
Forskningsbakgrunden inleds med en redogörelse för begreppet segregation. Se-
dan följer kortfattade diskussioner om varför segregation finns, om dess effekter 
och om hur fenomenet har hanterats från politiskt håll. Denna del ger således en 
relevant bakgrundsinformation till det studerade ämnet. Sedan följer en del som 
berör uppsatsens syfte mer explicit nämligen själva mätningen av segregation. 

2.1 BEGREPPET SEGREGATION 
 
Segregation är ett begrepp som vanligen kopplas till större städer men Andersson 
(2008:127) betonar att segregationsmönster ofta även förekommer i mindre tätor-
ter. Begreppet definieras vanligen som rumslig åtskillnad av vissa grupper av indi-
vider men Molina (2008:53) understryker att även en materiell segregation mellan 
exempelvis bostadsområden och arbetsplatsområden kan innefattas i begreppet. 
Vissa forskare menar att definitionen innehåller mer än bara den deskriptiva 
aspekten. Magnusson Turner (2008:16) skriver att begreppet även innefattar de 
processer och den dynamik som upprätthåller avskildheten. Franzén (2008:27) 
menar att åtskillnaden behöver vara hierarkisk för att det ska handla om segregat-
ion och anser således att det krävs någon typ av över- eller underläge. Molina 
(2007:53) skriver att segregation ofta förklaras alltför lättvindigt och att de 
mänskliga aspekterna, såsom vardagliga rörelsemönster, bör integreras i större 
utsträckning. 
 
Segregation kan delas in i olika huvudkategorier där boende- och skolsegregation 
är två av de vanligaste. Föreliggande uppsats fokuserar, vilket nämnts i inledning-
en, på boendesegregation och handlar således om den rumsliga åtskillnaden av 
människors bosättning. Två viktiga aspekter att belysa vid studier av denna segre-
gation är enligt Legeby (2013) dels vilka grupper som anses vara segregerade samt 
dels på vilken geografisk skalnivå segregationen återfinns. Vidare kan begreppet 
även delas upp i ytterligare kategorier beträffande vilka attribut som avses vara 
segregerade. De tre vanligaste är demografisk, etnisk och socio-ekonomisk segre-
gation. Den demografiska aspekten fokuserar på skillnader mellan kön, ålder och 
hushållstyper. Etnisk segregation berör rumslig åtskillnad av individer med olika 
etniska ursprung. Gällande socio-ekonomisk segregation berör den olika aspekter 
av klass som exempelvis inkomst och utbildning (Andersson 2007). Eftersom be-
greppet segregation är diffust och kan betyda och innefatta väldigt mycket är det 
viktigt att precisera vilken typ av segregation som avses i varje specifik studie. 
Denna studie fokuserar, som nämnts under rubriken avgränsningar ovan, på bo-
endesegregation med avseende på etniska och socio-ekonomiska aspekter. 
 
För gemene man förknippas vanligen segregation med storstadsområdenas föror-
ter, exempelvis Rinkeby, Tensta och Rosengård (Bråmå 2006:10; Andersson & 
Fransson 2008:89). Dessa områden anses ofta vara segregerade, men denna upp-
fattning är enligt definitionen felaktig. Detta eftersom segregation är ett relation-
ellt begrepp där områden måste ställas i relation till varandra (Bråmå 2006:11). 
Således kan en stad vara segregerad men inte enskilda områden specifikt. En möj-
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lig anledning till att begreppet ofta tolkas och används felaktigt är för att diskuss-
ionen kring segregation främst har kommit att handla om särskilda områden och 
inte hela städer (Andersson 2008:155). Holmqvist (2009) och Molina (2007) 
framhåller och kritiserar även att segregationsforskningen i vissa fall saknar ett 
holistiskt perspektiv och endast fokuserar på vissa områden. 

2.2 VARFÖR FINNS BOENDESEGREGATION? 
 
Segregation är inte något nytt fenomen utan det har förekommit sedan de första 
städerna uppstod (Andersson & Fransson 2007:87). Begreppet utvecklades främst 
i anknytning till USA och dess problem mellan vita och svarta samt apartheidsy-
stemet i Sydafrika. För Sveriges del började begreppet användas under 1960-talet i 
samband med diskussioner om ojämlikheten och brister i det svenska välfärds-
samhället (SOU 1992:19). I Sverige har dock också främst den etniska boende-
segregationen varit i fokus. Detta trots att en socio-ekonomisk segregation i form 
av avskilda arbetarstadsdelar och trädgårdsstäder tidigare varit ett inslag i det 
svenska bosättningsmönstret. Vidare, en etnisk boendesegregation förutsätter en 
etnisk heterogen befolkning. Magnusson Turner (2007:13) menar att Sverige har 
förändrats till ett etniskt heterogent land till följd av en omfattande invandring se-
dan efterkrigstiden. Miljonprogrammet anses vara en stor anledning till varför den 
invandrande befolkningen blev segregerad. Bostadsbristen byggdes bort till ett 
boendeöverskott som gjorde att invandrare klustrades och koncentrerades till om-
råden där bostäder stod tomma (Magnusson Turner 2007:15). Miljonprograms-
områden associeras starkt till ordet boendesegregation idag och ibland betraktas 
orden även som synonyma (Molina 2007:63). 
 
Diskussionen ovan belyser att boendet är en viktig aspekt i anknytning till boende-
segregation och olika kategorier av människor har olika preferenser och möjlig-
heter vad gäller bosättning. Både upplåtelseform och typ av bostad spelar in, var-
för homogena bostadsområden riskerar att få en homogen befolkning, vilket i sin 
tur leder till segregation (Molina 2007:66f). Molina (2007:66) menar att efter-
krigstidens bostadspolitik har lämnat bestående strukturer vilka har föranlett en 
boendesegregation. De skapades ett mönster av bostäder och upplåtelseform som 
resulterade i en tydlig rumslig differentiering av olika bostadstyper. Genom detta 
koncentrerades exempelvis, vilket nämndes ovan, personer med utländsk bak-
grund till miljonprogramsområden som dominerades av hyresrätter (Molina 
2007:66). Planeringshypotesen är ett samlat namn för teorier kring den fysiska 
planeringen roll i varför segregation uppstår (Andersson & Fransson 2007:98). 
 
Utöver de fysiska strukturerna finns det även en rad olika teorier om varför segre-
gation uppstå som har koppling till människors mentala föreställningar. Ett exem-
pel på detta är sociala valhypotesen, vilken innebär att en homogen grupp männi-
skor väljer att flytta till samma område för att det anses passa deras livsstil. En 
snarlik teori är kontakthypotesen vilken går ut på att individer gärna bosätter sig 
nära personer som de har kontakt med, exempelvis släkt och vänner (Andersson & 
Fransson 2007:98). Denna teori appliceras ofta på invandrare då det vanligen häv-
das att de strävar efter att bo nära varandra. Molina (2007:72) förkastar dock 
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detta och menar att invandrare ofta inte har några särskilda möjligheter till att 
välja bostad. Vidare finns det även en bortstötningshypotes som innebär att bo-
ende i ett visst område flyttar på grund av diverse upplevda påtryckningar. Det 
främsta exemplet för denna teori är det amerikanska uttrycket "white flight" vilket 
innebär att när en viss andel svarta inflyttar till ett område väljer vita att flytta där-
ifrån (Bråmå 2006). Det skapas således en flyttkedja vilken i sin tur resulterar i en 
homogen befolkning. 
 
Det finns även teorier om att ekonomiska krafter, vilka har accentuerats till följd 
av en neoliberal bostadspolitik, också kan skapa segregation. Ett exempel är gent-
rifiering, vilket är en ekonomisk process som kortfattat innebär att ett områdes 
karaktär förändras till förmån för mer välbeställda invånare med högre hyror och 
dyrare butiker. Motsatsen till gentrifiering är filtrering vilket innebär att männi-
skor tvingas stanna kvar eller flytta till områden med låg social status för att de 
inte har någon annan möjlighet på grund av sin ekonomiska situation. Gentrifie-
ring och filtrering är således två motpoler som förstärker den rumsliga segregat-
ionen. Båda delarna har intensifierats i Sveriges tre storstadsregioner, Stockholm, 
Göteborg och Malmö, varför dessa områden har blivit alltmer segregerade under 
de senaste åren (Hedin et al. 2012).    
 
Sammantaget finns således en hel del olika teorier kring varför segregation upp-
står. Segregationsteorierna sträcker sig från strukturella till individuella förkla-
ringsmodeller. Teorierna kan även gälla i olika kontexter och säkerligen även 
kombineras. En viktig aspekt, som nämndes ovan men som bör betonas, är att be-
folkningen måste vara heterogen för att segregation skall kunna finnas. Sverige har 
som sagt blivit alltmer etniskt heterogent men idag ökar även de ekonomiska skill-
naderna i samband med att landet blir alltmer polariserat (Hedin et al. 2012). Po-
lariseringen i sig skapar inte segregation men det kan förstärka segregationsmöns-
ter och därmed även visa att klyftorna har ökat (Persson 2008).  

2.3 EFFEKTER AV BOENDESEGREGATION 
 
Såväl vetenskapligt som politiskt är det ett axiom att boendesegregation är ett 
samhällsproblem idag (Magnusson Turner 2008:21). Dock finns det paradoxalt 
nog även betraktelsesätt som menar att det finns positiva effekter. Franzén (2008) 
talar om två synsätt vilka indikerar att segregationen inte är ett problem. Det ena 
tar avstamp i det Sydafrikanska apartheid-systemet där rasåtskillnad ansågs vara 
något positiv. Det andra synsättet utgörs av en tro på allas fria val på en fri mark-
nad. Var och hur man bor blir en fråga om individuell smak och segregationen blir 
därmed något självklart och naturligt. Genom denna marknadsliberala syn förne-
kas således segregationen som ett problem (Franzén 2008:45f). Urban (2005) pre-
ciserar vidare vilka fördelar som individer kan uppleva genom att bo i ett homo-
gent område. Det anses kunna ge socialt stöd, ömsesidig förståelse och därmed 
även underlätta vid olika typer av praktiska problem. Således undviks kul-
turkrockar gällande exempelvis barnuppfostran, tidsrytm och uppförande på all-
män plats. Homogena områden kan följaktligen underlätta för individer att behålla 
sin kultur och etniska identitet. 
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Att människor bor åtskilt är inte ett problem i sig, utan det är när detta ger nega-
tiva effekter som problematiken uppstår. De fördelar på individnivå, som nämndes 
ovan, kan betraktas som nackdelar sett till ett större perspektiv, på den struktu-
rella nivån. Segregationen kan skapa en vi och dem mentalitet som är positiv för 
individen då den får känna tillhörighet, men för samhället skapar detta större klyf-
tor mellan olika grupper (Urban 2005). Integration ställs ofta som ett motsatsord 
till segregation och en negativ effekt som vanligen nämns är att homogena områ-
den är dåligt integrerade i samhället i stort. Otillräcklig integration kan göra att 
områden utvecklas på egen hand och detta kan förstärka avvikelsegraden (Fran-
zen 2007:39). Franzen (2007:39) menar att segregationen upprättar murar som 
gör att människor inte kan se varandra. Vidare skriver han att den koncentrerar 
vissa fenomen, som rikedom och fattigdom, till givna platser så att de blir synliga. 
Genom detta skapas bilder av olika områden samt förutfattade meningar om att 
vissa områden är välbärgade och andra socialt utsatta (Franzén 2007:32). När om-
råden beskrivs som problemområden eller när invånarna stämplas som dåliga för 
att de bor på fel adress uppstår rumslig stigmatisering (Sundlöf 2007). Rumslig 
segregation kan vidare utestänga individer från att delta i samhällslivet samt att 
sociala rättigheter inte infrias fullt ut. Sämre förutsättningar till en god utbildning 
och levnadsvillkor generellt kan vara ett exempel på detta (Franzén 2007:33). 
Forskning har exempelvis visat att risken för att uppnå lägre utbildningsnivå och 
bli arbetslös är större för individer som växer upp i ett visst område (Holmqvist 
2009). Denna forskning går under namnet grannskapseffekter där Andersson 
(2001) genomförde en av de första studierna i Sverige som behandlade kontextu-
ella analyser med fokus på svenska mellanstora städer. 

2.4 POLITISKA INSATSER MOT BOENDESEGREGATION 
 
Efter miljonprogrammet intensifierades debatten om hur segregationen skulle 
motarbetas från politiskt håll (Bergsten & Holmqvist 2007:35). I samband med 
detta betonade en statlig utredning från 1975 vikten av en blandad boendestruk-
tur för att motverka den ökade segregationen (SOU 1975:51, s. 36.).  
För att motarbeta segregation och främja integration lanserades därför en bo-
stadsstrategi på nationell nivå. Strategin förespråkar en blandad hushållssamman-
sättning med olika hustyper och upplåtelseformer. Denna blandning förväntades 
och förväntas än idag åstadkomma en blandad, och följaktligen icke-segregerad, 
befolkningssammansättning (Bergsten & Holmqvist 2007:9). 
 
Vad gäller invandring har det från nationellt politiskt håll funnits en önskan att 
styra bosättningen av den invandrande befolkningen. Dels för att det finns en upp-
fattning om att en blandad befolkningssammansättning underlättar integrations-
processen. Dels för att förhindra uppkomsten av etniska kluster. Genom hela-
Sverige-strategin fördelades de invandrande ut i kommuner i hela Sverige. Invand-
rare i de mer glest befolkade delarna kom dock att flytta till storstadsregionerna i 
stor utsträckning, medan de som var placerade i storstäderna hade låg benägenhet 
att flytta. Således gav denna politik inte ett helt lyckat utfall sett ur ett långsiktigt 
perspektiv (Magnusson Turner 2007:11f). Vidare, för att ta itu med segregation 



 13 

har även ett antal punktinsatser genomförts. Dessa bostadspolitiska insatser har 
varit speciellt inriktade på den etniska segregationen och således fokuserat på 
svenskglesa områden (Bergsten & Holmqvist 2007:72). Ett exempel på detta är 
Storstadssatsningen som regering och riksdag beslutades om under slutet av 1990-
talet, till följd av att klyftorna ökade drastiskt i många bostadsområden (Hort 
2005:8). 

2.5 DIMENSIONER AV BOENDESEGREGATION 
 
En ofta citerad artikel rörande boendesegregationsmönster är Massey & Denton 
(1988) vilka tar upp fem dimensioner av segregation. Bakgrunden till artikeln var 
att tidigare forskning rörande boendesegregation både var teoretiskt och metodo-
logiskt oense om definitionen och mätningen av segregation. De betonade genom 
artikeln att det finns många olika segregationsmönster och att det är flera dimens-
ioner som måste beaktas, varför segregation inte endast kan mätas med hjälp av 
ett enstaka index. Den första av fem dimensioner som tas upp är, jämnhet (even-
ness), vilken berör att olika grupper av människor kan vara under eller överrepre-
senterade i olika områden. Denna dimension är alltid relativ. Den andra dimens-
ionen berör exponering (exposure), vilket handlar om att vissa grupper är förde-
lade så att de inte beblandas med andra grupper. Denna berör kortfattat således 
sannolikheten att personer med olika bakgrund kommer att mötas. Följande di-
mension koncentrerad (concentrated), handlar om det fysiska utrymmet och att 
vissa grupper är rumsligt koncentrerade till väldigt små områden. Vidare följer 
rumsligt centraliserade (centralized) vilket berör rumslig närheten till stadskär-
nan. Den sista dimensionen, kluster (cluster), handlar om att en grupp kan vara 
klustrade och bilda stora enklaver eller vara mer utspridda i staden. 
 
Reardon & O’Sullivan (2004) kritiserar Massey & Denton (1988) i ett antagande att 
den första dimensionen, jämnheten, inte är rumslig. Reardon & O’Sullivan (2004) 
menar bestämt att jämnheten är rumslig eftersom den utgår ifrån en geografisk 
indelning och att resultatet kan förändras om en annan geografisk indelning an-
vänds. Till följd av detta presenterar de istället en alternativ modell som förklarar 
hur de ser på segregationens dimensioner. De redogör för två primära konceptu-
ella dimensioner till boendesegregation där de slår samman jämnhet och kluster 
till en dimension. Den första är rumslig exponering (spatial exposure) med mot-
satsordet rumslig isolering (spatial isolation) samt rumslig jämnhet (spatial even-
ness) med motsatsordet rumsligt kluster (spatial clustering). Rumslig exponering 
berör i vilken utsträckning människor av en viss grupp stöter på människor av en 
annan grupp, vilket är det samma som för Massey & Denton (1988) ovan. En hög 
exponering är således mer positivt. I det motsatta fallet, isolering, stöter individen 
främst på människor från sin egen grupp vilket är mer negativt sett ur segregat-
ionssynpunkt. Rumslig jämnhet och kluster handlar om hur olika grupper är förde-
lade vad gäller bosättning. Med avseende på segregationen är den klustrade vari-
anten den som skapar de värsta segregationsmönstren. Modellen i figur 2 nedan 
avser att beskriva hur dessa rumsliga dimensioner förhåller sig till varandra och 
de vita och svarta punkterna representerar vad Reardon & O’Sullivan benämner 
som ”black and white households”. Exemplet i figuren nere till vänster, vilken be-
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skriver ett segregationsmönster som är både klustrat och isolerat, visar upp de 
kraftigaste segregationsmönstren medan det omvända gäller för den diagonalt 
motsatta illustrationen, vilken visar jämnhet och exponering (Reardon & 
O’Sullivan 2004). 
 

 
 Figur 2. Modell över segregationsdimensioner, av författaren efter Reardon & O’Sullivan (2004). 

2.6 HUR MÄTS BOENDESEGREGATION 
 

Inom forskningen har det tagits fram många olika kvantitativa mått vilka avser att 
mäta boendesegregation. Andersson & Fransson (2008:107) menar att dessa mått 
inte ger svar på frågor som hur eller varför utan snarare ger svar på ett tillstånd, 
alltså fördelningen av människor. Det vanligaste förekommande måttet generellt 
är dissimilaritetsindexet, även kallat segregationsindex, vilket utvecklades av Dun-
can & Duncan (1955). Måttet kräver en jämförelse mellan två grupper och det som 
mäts är, förenklat uttryckt, hur många som behöver flytta till andra områden för 
att fördelningen mellan kategorierna skall vara jämn. Indexet utgör summan av 
olika områdens skillnader med avseende på den rumsliga fördelningen i två kate-
gorier. Vid användning av dissimilaritetsindexet krävs följaktligen data över en 
lägre geografisk nivå än den som indexet avser att mäta. För att kunna undersöka 
en kommun krävs således exempelvis data på stadsdelsnivå (Andersson & Frans-
son:107f). Wong (2005) beskriver indexet genom att exemplifiera en ekvation med 
kategorierna andelen svarta (black) respektive vita (white). 
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Där 𝒃𝒃𝒊𝒊 = andelen svarta och 𝒘𝒘𝒊𝒊 = andelen vita i en mindre geografisk enhet. 
 
W = total andel vita B = total andel svarta i den gemensamma geografiska enheten. 
 
D = dissimilaritetsindex.  
 
Indexet ger ett värde mellan 0 och 1, där ett högt värde visar att spridningen är 
ojämn och ett lågt värde visar att spridningen är jämn. Högre värden indikerar så-
ledes att segregation förekommer. Detta index har dock en stor brist när det gäller 
den rumsliga aspekten. Dels för att den endast mäter intern homogenitet i respek-
tive geografisk enhet och dels för att den inte tar hänsyn till hur de olika geogra-
fiska områdena förhåller sig till varandra (Wong 2005). Vanligen är indexet även 
olämpligt att använda vid jämförelser då resultatet är beroende av definitionen av 
delområden, vilken vanligen skiljer sig mellan olika kommuner (Trumberg 2011). 
 
Vidare finns det utöver dissimilaritetsindexet ett antal andra index som avser att 
mäta segregation (Andersson & Fransson 2008). Ett av dessa är isoleringsindexet 
vilket mäter interaktion mellan grupper, alltså kortfattat att sannolikheten att en 
slumpvis utvald individ från en viss grupp möter en annan individ av denna grupp 
(Massey & Denton 1988). Ett annat vanligt förekommande mått för att mäta segre-
gation är entropimåttet (se exempelvis Blind 2012). Detta index beräknar mixen 
av olika variabler i förhållande till den totala mixen. Låga entropivärden visar seg-
regerade områden medan höga värden indikerar på blandade områden (Blind 
2012). Nordström Skans & Åslund (2010) menar att en stor del av litteraturen som 
för tekniska diskussioner om olika segregationsmåtts egenskaper förefaller sig ha 
som målsättning att finna ett överlägset mått, oavsett studiens frågeställning. Detta 
anses dock vara något paradoxalt, eftersom den bäst lämpade metoden kan variera 
beroende på såväl studiens förutsättningar som syfte. 
 
Ovannämnda mått, bland många andra olika typer av index, har stora brister när 
det gäller den rumsliga dimensionen. Ett exempel på detta är att de endast beaktar 
värdet i den givna geografiska enheten och inte ser till hur dessa förhåller sig till 
varandra. Denna problematik benämns som schackbrädesprincipen, introducerad 
av White (1983), och illustreras i figur 3 nedan. De två olika områdena som figuren 
visar får exakt samma värde enligt dissimilaritetsindexet, trots att den vänstra fi-
guren visar upp ett betydligt kraftigare segregationsmönster. En stor brist med 
dessa index generellt är således att de inte beaktar rumsliga mönster.  
 

 
               Figur 3. Modell som förklarar schackbrädesprincipen. 
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En annan rumslig problematik utgörs av MAUP, modifiable areal unit problem, 
(Openshaw 1984). MAUP är ett vanligt förekommande problem i rumsliga analyser 
generellt men denna problematik görs extra tydlig i samband med segregations-
analyser. Detta eftersom de segregationsmönster som görs synliga är avhängigt de 
geografiska avgränsningar som är gjorda. Genom att välja en annan geografisk in-
delning kan således andra segregationsmönster träda fram, vilket illustreras av 
figur 4 nedan. Bilden till vänster visar en indelning där de svarta och vita prickarna 
är helt segregerade medan indelningen till höger ger ett blandat mönster.  
 

 
           Figur 4. Modell som exemplifierar MAUP. 

 
Openshaw (1984) är kritisk till att detta problem antingen förbises eller försöker 
lösas genom någon statistisk metod och efterfrågar därför en mer explorativ och 
analytisk ansats till MAUP. Även Nielsen & Hennerdahl (2014) understryker att 
vidden av detta problem fortsatt tycks vara underskattat inom dagens forskning 
generellt. Det finns en del forskning som försöker utveckla alternativa index vilka 
inkluderar och väger in den närmaste geografiska omgivningen i analysen. Forsk-
ningen visar att det finns en signifikant skillnad mellan index som tar hänsyn till de 
geografiska aspekterna och de som inte gör det (Wong 2005). 
 
Vidare visar figur 4 även att skalan är viktig, för om områdena slås samman och 
den geografiska enheten istället består av rutan skapas ett perfekt blandat område. 
Skalnivån är en annan rumslig aspekt som negligerats i stor utsträckning då såväl 
mått som empiriska exempel vanligen endast mäter segregationen för en given 
geografisk enhet. Denna problematik har dock uppmärksammats på senare tid, 
bland annat av Lee et al. (2008) samt Fowler (2015) och Wong (2005). Dessa före-
språkar att segregation inte endast bör mätas på en skalnivå och presenterar al-
ternativa flerskaliga metoder för att fånga in olika segregationsmönster. Bland an-
nat visar geografen David Wong (2005) att det går att få fram differentierade 
mönster av segregation genom att inkludera omgivningen i olika stor utsträckning. 
Bland annat använder han sig av olika nivåer av grannskapet för att fånga segre-
gationen på olika skalnivåer. De låga nivåerna beräknar endast det närmaste 
grannskapet medan de högre nivåerna har en större geografisk räckvidd. Denna 
metod löser dock inte MAUP fullt ut då olika geografiska enheter av grannskapet 
kan användas och ge olika resultat. 
 
Trots att alternativa metoder generellt betraktas som mer lämpande för att mäta 
segregation finns det fortsatt rumsliga begränsningar. Detta berör främst för-
mågan att fånga koncentrationen och klustringen av segregation (Wong 2005). Vi-
dare har endast ett fåtal av de alternativa mätmetoderna använts i empiriska stu-
dier, varför det är problematiskt att utvärdera och vidareutveckla dem (Reardon & 
O’Sullivan 2004; Wong 2005). Reardon & O’Sullivan (2004) menar dessutom att 
det inte finns något mått som beaktar problemen fullt ut. En ny metod som emel-
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lertid kringgår denna problematik i stor utsträckning är EquiPop, vilken utgår 
ifrån att räkna människor och inte geografiska enheter. Det är denna metod som 
används i föreliggande uppsats och metoden presenteras därför även utförligt un-
der metoddelen. Eftersom EquiPop utgör ett av de nyaste framstegen inom mät-
ning av segregation diskuteras den dock även här nedan. 
 
Till skillnad från en metod som utgår ifrån en given geografisk enhet eller en be-
stämd radie utgår EquiPop-data från områden som består av ett förutbestämt an-
tal närmsta grannar (Östh 2014). En stor fördel med denna metod är att problema-
tiken kring MAUP, vilken diskuterades ovan, kringgås eftersom metoden inte utgår 
ifrån givna geografiska enheter. Beräkningar av EquiPop data utgår ifrån individ-
baserad data. Från vardera utgångspunkt börjar programmet att leta efter de indi-
vider som bor närmast och när det givna värdet för antal grannar (K-värde) är 
uppfyllt slutar programmet att leta. Ställs K-värdet in på K=200, alltså förhållande-
vis få grannar, inräknas endast den närmsta omgivningen, medan ett högre K-
värde, exempelvis K=1600 ger en större sökradie. Genom denna metod är det såle-
des möjligt att hitta olika storskaliga respektive småskaliga kontexter för individer 
med hjälp av olika värden på K. K-värdet motsvarar således ett område, eller det 
mer vanligt förekommande ordet grannskap (Östh et al. 2014). 
 
Malmberg et al. (2011) betonar även vikten av en mätmetod som sanningsenligt 
fångar in olikheterna i bosättningsmönster. Dessutom menar de att det är extra 
viktigt att ha rigida och jämförbara underlag om det ska vara relevant att uttala sig 
om skillnader och likheter mellan städer. De visar vidare att den geografiska enhet 
som använts i stor utsträckning i Sverige, SAMS-områden, inte är en lämplig enhet 
att använda vid jämförande studier eftersom den inte ger jämförbara resultat. 
Detta eftersom såväl storleken som antalet invånare i varje område skiljer sig åt 
mellan olika städer. 

2.7 BETYDELSEN AV DEN GEOGRAFISKA INDELNINGEN 
 

Många forskare hävdar att människors närområde är av stor betydelse för indivi-
den och dess utveckling. Vissa kallar denna geografiska enhet för bostadsområde 
men den vanligaste termen inom forskningen är grannskap. Magnusson Turner 
(2001:18) skriver att grannskapet anses spela en viktig roll i integrationsproces-
sen för alla invånare, eftersom det utgör utgångspunkten i det vardagliga livet. Hur 
stor betydelse grannskapet har är emellertid svårt att besvara och skiljer sig åt 
från individ till individ. Vidare kan grannskapet även tillskrivas ett symboliskt 
värde vilken är viktig i formandet av människans sociala identitet (Walldén 1987). 
På grund av ovanstående anledningar anses grannskapet vara en viktig nivå att ut-
forska och det är denna nivå som boendesegregationen försöker fånga. Grannskap 
är dock ett problematiskt begrepp att använda i forskningssammanhang då det är 
svårt att både avgränsa och definiera. Dessutom är det omöjligt att fastslå grann-
skapets betydelse eftersom det kan skilja sig åt beroende på individ till individ 
(Andersson 2007).  
 
Putnam (2007) skriver också att grannskapet avser att spegla en uppskattning av 
den sociala arena som individer upplever som sitt grannskap. Vidare menar han att 
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det verkliga grannskap som varje individ upplever svårligen kan fångas in ef-
tersom det kräver omfattande empiriska studier. Detta leder till att begreppet ofta 
generaliseras och tillskrivs olika definitioner. Inom segregationsforskningen defi-
nieras grannskapet oftast av en enskild geografisk enhet. I Sverige utgörs denna 
vanligen av SAMS-områden, en indelning som lanserades av SCB 1994 och avsåg 
att representera grannskap (Amcoff 2012). Att använda denna geografiska enhet 
för att representera grannskapsnivån har dock ifrågasatts. Bland annat eftersom 
dessa områden ofta är heterogena och skiljer sig mellan olika städer (Amcoff 2012; 
Östh et al. 2014). Östh et al. (2011) har bland annat, genom EquiPop-metoden, vi-
sat att Stockholm är mer segregerat än Göteborg och tidigare resultat vilka utgått 
ifrån SAMS-områden har visat på det omvända. Ovanstående diskussion betonar 
vikten av den geografiska indelningen i studier om boendesegregation. Till detta 
bör även påminnas om det som diskuterats tidigare, nämligen att data som aggre-
geras till olika områden kan skapa olika segregationsmönster. 

2.8 MÄTNING AV SEGREGATION I SVERIGE 
 

Dagens forskning pekar på att städer i Sverige är segregerade samt att segregat-
ionen har intensifieras under de senaste åren (Se exempelvis Hedin et al. 2012, 
Blind 2012 eller Biterman & Franzén 2007). En omfattande del av forskningen gäl-
lande segregation berör dock främst segregationens uppkomst, effekter och segre-
gationsmönster. I många av de studier som avser att beskriva hur segregationen 
ser ut finns vanligen geografiska brister, exempelvis MAUP och schackbrädesprin-
cipen som diskuterats ovan. Kölegård Stjärne et al. (2007) samt Integrationsverket 
(2007) är två bra exempel på detta. Bristerna ligger i att studierna har använt 
SAMS-områden för att jämföra ett antal olika städer med ett index som inte beak-
tar omgivningen utan endast undersöker de enskilda områdena. SAMS-områden är 
som nämnts ovan en olämplig geografisk enhet att använda vid studier av olika 
städer. För övrigt använder ingen av studierna någon karta för att redogöra för hur 
olika områden förhåller sig till varandra rumsligt, vilket också kan ses som en geo-
grafisk brist. 
 
På senare tid har dock svensk forskning legat i framkant beträffande segregations-
forskning dels i form av denna nya EquiPop-metod samt dels genom space syntax 
och flyttmönsteranalyser. Bland annat har Ann Legeby (2013) genom space syntax 
analyser fokuserat på hur olika delar av staden, alltså den fysiska dimensionen, är 
rumsligt segregerad och kopplat detta till social segregation. Vidare har Åsa Bråmå 
(2006) analyserat processerna bakom segregationen genom att titta på individers 
flyttmönster. Alla dessa tre metoder att mäta segregation är viktiga pusselbitar för 
att se och förstå helheten. Vad gäller EquiPop har metoden endast använts i ett få-
tal studier, exempelvis Malmberg et al. (2013) och Malmberg et al. (2014). I dessa 
artiklar används EquiPop för att jämföra samband mellan etniska och socio-
ekonomiska variabler med dels skolval och dels rapporterade bilbränder. Metoden 
användes även i en rapport om segregation i Stockholms län, men då med en väl-
digt deskriptiv och inte analyserande ansats (Östh 2014). EquiPop har aldrig an-
vänts på ett liknande sätt som i denna studie där segregationsmönstren jämförs 
mellan olika städer med hjälp av percentildiagram och överlagringsanalyser.  
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3. METOD, DATAMATERIAL & TEORETISKA PERSPEKTIV 
 
Under detta uppsatsarbete har olika typer av metoder används. Tonvikten i upp-
satsen och dess resultat har dock tagits fram med hjälp av GIS och statistik. Detta 
gör att studien främst är av kvantitativ karaktär. Emellertid har även kvalitativ 
data samlats in i form av intervjuer. Nedan diskuteras metoderna och det kun-
skapsteoretiska perspektivet vidare. 

3.1 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER & PERSPEKTIV 
 
Föreliggande uppsats har ett övergripande hermeneutiskt kunskapsteoretiskt per-
spektiv. Hermeneutiken är en väldigt bred epistemologisk genre vilken går att till-
lämpa i såväl kvalitativa som kvantitativa forskningssammanhang (Gustavsson 
2003). Eftersom denna uppsats berör båda delarna anses denna akademiska lins 
vara lämplig i sammanhanget. Inom hermeneutiken är tolkningar en essentiell 
aspekt och denna kunskapsteori grundar sig i att alla individer har olika förförstå-
else och därför tolkar på olika sätt. Inom hermeneutiken är det därför viktigt att 
redogöra för tolkningar och presentera transparenta resultat (Gustavsson 2003). 
Något som går hand i hand med detta är att betydelsen av kontextuella aspekter 
blir extra viktiga vid fråga om tolkningar och således hermeneutisk forskning 
(Ödman 2003). Både tolkningar och kontext är därför något som särskilt beaktas i 
denna uppsats. 
 
Vidare har uppsatsen snarare en abduktiv än en deduktiv eller induktiv ansats. 
Med detta menas att jag arbetat växelverkande med teori och utformandet av re-
sultat. Denna ansats är således mer explorativ och vissa ifrågasätter huruvida den 
är lämplig i vetenskapliga sammanhang (se exempelvis Plutynski 2001). Det finns 
dock även en hel del litteratur som argumenterar för att abduktion kan vara lämp-
ligt för vissa studiesyften. En av dessa är Couclelis (2009) som menar att ett ab-
duktivt tillvägagångsätt passar sig mycket väl vid GIS-forskning där det är nödvän-
digt att ha en explorativ ansats. Även Schuurman (2004) menar att forskning som 
berör olika GIS-verktyg med fördel bör vara explorativ. 
 
Vad gäller segregation är det möjligt att betrakta fenomenet ur många olika per-
spektiv. Exempelvis ett strukturalistiskt perspektiv med utgångpunkt i hur olika 
strukturella aspekter som bostadsmarknaden inverkar på segregation, eller ur ett 
individperspektiv där man undersöker hur segregation påverkar enskilda perso-
ners vardag och liv. Inom ramen för denna uppsats betraktas dock främst segregat-
ionen genom en geografisk lins. Med en geografisk lins menas i detta fall att stu-
dien beaktar och belyser rumslig problematik samt använder rumsliga presentat-
ionsmetoder genom GIS och kartor. Vidare håller sig uppsatsen inom en meso-
nivå, såtillvida att den fokuserar på kommuner. I en svensk kontext är det ytterst 
relevant att fokusera på den kommunala nivån på grund av det kommunala plan-
monopolet. Vilket medför att kommunerna har stor makt över den fysiska plane-
ringen (Nyström 2003).  
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3.2 INTERVJUER 
 
Under studiens gång har sammanlagt sju besöksintervjuer, samt en intervju mejl-
ledes, genomförts. De intervjuade består alla av tjänstepersoner vilka i någon form 
arbetar med segregation. Under urvalsprocessen har jag tagit kontakt med dessa 
kommuner och efterfrågat respondenter som arbetar med segregation och i syn-
nerhet med att mäta segregation. För att få ett bredare informationsmaterial har 
jag efterfrågat att få intervjua två tjänstepersoner där den ena arbetar med segre-
gation på en strategisk nivå och den andra på operationell nivå. Denna urvalspro-
cess har gjort att jag intervjuat tjänstepersoner med olika akademiska bakgrunder 
och olika arbetsuppgifter i varje kommun. Eftersom arbetet med segregation pågår 
inom hela den kommunala sektorn skall resultatet från dessa intervjuer endast ses 
som en inblick i hur de olika kommunerna arbetar. 
 
Intervjuerna har haft en semi-strukturerad karaktär, med utgångspunkt i en inter-
vjuguide där olika frågor har utformats på förhand (Dalen 2007). Denna intervju-
guide har omarbetats allteftersom intervjuerna har genomförts, vilket är en effekt 
av den hermeneutiska cirkeln som har präglat hela studiens arbetsprocess. Ut-
gångspunkten i denna cirkel är att en individs perspektiv gradvis förändras i takt 
med att individen erhåller ny förförståelse (Ödman 2003). Under och efter inter-
vjuerna erhöll jag nya perspektiv vilka har givit mig nya diskussionsunderlag till 
följande intervjuer. Kunskapen om hur olika kommuner mäter segregationen var 
som störst under de sista intervjutillfällena och detta kan följaktligen ha påverkat 
intervjusituationen. Detta anses dock vara en naturlig del i en hermeneutisk fors-
kares arbetsprocess. Vidare har intervjuerna spelats in och transkriberats, vilket 
ansågs vara en fördel vid bearbetningen av materialet (Dalen 2007). 
 
Eyles & Smith (1988) beskriver intervjuer som en konversation med ett syfte. Syf-
tet med intervjuerna i denna studie har varit att insamla information om hur 
kommunerna ser på begreppet segregation, hur de insamlar kunskap om segregat-
ion samt hur segregationsmönstren ser ut. Fördelen med intervjuer i jämförelse 
med exempelvis enkäter är att det är möjligt att fördjupa sig och ställa följdfrågor 
(Bryman 2011). I interaktionen mellan respondent och intervjuare kan även den 
intervjuade väcka nya frågeställningar och tankar hos respondenten (Silverman 
1993). Detta har jag uppenbarligen upplevt eftersom jag bland annat omarbetade 
intervjuguiden allteftersom. 
 
I forskningssammanhang är det även viktigt att reflektera kring intervjusituation-
en och min position som intervjuare (Dalen 2007). Under besöksintervjuer, i mot-
sats till enkätundersökningar, kan en intervjuareffekt uppstå. Detta innebär att in-
formanten kan ledas till att ge ett visst svar på grund av exempelvis hur respon-
denten ställen en fråga (Bryman 2011). Denna problematik har beaktats vid for-
mulering av frågor, under intervjusituation och under bearbetningen av intervju-
materialet. Gällande min position som respondent, en student från Stockholms 
universitet, har jag inte upplevt några problem. Eftersom intervjuernas karaktär 
inte var särskilt känslig är sannolikt de problem som kan uppstå under intervjusi-
tuationer inte omfattande. Dock upplevde jag en viss skillnad under intervjuerna 
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med respondenterna från Södertälje, i jämförelse med de andra, då jag har en 
större förförståelse om den kommunen eftersom jag är uppväxt där. Skillnaden låg 
främst i att jag kände igen namn på områden som nämndes i större utsträckning.  
 
Alla informanter jag intervjuat är anonymiserade såtillvida att de inte omnämns 
med namn. Att anonymisera informanter innebär att separera informationen som 
har framkommit med personen i fråga. Således skall det inte gå att härleda inform-
ationen tillbaka till en specifik person. Mina informanter kan därför inte betraktas 
som anonyma fullt ut eftersom jag som intervjuare kan identifiera dem. Dessutom 
kan eventuellt deras svar kopplas till dem eftersom det endast är ett begränsat an-
tal personer som arbetar med dessa frågor på kommunen (Frankfort-Nachmias & 
Nachmias 2007). Å andra sidan intervjuas personerna i egenskap av kommunala 
tjänstepersoner och därför är antagligen den personliga anonymiteten inte lika 
viktig som i intervjustudier av en mer känslig karaktär. Ingen av informanterna har 
frågat eller bett om anonymitet men de är alltså anonymiserade ändå.  

3.2.1 DELTAGANDEKARTERING 
 
Under intervjuerna använde jag mig även av deltagandekartering, vilket innebär 
att man söker information genom att be individer att markera ut olika aspekter på 
en karta. Denna metod används inom en rad olika vetenskaper och kan utnyttjas 
vid olika syften (Chambers 2006). Syftet med deltagandekartering inom denna 
uppsats var dels att undersöka vilket geografiskt perspektiv de intervjuade tjäns-
tepersonerna hade samt dels att identifiera vilka områden de betraktar som ho-
mogena och heterogena. Således ger denna metod en bild av vilka områden som är 
segregerade i staden och denna kontrasteras mot de analyser av segregation som 
jag har gjort vid sidan av. Rodenstedt (2014) har nyligen använt denna teknik i en 
studie om segregation i Malmö där hon låter sina informanter ringa in områden i 
staden. 
 
Det är viktigt att tänka igenom vilket kartmaterial som skall användas vid en delta-
gandekartering. Vad som visas och beskrivs på kartan kan påverka informanten, 
kartan skapar således möjligheter och sätter begräsningar för vad som är möjligt 
att rita. De kartor som används under denna studie är lantmäteriets tätortskarta 
utskriven i A3 format. Dessa ansågs lämpliga både vad gäller detalj- och skalnivå.  

3.3 GEOGRAFISKA INFORMATIONSSYSTEM 
 
Utan GIS, geografiska informationssystem, hade inte denna studie varit möjlig. Så-
väl EquiPop-datan som merparten av analyserna är genomförda och producerade 
genom GIS. Betydelsen av den teknologiska utvecklingen och detta verktygs för-
måga att hantera och bearbeta stora mängder geografisk data måste därför beto-
nas (Shuurman 2004). Inom segregationsforskningen har GIS inte använts i sär-
skilt stor utsträckning trots att fenomenet är högst rumsligt. Reardon & O’Sullivan 
(2004) menar att det för tillfället endast finns ett fåtal GIS-verktyg för att mäta seg-
regation. De tror dock att denna del kommer att utvecklas då tillgången och an-
vändandet av GIS ständigt ökar. Denna studie utgör således ett steg i denna rikt-
ning, alltså att i större utsträckning integrera GIS för att mäta segregation. 
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Genom GIS presenteras vanligen en del av resultatet via kartor, så även i denna 
studie. Kartorna utgör en viktig del i uppsatsens syfte då de avser att belysa styr-
kan med att analysera segregationsmönster med denna nya metod.  
 
GIS i allmänhet och kartor i synnerhet åsyftar vanligen att spegla en bild av verk-
ligheten. Verkligheten är dock alltid betydligt mer komplex än vad en karta eller 
GIS-analys kan beskriva (Schuurman 2004). De kartor som redovisas avser därför 
inte att utförligt skildra verkligheten utan att ge en dimension av den. Kartan har 
dock många förtjänster och historikern Jerry Brotton (2012:4) beskriver det såhär: 
”The urge to map is basic, human instinct. Where would we be without maps? The 
obvious answer is, of course, ’lost’”. Eftersom våra vardagliga liv, liksom Häger-
strand (1974) visar med sin klassiska modell, är beroende av såväl tid som rum 
lever vi alla i en geografisk värld. I detta myller är kartor ett värdefullt verktyg att 
använda för att konkretisera samhällets rumsliga dimensioner, där segregationen 
utgör en viktig del. 

3.4 EQUIPOP 
 
EquiPop är en ny programvara vilken skapar data som utgår ifrån närmsta grannar 
principen. Östh (2014) menar att denna metod skiljer sig från såväl den vanligast 
förekommande areabaserade metoden samt den radiebaserade metoden när det 
gäller geografiskt avgränsande data. EquiPop-metoden kan liknas vid fjärranalys-
metoden ”moving window” där man utgår ifrån en ruta och sedan tittar på omgiv-
ningen (Fotheringham & Zhan 1996). Till skillnad från moving window tekniker 
vilka utgår ifrån en given sökradie söker EquiPop-metoden efter de K-närmsta 
grannarna. En av styrkorna med metoden är att olika K-värden, alltså antal gran-
nar, kan väljas. Detta möjliggör en analys av olika skalnivåer och således även olika 
kontexter (Östh et al. 2014). 
 
Datan är vanligen uppbyggd på individdata som kopplas till hundrametersrutor. 
Dessa rutor utgör grunden och det är från vardera hundrametersruta som sökan-
det efter K-närmaste grannar börjar. Uppfyller befolkningsantalet i rutan kravet på 
K-närmaste grannar inleds inget sökande. Uppfyller dock inte befolkningsantalet 
det uppsatta värdet på K inkluderar den även nästa ruta och fortsätter så tills vär-
det på K är uppnått. För de lägre K-värdena inkluderas således färre rutor än för 
högre K-värden. Liknande gäller för områden med hög respektive låg befolk-
ningstäthet då områden med hög befolkningstäthet snabbare kommer upp till K-
värdet och omvänt. Figur 5 nedan beskriver i vilken ordning rutorna väljs. Figur 6 
exemplifierar processen för K=12, alltså de 12 närmsta grannarna, för de fyra ru-
torna med svart bakgrund. Tillsammans beskriver figurerna såldes hur valet av 
närmsta grannar går till. Exemplet visar också att den geografiska utbredningen 
kan skilja sig åt beroende på hur många individer som bor i vardera hundrame-
tersruta (Östh et al. 2014). 
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              Figur 5. Ordningsföljd.    Figur 6. Val av grannar för K=12. 

 
Genom EquiPop skapas alltså ett rutnät med rutor på de platser där det finns män-
niskor bosatta. För varje ruta skapas en unik kontext med olika K-nivåer där det 
närmsta antalet grannar har beräknats. Resultatet presenteras i en andel, där an-
delen av en viss variabel har beräknats. Exempelvis om värdet i en ruta för K=200 
är 0,5, betyder det att 50 % av de 200 närmsta grannarna har en viss egenskap. Vi-
dare skall K-värdet inte betraktas som exakt utan som det minsta antalet grannar 
då beräkningarna slår över ibland. En annan aspekt som kan vara bra att upplysa 
om är att dessa rutor har konverterats till punkter i de kartor som redovisas. 

3.4.1 FÖRDELAR MED EQUIPOP-DATA 
 
En stor fördel med EquiPop är att datan har ett jämnt befolkningsurval för vardera 
K. Detta möjliggör för relevanta jämförelser mellan såväl olika platser som olika 
tidpunkter (Östh 2014). En ytterligare fördel är de olika skalnivåerna vilka gör det 
möjligt att förhållandevis enkelt undersöka olika rumsliga dimensioner i form av 
små- eller storskaliga kontexter. Rumsliga studier handlar generellt om att åter-
spegla den rumsliga verkligheten. Gällande boendesegregation, vilket är ett syn-
nerligen rumsligt fenomen, handlar det ofta om att skapa en verklighet som mots-
varar individers interaktion. Den geografiska skalnivån som ofta nämns i detta 
sammanhang är grannskapet. Vad som utgör ett grannskap är dock väldigt svårt 
att definiera och skiljer sig beroende på vilken skalnivå du vill analysera. Vanligen 
används olika typer av administrativa områden inom såväl forskning som utred-
ningsarbeten (Östh 2014). Dock visar studier att administrativa områden sällan 
överensstämmer med individers rörelse och uppfattning om grannskapet (Lee 
1968; Galster 2001). Därför är det en styrka att kunna välja vilken grannskapsnivå 
som är lämplig för en viss studie. 
 
Ett ytterligare problem med data som aggregeras till givna områden är MAUP, vil-
ket diskuterades i forskningsbakgrunden figur 4. Där diskuteras även ytterligare 
styrkor med EquiPop. Generellt kan dock nämnas att tidigare mätmetoder endast 
har beaktat enskilda geografiska enheter utan att ta hänsyn till omgivningen vilket 
har skapat rumsliga problem som undviks genom denna nya metod. 
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3.4.2 BRISTER MED EQUIPOP-DATA 
 
Som nämnts ovan kan de olika K-nivåerna representera olika skalnivåer på grann-
skapet. Dessa avser att återspegla människors interaktion med sitt närområde i 
små och stora kontexter. Analysen beräknar dock endast de närmaste grannarna 
med ett euklidiskt avstånd vilket är något problematiskt sett till närheten i tid och 
rum. Modellen tar således inte hänsyn till vad O´Sullivan & Unwin (2010:40f) kal-
lar nonuniformity of space, utan betraktar verkligheten som en friktionsfri yta utan 
fysiska barriärer. Ett exempel på detta illustreras i figur 7 nedan där ett vattendrag 
utgör en barriär som gör att det verkliga avståndet, tidsmässigt, mellan punkterna 
är väldigt långt. Detta tar inte beräkningarna hänsyn till och därför beräknas de 
som grannar för att de ligger rumsligt nära. Detta problem blir extra tydligt för 
punkter som har en låg befolkningstäthet och ligger långt isolerade ifrån andra bo-
sättningar. Dessa kan få en väldigt lång sökradie för de högre K-värdena. EquiPop-
metoden är därför mest lämpad för områden där befolkningstätheten är relativt 
jämn och människor bor förhållandevis tätt. Ett ytterligare problem i anknytning 
till barriärer är mentala barriärer, vilka Madanipour 1998 menar kan hålla undan 
människor från varandra. Även om vissa områden ligger fysiskt kan det således 
finnas mentala barriärer som hindrar interaktion.  
 

 
         Figur 7. Karta som synliggör problem med EquiPop. 

 
Ett annat problem som görs synligt i figur 7 är att punkterna är något förskjutna. 
Dessa syns eftersom vissa av punkterna är belägna ute i vattnet. På den skalnivå 
som kartorna i uppsatsen redovisas på blir dock denna förskjutning endast margi-
nell. Punkternas placering skall dock därför inte ses som exakta utan snarare ap-
proximativa. Ett ytterligare problem med den datan som jag har erhållit är att vissa 
områden inte har aggregerats från individdata och hundrametersrutor utan från 
en fastighetspunkt. Detta gör att det i vissa områden är glesare mellan punkterna 
än vad det borde vara. Figur 8 nedan beskriver denna problematik, där exempelvis 
området centralt i kartbilden borde ha tätare punkter då det finns hus i hela områ-
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det. Detta problem uppstår endast i områden med flerfamiljshus, aldrig för villor, 
och många av de storskaligare miljonprogramsområdena är drabbade av denna 
felaktighet. Detta resulterar även i sin tur att dessa punkter har betydligt fler invå-
nare än snittet eftersom väldigt många hushåll är aggregerade till en punkt.  
 

 
     Figur 8. Karta som synliggör problem med metoden. 

3.5 DATAMATERIAL 
 
Tillgången till data skapar möjligheter och begränsar alla typer av studier. Den 
data som används i denna studie har jag erhållit från min handledare Bo Malm-
berg, professor vid Stockholms universitet. Den består av geokodad EquiPop-data 
över variablerna högutbildade, rikaste 10 %, socialbidragstagare samt synlig mi-
noritet. De tre första variablerna beskriver således socio-ekonomisk segregation 
medan den sista berör den etniska dimensionen. Datan är ursprungligen från SCB 
och är insamlad 2010. Således är den några år gammal vilket kan ses som en brist. 
Vad gäller segregationsmönster torde denna data dock inte skilja sig alltför mycket 
ifrån dagens förhållanden eftersom segregationen ofta är förhållandevis statisk 
över ett kortare tidsintervall. Nedan beskrivs variablerna mer ingående. 
 

Högutbildade – Definitionen av en högutbildad i detta sammanhang är en 
person som har tagit en examen vid universitet eller högskola.  

 
Rikaste 10 % - Denna variabel är framtagen i en nationell kontext och ut-
görs av de 10 rikaste % i landet. Variabeln utgår från förvärvsinkomst och 
tar således inte hänsyn till förmögenhet.  
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Socialbidragstagare – Denna variabel utgår ifrån individer som har motta-
git socialbidrag under det givna året. Variabeln talar således inte om hur 
länge individen har mottagit socialbidrag.  

 
Synlig minoritet – Denna variabel utgår ifrån etnicitet och består av indivi-
der som är födda i Afrika, Asien eller Sydamerika. Synliga minoriteter är ge-
nerellt sårbara och dessa grupper utgör den huvudsakliga måltavlan för 
rasism och diskriminering. Detta begrepp har börjat användas i större ut-
sträckning eftersom ordet invandrare inte ansågs tillräckligt eftersom in-
vandrare är en väldigt heterogen grupp (Socialstyrelsen 2010). Det finns 
dock även problem med att använda begreppet synlig minoritet dels för att 
det reproducerar en bild av dessa grupper som diskriminerade och dels för 
att det inte är helt enkelt att precisera vilka grupper som bör inräknas i syn-
lig minoritet.  

 
Denna data utgör sekundärdata vilket är vanligt att använda i liknande kvantita-
tiva GIS-studier med större datamängder (Heywood et al.  2006). Flowerdew et al. 
(2005) skriver att originalitet inte handlar om att insamla primärdata och om det 
finns tillgång till ett tillförlitligt dataset som matchar dina syften är det bättre att 
använda det. 
 
Datan som erhölls omfattade hela Sverige och därför har SCB:s tätortspolygon från 
2010 använts för att välja ut datan för de olika kommunernas tätorter. Detta inne-
bär att vissa punkter i utkanten kan ha räknat med grannpunkter som har blivit 
bortklippta. Detta betraktas dock som en styrka eftersom metoden anser att åter-
spegla de K-närmsta grannarna varför även grannar tätt utanför tätorten bör räk-
nas in. Genom detta undviks således problem med edge-effects, vilka är vanliga i 
rumsliga analyser generellt (O’Sullivan & Unwin 2010:40f).  

3.6 ANALYSMETODER 
 
Alla kvantitativa analyser som genomförs utgår ifrån samma datamaterial och av-
ser att i någon mån mäta boendesegregation. Sammantaget försöker analyserna 
fånga olika dimensioner av segregationsmönster. Med segregationsmönster menas 
hur olika rumsliga olikheter ter sig. Dimensionerna kan vara hur olika områden 
förhåller sig geografiskt på en karta men också skillnaden i andel av en viss varia-
bel i olika områden i en stad. Vidare har analyserna en kontextuell karaktär där 
olika skalnivåer används och städerna jämförs i en lokal och global kontext. 
 
Eftersom EquiPop-datan utgår från olika omgivningar kan datan i sig betraktas 
som en analys. Därmed är det intressant och värdefullt att redovisa datan direkt 
som den är på en karta eller i ett percentildiagram. Dessa två metoder, percentildi-
agram och variabelkartor, utgör därför grunden i mina analyser och genom dessa 
metoder presenteras vardera variabel utförligt. För att se vilka samband som finns 
mellan variablerna presenteras även korrelationsmatriser vid variabelkartorna. 
Den sista analysmetoden består av en överlagringsanalys där de olika variablerna 
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slås samman för att bilda socio-ekonomiska och etniska segregationsmönster. Ne-
dan redogörs mer utförligt för dessa metoder.  

3.6.1 PERCENTILDIAGRAM 
 
Att redovisa percentildiagram av EquiPop-datan utgör ett sätt att analysera segre-
gation. För att kunna tolka percentildiagrammen är det dock viktigt att förstå hur 
de är uppbyggda. Ett percentildiagram beskriver en variabels fördelning och visar 
hur många procent av fördelningen som under- respektive överstiger en viss an-
del. Y-axeln består således av andelar medan X-axeln visar percentiler, alltså den 
kumulativa procenten. Linjen startar vid den lägsta andelen, min-värdet, och slutar 
med det högsta värdet, max-värdet. Vidare visar värdet vid 50 % medianen, alltså 
det värde som ligger precis i mitten av fördelningen. Den 80-percentilen visar den 
andel där 20 % av värdena överstiger samt 80 % understiger detta värde. Gene-
rellt beskriver diagrammen även variationsgraden mellan stadens områden.  
 
För att ytterligare förklara hur percentildiagrammen bör tolkas presenteras tre 
exempelfall i figur 9 nedan. I det första exemplet A visas en fördelning som är 
spikrak. I detta fall har alla områden i tätorten exakt lika stor andel (0,35) av vari-
abeln ifråga och således föreligger ingen segregation alls. Exempel B visar att det 
finns en skillnad i andel mellan områdena eftersom en lutning föreligger. Lutning-
en visar att de områden som ligger till vänster har en lägre andel av variabeln 
ifråga medan det till höger finns en del områden med högre andel. Dock ökar skill-
naderna linjärt, vilket innebär att fördelningen i stort är förhållandevis jämn. Det 
sista diagrammet, C, visar en mer polariserad variabel med många områden som 
har en väldigt låg andel och en del områden med hög andel. Detta visar således att 
det finns en stor skillnad i andel mellan många områden i staden. 
 

 
Figur 9. Idealexempel över fördelningar i percentildiagram. 
 
Sammanfattningsvis beskriver formen på diagrammet hur variabeln ifråga är 
rumsligt sorterad i staden. Den rumsliga sorteringen står för i vilken utsträckning 
en variabel är ojämnt fördelad i stadens olika områden, vilket kan likställas med 
ett mått på segregation. Det är dock inte endast formen som är viktig, när gäller 
hur vi ser på och upplever platsen, utan även mängden vilken redovisas av höjdlä-
get. Två städer kan ha exakt samma form på linjen men ligga på olika nivåer sett 
till andel, vilket betyder att de har samma sortering men att det finns en högre an-
del av variabeln ifråga i den ena staden. 
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I de percentildiagram som redovisas redogörs för fem olika skalnivåer K=200, 
K=800, K=1600, K=6400 samt K=12800. Dessa går således från en småskalig kon-
text som endast beaktar de allra närmaste grannarna till en storskalig kontext som 
räknar in flera tusen av de närmsta grannarna. Ett lägre K-värde skapar mer vari-
ation och således större skillnader medan de högre K-nivåerna jämnar ut olikhet-
erna. På grund av detta flackar linjerna ut vid högre K-värden. 

3.6.2 VARIABELKARTA & KORRELATIONSMARTIS 
 
Variabelkartorna redovisas för alla variabler i samtliga städer för K=200 (K=1600 
finns i bilaga 1-4). Genom dessa går det att utläsa både detaljerade och övergri-
pande rumsliga segregationsmönster. Kartorna beskriver var det finns en hög re-
spektive låg koncentration för vardera variabel. För att skapa en röd tråd mellan 
analyserna utgår klassindelningen från percentiler. De tre lägsta klasserna (0-10%, 
10-20%, 20-30%) visar en lägre koncentration medan de tre högsta klasserna (70-
80%, 80-90%, 90-100%) visar en förhållandevis högre koncentration. Det finns 
även en mellanklass som ligger i mitten av fördelningen (30-70%). I teckenförkla-
ringen finns, förutom percentilernas procenttal, det värde (i andel) som percenti-
lerna motsvarar inom parentes. Fördelen med denna percentilindelningen är att 
den ger en jämn klassindelning. Vidare är kartorna färgkodade från intensiv blå till 
intensiv röd där den röda färgen alltid representerar en hög koncentration av den 
gällande variabeln.  
 
Efter variabelkartorna presenteras korrelationsmatriser vilka avser att beskriva 
sambandet mellan de olika variablerna. Detta beräknas genom korrelationskoeffi-
cienten vilken beskriver det linjära sambandet mellan variablerna. Värde på korre-
lationskoefficienten sträcker sig från -1 till 1 där en 1:a representerar ett perfekt 
samband och en 0:a inget samband alls. Ett negativt tal visar på ett negativt sam-
band vilket innebär att när den ena variabeln går upp så går den andra ner. För po-
sitiva samband är sambandet lika för båda variablerna (Körner & Wahlgren 2002). 

3.6.3 ÖVERLAGRINGSANALYSER 
 
I en överlagringsanalys (overlay analysis) slås olika lager samman till ett och 
denna metod är en av de absolut vanligaste GIS-analyserna (Heywood et al. 2006). 
I denna studie görs först en sammanslagning av de socio-ekonomiska variablerna, 
högutbildade, rikaste 10 % och socialbidragstagare, för att identifiera socio-
ekonomiska segregationsmönster. Sedan adderas ett filter i form av variabeln syn-
lig minoritet för att se var de socio-ekonomiska segregationsmönstren övers-
stämmer med den etniska dimensionen. Båda dessa analyser presenteras för två 
skalnivåer, K=200 och K=1600. Analyserna presenteras även i en lokal kontext, 
vilken utgår ifrån respektive kommun, och en global kontext, vilken utgår ifrån 
samtliga kommuner. 
 
Vid den första överlagringsanalysen har de fem klasser som finns representerade i 
figur 10 nedan identifierats. Liksom klassindelningen i variabelkartorna ovan ut-
går denna klassificering från percentiler. Den första kategorin representerar socio-
ekonomiskt blandade områden vilka kännetecknas av blandning såtillvida att ingen 
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av variablerna sticker ut med avseende på andelen. Det kan vara intressant att 
kartlägga detta eftersom det visar områden vilka inte kan betraktas som segrege-
rade enligt denna definition. Kategorin socio-ekonomiskt blandade består därför av 
punkter som ligger i mitten av fördelningen nämligen > 30-percentilen och < 70-
percentilen för alla tre variabler. Nästa kategori kallas socio-ekonomiskt svag, 
denna består av låg andel högutbildade och rikaste 10 % samt hög andel socialbi-
dragstagare. Kategorin utgör således de områden som har sämst socio-ekonomisk 
status. En annan indelning som också representerar en socio-ekonomiskt svagare 
grupp men som har en lite annan karaktär är arbetarklassen. Den består liksom 
socio-ekonomisk svag av lägre andel högutbildade och rikaste 10 % men även av 
en lägre andel socialbidragstagare. De kategorier som representerar socio-
ekonomiskt starkare områden är också uppdelade i två. Den socio-ekonomiskt 
starkaste gruppen benämns som elit och består av områden med hög andel rikaste 
10 % samt hög andel högutbildade. Den andra kategorin kallas ej akademisk elit 
och har liksom elit en hög andel rikaste 10 % men en lägre andel högutbildade. Ut-
över dessa klasser finns även en kategori som heter ej kategoriserad och den re-
presenterar de punkter som hamnar utanför klassificeringen. 
 

 
 Figur 10. Modell som beskriver klasserna i den socio-ekonomiska överlagringsanalysen.  
 
För socio-ekonomiskt svag och elit kategorierna har jag valt 20-percentilen och 80-
percentilen som gräns för att dessa kategorier verkligen skall spegla områdena 
vilka är mest extrema. Således är kontrasten mellan dessa grupper stor och segre-
gationen är som starkast mellan dessa. Kategorierna arbetarklass och ej akademisk 
elit har en lite generösare klassindelning och därför bör dessa grupper inte tolkas 
som lika extrema. Alla dessa klasser diskuteras i analyserna men fokus ligger på 
socio-ekonomisk svag och elit. Vidare är färgkodningen i modellen, figur 10 ovan, 
densamma som i kartorna. 
 
Klassindelningen har inspirerats av Malmberg et al. (2012), vilka använder samma 
data-set i en studie om grannskapets betydelse vid val av skola. I studien redogörs 
för generella samband mellan variablerna genom en faktoranalys. Dock använder 
de sig av betydligt fler variabler i artikeln varför kategorierna ovan inte har kopie-
rats rakt av. Vidare bör nämnas att kategorierna, främst socio-ekonomisk svag och 
elit, följer den vedertagna bilden av vad som kännetecknar ett starkt respektive 
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svagt socio-ekonomiskt område. Både arbetarklass och ej akademisk elit är emel-
lertid kategorier som utmanar den vedertagna bilden men som ändå kan betraktas 
som socio-ekonomiskt svaga respektive starka eftersom de består av en lägre och 
högre andel ekonomiskt starka. Att utgå ifrån en percentilindelning är något som 
gjorts tidigare inom segregationsforskningen. Bergsten (2010:194) använder sig 
av percentiler med ett 20 % intervall när hon kategoriserar in socio-ekonomiska 
variabler, där den mittersta gruppen representerar en blandad sammansättning. 
Studien syfte är att jämföra befolkningssammansättningen med en blandad bo-
stadssammansättning. 
 
I nästa steg görs en ny överlagringsanalys där de socio-ekonomiskt kategoriserade 
områdena som sammanfaller med en hög respektive låg koncentration av synlig 
minoritet identifieras. Områden med låg andel synlig minoritet benämns som 
svensktät och består av punkter där andelen synlig minoritet är < 20-percentilen. 
För de områdena med hög koncentration används benämningen svenskgles och 
denna kategori består av synlig minoritet > 80-percentilen. Dessa begrepp används 
för att få bort fokus från invandrartäta områden vilket vanligen används vid dis-
kussion om etnisk segregation. Genom dessa begrepp sätts istället den ”svenska 
etniciteten” i fokus (Andersson 1997). Vidare, för att se huruvida den socio-
ekonomiska blandningen överensstämmer med en etnisk blandning har även ka-
tegorin etniskt blandad tagits fram. Denna kännetecknas, liksom de andra blan-
dade kategorierna, för synlig minoritet > 30-percentilen och < 70-percentilen. 
Färgkodningen i kartorna nedan följer kartorna ovan vad gäller övergripande färg-
sättning, exempelvis grön står för socio-ekonomiskt svag och blå för arbetaklass. 
Dock har kategorierna givits en intensivare färg för att illustrera svenskglesa om-
råden och en ljusare ton för att visa svensktäta områden. 
 
Som nämnts ovan kommer dessa analyser att presenteras i en lokal och global kon-
text. I den lokala kontexten är dessa kategorier uträknade ifrån den egna stadens 
percentiler. Således har alla städer en unik klassindelning i denna analys. I den 
globala kontexten utgår däremot beräkningarna ifrån en sammanslagen percentil 
och i dessa analyser har därför samtliga städer samma klassindelning. Vidare, i 
samband med dessa analyser presenteras och diskuteras en hel del statistik med 
anknytning till kartorna. Dessutom analyseras, liksom i variabelkartorna ovan, 
rumsliga segregationsmönster. Denna metod kan liknas vid en fjärranalysmetod 
där man genom bildanalys söker efter rumsliga mönster (Blaschke et al. 2014). 

3.7 ETISKA REFLEKTIONER 
 
Det finns en del etisk problematik kopplat till forskning rörande segregation. En av 
de viktigaste aspekterna är att områden kan stigmatiseras om de lyfts fram som 
socio-ekonomiskt svagare. Genom detta kan således en bild befästas som kan re-
producera vissa områden som ”sämre”. Å andra sidan kan man hävda att det är 
viktigt att synliggöra hur verkligheten ser ut. Delvis för att se i vilken utsträckning 
det är ett problem och för att kunna sätta in lämpliga åtgärder. Därför anses det 
även vara legitimt att belysa hur segregationen faktiskt ser ut. I denna studie gäller 
denna problematik inte endast områden utan även hela städer. Ytterligare pro-
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blematik kopplat till detta är att jag genom deltagandekarteringen har bett infor-
manterna att ringa in socio-ekonomiskt svagare områden. 
 
En vidare diskussion berör om det är lämpligt att kategorisera individer överhu-
vudtaget. I detta fall utgör variabeln synlig minoritet ett bra exempel. Begreppet 
inbegriper exempelvis att individer inte följer normen vilket kan ha en negativ 
klang. Detta kan också stigmatisera och skapa en bild av att dessa grupper är ”ut-
anför”. För att kunna mäta segregationsgraden krävs dock en kategorisering och så 
länge en viss grupp visar upp tydliga segregationsmönster kan det anses legitimt 
att kategorisera. En paradox i begreppet är dock att visa områden har en högre an-
del synlig minoritet än icke synlig minoritet vilket ifrågasätter om gruppen verkli-
gen är en minoritet i den småskaliga kontexten. Två andra något problematiska 
begrepp som använd i uppsatsen är svenskgles och svensktät, för vem är egentligen 
”svensk”? Detta är dock termer som är vedertagen inom segregationsforskningen 
och därför anses de vara legitimt att använda dem inom denna studie. En ytterli-
gare problematik kopplat till detta är att två av de exempel som lyfts fram i forsk-
ningsbakgrunden berör vita and svarta hushåll. Vad är ett ”vitt” hushåll och var är 
ett ”svart”? Detta är det vanligaste exemplet som används inom segregationsforsk-
ning i USA. Att använda detta exempel reproducerar dock en bild av att, så kallade, 
”svarta” och ”vita” bor rumsligt avskilt. Dessutom antyder det att en svart och en 
vit inte kan bo i samma hushåll. Möjligen är det därför dags att börja använda mer 
neutrala exempel. 
 
Inom alla typer av forskning, och i synnerhet inom hermeneutiken, är det väsent-
ligt att reflektera kring forskarrollen och forskarens värderingar och förförståelse. 
Nordfelt (1982:105f) skriver att vissa teoretiker hävdar att värderingar inte får 
förekomma i vetenskapliga sammanhang, vilket han dock motsätter. Vidare argu-
menterar han att beslut kring såväl studieobjekt som metod och avgränsningar har 
inslag där värderingar är styrande. Följaktligen är det viktigt att vara medveten om 
sina värderingar och reflektera över att förförståelsen är viktig. Angående förför-
ståelse tangeras även diskussionen om inifrån och utifrån perspektiv. Eftersom jag 
är uppvuxen i Södertälje har jag en större förförståelse om den staden i jämförelse 
med övriga städer. Detta är något jag reflekterat över under arbetsprocessens 
gång. 
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4. SEGREGATION MED EQUIPOP 
 
Resultatdelen inleds med tyngdpunkten, vilken utgörs av EquiPop-analyserna som 
främst presenteras via diagram och kartor. I nästa resultatdel presenteras sedan 
resultatet från intervjustudien. 
 
Denna analysdel består av tre huvuddelar där den första och sista delen är de mest 
omfattande. I den första delen presenteras percentildiagram på olika skalnivåer 
för alla variabler i alla städer, plus en jämförande analys. I nästa del redovisas 
dessa variabler på kartor. I den sista delen slås sedan dessa variabler samman och 
beskriver var dessa segregationsmönster sammanfaller. Denna analysdel är upp-
delad i en lokal och global kontext där den lokala kontexten utgår ifrån respektive 
kommun medan den globala kontexten utgår ifrån alla kommuner. Generellt pre-
senterar denna del ett omfattande material och de diskussioner som förs berör 
snarare generella än detaljerade mönster. Delen avser att besvara frågeställning-
arna nedan: 
 

• Vilken bild av socio-ekonomiska och etniska segregationsmönster i städer-
na Eskilstuna, Södertälje, Örebro och Västerås ges av EquiPop-metoden? 
Vilka skillnader och likheter finns mellan städerna? 

4.1 SEGREGATIONSMÖNSTER MED PERCENTILDIAGRAM 
 
I metoddelen sida 27 introducerades hur percentildiagram som grundar sig på 
EquiPop-data är uppbyggda. Denna del är viktig att ha i bakhuvudet nu när det är 
dags att analysera städernas percentildiagram. Styrkan med denna metod är att 
den visar hur olika variabler är sorterade i staden på olika K-nivåer. Sortering 
handlar om i vilken utsträckning en variabel är ojämnt fördelad i stadens olika om-
råden och ger därmed ett mått på segregation. Nedan presenteras först respektive 
stad för sig där variablerna högutbildade, rikaste 10 %, socialbidragstagare och 
synlig minoritet redovisas. I dessa diagram redogörs för fem olika K-nivåer; 200, 
800, 1600, 6400 och 12800. Sedan följer en sammanslagning där de olika städerna 
kontrasteras i samma diagram. I dessa diagram presenteras K-nivåerna, 200, 1600 
och 12800. 

4.1.1 ESKILSTUNA 
 
De två första diagrammen nedan visar de socio-ekonomiska variablerna högutbil-
dade, figur 11 till vänster, och de rikaste 10 %, figur 12 till höger. Diagrammet över 
högutbildade visar att det finns en rumslig skillnad mellan var högutbildade bor 
inom Eskilstuna och linjerna liknar idealexemplet B i metoddelen ovan, figur 9. En 
närmare analys av linjen K=200 visar att området med lägst andel har omkring 6 
% högutbildade medan den högsta andelen ligger omkring 50 %. 80-percentilen 
ligger omkring 0,3 vilket innebär att 20 % av de områdena med mest högutbildade 
har minst 30 %. Motsvarade siffra i andra delen av diagrammet, alltså 20-
percentilen, visar att 20 % av de områdena med lägst andel högutbildade har färre 
än 19 %. Detta visar att variabeln högutbildade skiljer sig signifikant för de områ-
den där det finns en hög respektive låg koncentration. För de andra K-nivåerna 
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uppvisar linjerna också lutningar, vilket betyder att det finns skillnader mellan 
områdena även på högre skalnivåer. I början och slutet gör linjerna en riktnings-
förändring och frångår därmed den jämna ökningen som beskrevs i exempel B (fi-
gur 9). Detta visar att det finns vissa områden som sticker ut extra från mängden, 
vilket således visar att det finns tydligare segregationsmönster då skillnaderna 
mellan områdena ökar. 
 
Nästa diagram, som visar variabeln rikaste 10 %, har ett annat utseende. Dia-
grammet uppvisar en förhållandevis kraftig lutning på K=200 medan den är väldigt 
flack på den största skalnivån K=12800. Detta antyder att denna variabel är segre-
gerad på de lägre skalnivåerna men inte särskilt segregerad på de storskaligare 
nivåerna. För K=200 sticker linjen upp ordentligt i slutet vilket visar att det finns 
några områden som har en betydligt högre andel av de rikaste 10 % i jämförelse 
med resten av staden. 
 

 
Figur 11. Percentildiagram för högutbildade.        Figur 12. Percentildiagram för rikaste 10 %. 
 
Följande diagram, figur 13, visar variabeln socialbidragstagare. För K=200 har 
denna en exponentiell fördelning (likt idealexempel C figur 9) och linjen visar att 
det finns väldigt många områden som ligger runt 0, vilka alltså saknar socialbi-
dragstagare helt. I andra änden visar diagrammet att det även finns många områ-
den som har förhållandevis hög andel socialbidragstagare där den 80-percentilen 
ligger på omkring 0,1. En femtedel av områdena har således fler socialbidragsta-
gare än 10 % på nivån K=200. Fördelningen för K=800 är ganska lik K=200 och 
även K=1600 uppvisar likheter. Detta indikerar på att det finns stora skillnader i 
den rumsliga fördelningen för den här variabeln även på de högre skalnivåerna. 
 
Det högra diagrammet nedan, figur 14, visar den etniska variabeln synlig minori-
tet. Samtliga linjer har en betydande lutning vilket innebär att det finns stora 
rumsliga skillnader på alla skalnivåer för denna variabel. På K=1600 går extremer-
na från strax över 0 % till strax över 50 %. Även på K=12800 finns områden som 
sträcker sig från omkring 5 % till cirka 27 % synlig minoritet. De lägre K-nivåerna 
följer liksom socialbidragstagare en fördelning som liknar idealexempel C, figur 9, 
vilket innebär att det finns en stark sortering av synlig minoritet i Eskilstuna på 
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dessa skalnivåer. Detta innebär alltså några områden med en låg andel och några 
områden med en förhållandevis hög andel synlig minoritet.  
 

 
Figur 13. Percentildiagram socialbidragstagare.    Figur 14. Percentildiagram för synlig minoritet. 
 
Sammantaget visar ovanstående diagram att dessa variabler är rumsligt segrege-
rade i staden, men de visar också att omfattningen skiljer sig åt. Beträffande hög-
utbildade och rikaste 10 % visar diagrammen att högutbildade är den variabel som 
är mest segregerad. Dock är både socialbidragstagare och synlig minoritet mer 
ojämlikt sorterade enligt diagrammen då dess fördelning visar på större olikheter. 
Vilken som kan betraktas som mest segregerad är dock svårt att uttala sig om ef-
tersom socialbidragstagare har fler områden mer omkring 0 % medan synlig mi-
noritet sträcker sig högre och har en brantare avslutning. 

4.1.2 SÖDERTÄLJE 
 
Nedan redovisas samma diagram för Södertälje som för Eskilstuna ovan. Det 
vänstra diagrammet, figur 15, beskriver variabeln högutbildade och visar att det 
finns en ojämlik rumslig fördelning av högutbildade i Södertälje. För K=200 ligger 
80-percentilen på omkring 0,3 vilket innebär 20 % av punkterna överskrider 30 % 
högutbildade. I den andra änden visar diagrammet att 20 % av de som har lägst 
andel högutbildade ligger på omkring 17 % eller lägre. Lutningen på de andra lin-
jerna vittnar om att det finns en skillnad mellan områdena med avseende på andel 
högutbildade även för de högre skalnivåerna. Den jämna ökningen, likt idealexem-
pel B, visar dock att sorteringen sett över hela staden är förhållandevis jämn. Nästa 
diagram, figur 16, visar rikaste 10 %. Alla skalnivåer startar omkring 0, vilket in-
nebär att det finns områden med väldigt få av kategorin rikaste 10 % även på 
högre skalnivåer. Vilket alltså betyder att det finns storskaliga områden med en 
väldigt låg andel av den rikaste 10 %. Linjerna i diagrammet stiger förhållandevis 
jämnt förutom i slutet där de lägre skalnivåerna gör en liten riktningsförändring 
uppåt. Detta visar att det finns vissa områden som sticker ut extra vad gäller ande-
len rikaste 10 %.  
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Figur 15. Percentildiagram för högutbildade. Figur 16. Percentildiagram för rikaste 10 %. 
 
Diagrammet över socialbidragstagare, figur 17, visar att den rumsliga fördelningen 
för andelen socialbidragstagare i Södertälje skiljer sig åt på samtliga skalnivåer. K-
nivåerna 200, 800 och 1600 startar alla omkring 0 och överskrider sedan 0,4, alltså 
40 % socialbidragstagare. Detta visar att socialbidragstagare än en starkt sorterad 
variabel i staden. I nästa diagram, figur 18, antyder de markant lutande linjerna att 
Södertälje är starkt segregerat med avseende på variabeln synlig minoritet. För de 
20 % med lägst andel har områdena mellan 0 - 5 % synlig minoritet medan de 20 
% med högst andel har mellan 25 - 70 % för skalnivåerna K=200, K=800 och 
K=1600. Vidare ligger 90-percentilen runt 0,4 vilket innebär att 10 % överskrider 
den andelen. Även de högre skalnivåerna visar på en stor spridning mellan områ-
dena. För K=12800 finns värden som överstiger 50 %, vilket innebär att det finns 
personer som bor i områden där över 50 % av de 12800 närmaste grannarna be-
står av gruppen synlig minoritet. Samtidigt finns det områden där denna siffra un-
derstiger 10 %. Linjerna utgör en blandning av idealexempel B och C vilket visar 
att det finns ett polariserande mönster men att det också finns en jämnhet i hur 
denna grupp är sorterad i staden. 
 

 
Figur 17. Percentildiagram socialbidragstagare.    Figur 18. Percentildiagram för synlig minoritet. 
 
Sammantaget visar diagrammen att alla dessa variabler är ojämnt rumsligt förde-
lade i staden. Diagrammen för högutbildade och rikaste 10 % visar upp liknande 
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fördelningar med ganska raka linjer och en liten riktningsförändring på slutet vil-
ket visar på att det finns en jämnhet i hur dessa grupper är sorterade i staden. Dia-
grammen över synlig minoritet och i synnerhet socialbidragstagare visar upp lite 
mer polariserande fördelningar. Synlig minoritet sträcker sig även över många an-
delar. Därför betraktas synlig minoritet som den mest segregerade variabeln även 
om socialbidragstagare visar upp ett mer polariserande mönster.  

4.1.3 ÖREBRO 
 
Analysen fortsätter och näst på tur är Örebro. Percentildiagrammet, figur 19, ne-
dan visar fördelningen för högutbildade. K-nivåerna 200, 800 och 1600 visar en 
liknande fördelning med en tvär riktningsförändring både i början och slutet. Detta 
visar att det finns några områden, cirka 5 % i vardera ände, där det finns en betyd-
ligt högre, större än 45 %, respektive lägre, mindre än 18 %, andel högutbildade. 
Denna form indikerar på att variabeln är normalfördelad med några extremom-
råden både för de lägre och högre andelarna. De större skalnivåerna K=6400 och 
K=12800 visar att dessa extremområden försvagas i en storskaligare kontext men 
lutningen visar fortsatt att det finns en sortering, vad gäller högutbildades bosätt-
ningsmönster, i staden även där. För figur 20, rikaste 10 %, visar diagrammet att 
det finns vissa områden som har fler andel rikaste 10 % än andra. För K=200 ligger 
de 20 % med högst andel mellan 12-31 % och de 20 % med lägst andel mellan 0-5 
%. Riktningsförändringen i slutet, som de lägre k-nivåerna visar upp, pekar på att 
det finns vissa områden där andelen rikaste 10 % är betydligt högre än i övriga de-
lar av staden. 
 

 
Figur 19. Percentildiagram för högutbildade. Figur 20. Percentildiagram för rikaste 10 %. 
 
Vad gäller socialbidragstagare, figur 21, nedan visar diagrammet att det finns 
många områden med förhållandevis låg andel eftersom linjerna ligger väldigt nära 
noll fram till omkring 50-percentilen. Därifrån sker sedan en långsam ökning fram 
till 90-percentilen där K-nivåerna 200, 800 och 1600 gör tydliga riktningsföränd-
ringar (likt idealexempel C). Sett till de 10 % med högst andel socialbidragstagare 
ligger andelen mellan omkring 5-40 %. Detta indikerar på att denna variabel är 
tydligt sorterad i staden. Diagrammet för synlig minoritet, figur 22, visar en lik-
nande fördelning där linjerna börjar flackt för att sedan göra en ordentlig rikt-
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ningsförändring runt 90-percentilen. Även på de två större skalnivåerna, K=6400 
och K=12800, visar linjerna på en tydlig lutning och således föreligger en ojämn 
rumslig föredelning även där. Denna variabel sträcker sig även högre och över fler 
andelsnivåer. För K=6400 och K=12800 har en femtedel av de områdena med 
högst andel mellan 15-30 % medan den femtedelen med lägst andel har omkring 5 
% eller lägre. 
 

 
Figur 21. Percentildiagram socialbidragstagare.    Figur 22. Percentildiagram för synlig minoritet. 
 
Sammantaget visar diagrammen ovan att alla dessa variabler är ojämnt rumsligt 
sorterade i staden. De variabler som visar på störst ojämlikhet är högutbildade, 
socialbidragstagare och synlig minoritet eftersom dessa linjer visar på att det finns 
stora skillnader sett till andel mellan många av stadens områden. Högutbildad och 
synlig minoritet sträcker sig även över fler enheter sett till andel. Variablernas för-
delning skiljer sig dock åt då högutbildade är mer normalfördelad med några få 
extremområden i vardera ände medan synlig minoritet är mer polariserad med 
många områden med hög respektive låg andel. 

4.1.4 VÄSTERÅS 
 
Den sista kommunen som skall redogöras för är Västerås. Det första diagrammet 
över högutbildade, figur 23, visar att det finns en rumslig skillnad mellan fördel-
ningen av högutbildade i staden. För de lägre skalnivåerna K=200, K=800 och 
K=1600 har de 10 % med lägst andel högutbildade lägre än 18 % medan de 10 % 
som har högst andel har högre än omkring 40 %. Liksom för Örebro ovan visar 
dessa variabler på en normalfördelad fördelning med riktningsförändringar i var-
dera ände. Även för de högre skalnivåerna finns en lutning som visar att det finns 
rumsliga olikheter vad gäller andelen högutbildade i staden. Nästa diagram, figur 
24, har en lite flackare utformning med en tydlig riktningsförändring omkring 90-
percentilen. Detta visar att det finns en del områden där andelen av de rikaste 10 
% skiljer sig markant från resterande delar av staden. Alla skalnivåer visar upp en 
riktningsförändring i slutet vilket betyder att staden även i en storskaligare kon-
text har områden som har en betydligt högre andel rikaste 10 % än övriga delar.  
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Figur 23. Percentildiagram för högutbildade. Figur 24. Percentildiagram för rikaste 10 %. 
 
För variabeln socialbidragstagare, figur 25, visar diagrammet att det finns en 
rumslig skillnad i fördelningen på alla skalnivåer. Diagrammet visar upp en polari-
serad fördelning likt idealexempel C (figur 9 i metoddelen). Den flacka starten vi-
sar att det finns vissa områden med runt 0 % socialbidragstagare på de lägre skal-
nivåerna. Dessa börjar sedan stiga omkring 80-percentilen och diagrammet visar 
att omkring 20 % av de områden med högst andel socialbidragstagare har mellan 
5-30 %. Det sista diagrammet över synlig minoritet, figur 26, består också av en 
polariserad fördelning med flackare start som sedan byter riktning och sträcker sig 
till högre andelar. För K-nivåerna 200, 800 och 1600 har 20 % av de med lägst an-
del omkring mellan 0-4 % synlig minoritet medan de 20 % med högst andel ligger 
mellan 12-60 %. Det finns således en stor rumslig sortering med skillnad mellan de 
områdena med högst respektive lägst andel synlig minoritet i Västerås. 
 

 
Figur 25. Percentildiagram socialbidragstagare. Figur 26. Percentildiagram för synlig minoritet. 
 
Sammantaget visar diagrammen att alla dessa variabler har en ojämn rumslig för-
delning i Västerås. Synlig minoritet tycks vara alla mest segregerad strax före hög-
utbildade. Fördelningen för socialbidragstagare ser ut som en miniatyr av fördel-
ningen för synlig minoritet och visar även den på ett starkt sorterat mönster. Även 
variablerna högutbildade och rikaste 10 % har fördelningar som liknar varandra, 
trots att den sistnämnda sträcker sig över lägre andelar. 
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4.1.5 JÄMFÖRANDE ANALYS 
 
Ovanstående diagram belyste skillnader och likheter för de olika variablerna på 
olika K-nivåer i respektive stad. Nedan görs en sammanslagning där alla städer 
finns representerade i samma diagram. Fortsatt redovisas en variabel i taget men 
nu presenteras endast en K-nivå i vardera diagram. 
 
De inledande percentildiagrammen visar variabeln högutbildade. För K=200, figur 
27, uppvisar Örebro och Västerås väldigt lika linjer och de ligger en bit över de öv-
riga två kommunerna hela vägen. Vidare följer även Eskilstuna och Södertälje 
varandra väldigt väl. Detta visar att respektive kommunpar har lika fördelningar, 
vilket betyder att städerna andelsmässigt har ungefär lika många områden med en 
liknande andel högutbildade. Södertälje och Eskilstuna har, i förhållande till de 
andra två kommunerna, en lägre brant i början och slutet av linjen och är därför 
mindre segregerade. Eftersom Örebro har en brantare start och en högre topp vi-
sar diagrammet att det finns lite större rumsliga skillnader där än i Västerås. Såle-
des är Örebro den mest segregerade staden på denna skalnivå.  
 

 
Figur 27. Percentildiagram högutbildade K=200 Figur 28. Percentildiagram högutbildade K=1600. 
 
För K=1600, figur 28, ligger Eskilstuna och Södertälje fortsatt en bit under de två 
andra städerna och de följer även varandra väl. Dessutom ligger Örebro även en bit 
över Västerås, vilket visar att Örebro på denna nivå generellt har lite fler högutbil-
dade i varje område, sett till andel. Detta i sig gör inte Örebro till en mer segrege-
rad stad, dock visar fortsatt de tydligare och längre branterna i vardera ände av 
diagrammet att det finns större rumsliga skillnader i Örebro. Således är staden 
mer segregerad även på denna skalnivå. 
 
För K=12800, figur 29, följer ånyo Eskilstuna och Södertälje samma mönster. Öre-
bro och Västerås skiljer sig åt, de följer varandra tills 30-percentilen där Örebro 
drar ifrån. Sedan byter Västerås-linjen riktningsförändring omkring 80-percentilen 
och hinner nästan ikapp Örebro-linjen. Dessa olikheter kan tolkas som att Örebro 
har fler andel högutbildade i en större del av staden, medan Västerås har ett fåtal 
områden där andelen högutbildade skiljer sig mer ifrån staden i stort. Sammanta-
get kan alltså Västerås betraktas som mer segregerat på denna skalnivå då den 
rumsliga sorteringen är kraftigare sett till staden i stort. Både Eskilstuna och Sö-
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dertälje är betydligt mindre rumsligt sorterade vad gäller denna variabel, framför-
allt på denna skalnivå. 
 

 
Figur 29. Percentildiagram högutbildade K=12800. 

 
För nästa variabel, rikaste 10 %, visar det vänstra diagrammet nedan, figur 30, att 
städerna har liknande fördelningar men att Västerås har störst skillnader i andel 
mellan olika områden. Således uppfattas Västerås som den mest segregerade sta-
den vad gäller denna variabel för K=200. Vidare tycks Eskilstuna, efter Västerås, 
vara den stad som har störst skillnader mellan områdena eftersom linjen vänder 
tvärt uppåt i slutet. Örebros och Södertäljes linjer följer varandra väldigt väl och 
har således väldigt lika fördelning.  
 

 
Figur 30. Percentildiagram rikaste 10 % K=200.  Figur 31. Percentildiagram rikaste 10 % K=1600. 
 
På K=1600, figur 31, har den branta backen i slutet försvunnit från Eskilstunas 
linje, vilket visar att det på denna skalnivå är betydligt jämnare mellan andelen 
rikaste 10 % i staden. Övriga städers linjer följer varandra väl fram till 80-
percentilen där Västerås drar ifrån. Detta visar att Västerås har fler områden där 
andelen av den rikaste 10 % är betydligt högre än i resterande delar. Detta visar 
således att Västerås kan betraktas som mest sorterad vad gäller denna variabel 
även för K=1600.  
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Samma trend som innan syns i nästa diagram också, figur 32, vilket innebär att 
Västerås är mest rumsligt sorterad för K=12800. I detta diagram skiljer sig även 
Örebro från Södertälje med en lite tydligare riktningsförändring på slutet. Detta 
indikerar på att skillnaderna i andel på den storskaliga nivån är något större i Öre-
bro än i Södertälje. Vidare är Eskilstuna den kommun som kan betraktas som 
minst segregerad på K=12800. 
 

 
Figur 32. Percentildiagram rikaste 10 % K=12800.  

 
I följande diagram, figur 33, över andel socialbidragstagare visar återigen kom-
munparen, Södertälje och Eskilstuna samt Örebro och Västerås, liknande fördel-
ningar. De två förstnämnda har en fördelning som stiger tidigare och sträcker sig 
högre upp än de två sistnämnda. Detta indikerar på att de har något fler områden, 
sett till övriga delar av kommunen, som har en betydligt högre andel socialbidrags-
tagare än Örebro och Västerås. Således är Södertälje och Eskilstuna mer segrege-
rade för K=200. 
 

 
Figur 33. Socialbidragstagare K=200.              Figur 34. Socialbidragstagare K=1600. 
 
I det högra diagrammet, figur 34 K=1600, följer samma trend med kommunparen 
som följer varandra åt. Kurvan blir dock flackare till följd av att variabeln blir mer 
utblandad på denna nivå. Eftersom trenden är densamma är även slutsatsen det, 
Södertälje och Eskilstuna är mest rumsligt ojämnt fördelade för K=1600. Dock re-
ser sig linjerna för Södertälje och Eskilstuna upp tidigare än Örebro och Västerås 
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vilket indikerar på att de sistnämnda städerna har betydligt fler områden med få 
socialbidragstagare på denna nivå. 
 
På den största skalnivån, figur 35, visar diagrammen fortsatt en liknande trend 
men linjerna börjar avvika från varandra mer. Örebro ligger först nedanför Väs-
terås och går sedan om runt 75-percentilen, detta visar att det finns större rums-
liga skillnader mellan andelen socialbidragstagare på denna skalnivå i Örebro. Sö-
dertälje uppvisar ett liknande mönster i jämförelse med Eskilstuna och är således 
mer segregerat på denna skalnivå. 
 

 
Figur 35. Socialbidragstagare K=12800. 

 
För synlig minoritet K=200, figur 36, ligger Södertälje en bit över de andra städer-
na hela vägen, vilket indikerar på att de generellt har en högre andel synlig minori-
tet i såväl varje område som staden i stort. Södertäljes fördelning skiljer sig även åt 
då den kurvan är något flackare, vilket indikerar på att det finns en större jämnhet 
mellan områdena sett till hela staden. De andra städerna visar upp mer polarise-
rande fördelningar, enligt idealexempel C figur 9 ovan, vilket visar att denna varia-
bel är starkare sorterad i Örebro, Eskilstuna och Västerås. Generellt är således va-
riationen mellan de olika områdena större i dessa städer, än i Södertälje på denna 
skalnivå. 
 

 
Figur 36. Synlig minoritet K=200.              Figur 37. Synlig minoritet K=1600. 
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För K=1600, figur 37, ligger Södertälje fortsatt högre och sträcker sig även högst, 
men linjens form är snarlik Eskilstuna vilket antyder att sorteringen av synlig mi-
noritet är väldigt lik. Linjerna för Örebro och Västerås följs åt i början och slutet 
men Västerås ligger högre i mitten. Detta visar att Örebro har ett lite mer polarise-
rat mönster med större skillnader mellan de områdena med låg andel respektive 
hög andel. I Västerås är fördelningen lite mer utspridd. På denna skalnivå tycks så-
ledes variabeln vara tydligast rumsligt sorterad i Örebro.  
 
I det sista diagrammet, figur 38, är linjerna lite mer lika såtillvida att alla linjer 
startar förhållandevis flackt för att sedan göra en riktningsförändring omkring 60-
percentilen. Södertäljes linje visar på mest olikheter sett till andelen synlig minori-
tet i de stadens områden på denna stora skalnivå. Örebro visar upp ett liknande 
mönster, trots en något flackare linje, vilket visar att synlig minoritet även är starkt 
sorterad i den staden. Eftersom nivån dock är högre i Södertälje visar diagrammet 
att andelen synlig minoritet är betydligt högre där. I både Eskilstuna och Västerås 
är fördelningen betydligt jämnare men lutningarna indikerar att det även finns en 
storskalig segregation av denna variabel även där. 
 

 
Figur 38. Synlig minoritet K=12800.  

4.1.6 SAMMANFATTANDE DIKSUSSION 
 
Även om det finns en del olikheter mellan städerna visar de generella trenderna 
för linjerna upp liknande mönster. Dessa mönster görs tydligast på de lägre skalni-
våerna då de högsta skalnivåerna jämnar ut olikheterna. För variabeln högutbil-
dade visar dessa generella trender att städerna har vissa områden med väldigt få 
högutbildade vissa områden med väldigt många högutbildade medan majoriteten 
av områdena inte ligger så långt ifrån snittet, sett till andel högutbildade i staden i 
stort. Denna trend är extra stark i Örebro och Västerås där denna variabel tycks 
vara tydligt sorterad i staden. Södertälje och Eskilstuna tycks ha en ganska lik för-
delning av högutbildade både vad gäller andel och sortering, alltså skillnaden mel-
lan hur många som bor i respektive område. Gemensamt för alla städer är dock att 
denna variabel, till skillnad ifrån övriga, startar en bit ovanför 0 strecket, vilket in-
nebär att det finns en viss andel högutbildade i alla områden.  
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Den generella trenden för rikaste 10 % är att alla städer har områden med en låg 
andel, men denna andel avviker inte avsevärt ifrån snittet. Dock finns en riktnings-
förändring i slutet som visar att du kommer möta vissa områden där andelen rik-
aste 10 % är betydligt högre än snittet om du tar en cykeltur runt i staden. Denna 
trend är särskilt tydligt i Västerås där det tycks finnas rika segregerade områden. 
Variabeln socialbidragstagare visar på ett annorlunda mönster. Denna variabel är 
polariserad vilket innebär att det finns många områden med väldigt låg andel och 
en del områden med en betydligt högre andel. Tar du en promenad i dessa städer 
kommer du således att promenera igenom många områden som i princip saknar 
socialbidragstagare och andra områden där det finns betydligt fler av denna grupp. 
För denna variabel visar Eskilstuna och Södertälje upp liknande mönster, men på 
den storskaliga nivån kan Södertälje betraktas som mest segregerat. Övriga städer, 
Örebro och Västerås, visar också på att denna variabel är starkt sorterad i staden 
men inte lika starka mönster som ovannämnda. 
 
Synlig minoritet har också överlag en polariserad fördelning, likt idealexempel C 
(figur 9). Dessa linjer stiger dock lite tidigare än socialbidragstagare generellt, vil-
ket visar på att de flesta områdena ändå har en viss andel synlig minoritet. Dessa 
linjer sträcker sig dock även betydligt högre än socialbidragstagare, vilket betyder 
att det finns områden med en väldigt hög andel synlig minoritet. Sammantaget är 
således bilden att synlig minoritet är den mest segregerade variabeln i dessa stä-
der generellt. Den jämförande analysen visar att Södertälje är mest segregerad på 
den högsta skalnivån medan Eskilstuna är mest segregerad på den lägsta skalni-
vån. Detta är ett av några exempel som belyser att skalnivån spelar stor roll och att 
bilden av vilken stad som är mest segregerad kan skilja sig beroende på vilken 
skalnivå som avses. Analysen visar dock även att det inte alltid är helt lätt att ut-
läsa vilken variabel eller stad som kan betraktas som mest segregerad. Dels ef-
tersom både linjernas form och vilken andel de sträcker sig över måste beaktas 
och dels eftersom metoden är behäftad med en hel del tolkningar. 

4.2 VARIABELKARTOR FÖR K=200 
 
Percentilanalysen ovan ger en väldigt bra bild över hur dessa variabler är sorte-
rade i städerna, alltså i vilken utsträckning det finns rumsliga olikheter mellan 
olika områden. Diagrammen beskriver dock inte var dessa ojämlikheter finns eller 
hur de rumslig förhåller sig till varandra. Detta beskriver dock följande variabel-
kartor. Kartorna presenteras endast för K=200, de beskriver således detaljerade 
segregationsmönster. Dock går det även att utläsa mer storskaliga segregation 
mönster från kartorna. Samma resultat som presenteras nedan finns även för 
K=1600 i bilaga 1, 2, 3 och 4. 
 
När det är dags att tolka segregationsmönster via kartor är det bra att påminna om 
modellen figur 2 (sida 14). Modellen är dock inte direkt anpassningsbar till Equi-
Pop-data eftersom den beskriver data som utgår ifrån varje hushåll medan Equi-
Pop utgår ifrån flera hushåll. Dess princip är dock användbar då den beskriver 
kraftigare och mindre kraftiga segregationsmönster vilka kan tydas via kartorna. 
Modellen presenterar de fyra dimensionerna jämnhet och kluster samt isolering 
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och exponering. Segregationen betraktas som kraftigare när det föreligger kluster 
och om området är isolerat. I analysen används ordet kluster för att beskriva om-
råden där punkter vilka är färgkodade med samma färg ligger tätt ihop eller nära 
varandra. Vad gäller dimensionen isolering/exponering visar de röda punkterna 
en högre exponering och de blåa punkterna en lägre exponering av variabeln 
ifråga. Detta betraktelsesätt, av exponering, skiljer sig något ifrån det traditionella 
sättet vilket utgår ifrån sannolikheten för någon ur minoritetsgruppen att träffa på 
någon i majoritetsgruppen (Trumberg 2011). Vidare används begreppet isolering 
inte som modellen avser utan för att beskriva hur dessa områden rumsligt förhål-
ler sig till varandra. Där isolerade områden präglas av ett längre avstånd till 
varandra. I detta avseende används även begreppet rumsligt avskild. 
 
De aspekter som analyseras nedan är främst var en hög respektive låg koncentrat-
ion av variabeln finns och hur dessa förhåller sig till varandra samt i vilken ut-
sträckning de är klustrade. Vidare diskuteras även hur dessa rumsliga samband 
sammanfaller för de olika variablerna. I texten nedan används inte begreppet 
grannskap utan istället används områden. Begreppet används i en vid bemärkelse 
och består av en eller flera EquiPop-punkter. En viktig aspekt att påminna om här-
vid är att ett EquiPop-område ofta sträcker sig utanför den egna punkten då meto-
den beräknar K-närmsta grannar. Vidare presenteras kartorna oftast i en sam-
manhängande figur, då kodas de enligt figuren 39 nedan. 
 

Figur 39. Kodning av kartorna nedan. 

4.2.1 RUMSLIGA SEGREGATIONSMÖNSTER I ESKILSTUNA 
 
Den första kartan, figur 40 karta A, beskriver den rumsliga föredelningen för hög-
utbildade i Eskilstuna. De generella mönstren visar att det tycks bo en högre kon-
centration av högutbildade i de centrala delarna samt öster om centrum. Området 
längst öster ut är även rumsligt isolerat eftersom det ligger avskilt ifrån resterande 
delar av staden. Många av områdena med intensiv röd färg är även förhållandevis 
klustrade. Gällande lägre koncentration av högutbildade finns också en del klust-
rade områden men dessa är inte lika omfattande som de röda områdena. I vissa 
områden ligger de blåa och röda punkterna förhållandevis nära varandra, exem-
pelvis nordöst och centralt i kartbilden. Nästa karta, figur 40 karta B, beskriver va-
riabeln rikaste 10 %. Denna karta visar upp ett liknande mönster som för högut-
bildade i figur 40 karta A. Dock är den höga koncentrationen i de centrala delarna 
inte lika stark utan de röda punkterna är lite mer utspridda i hela staden. Sett till 
de blå punkterna är mönstren snarlika, förutom områden sydväst i kartbilden, som 
i princip saknar områden med lägre andel av de rikaste 10 %. Liksom för högutbil-
dade finns områden där extremerna, de intensivt röda och blå punkterna, är gran-
nar. Bland annat i de centrala delarna och nordöst i kartbilden. 
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Figur 40. Variabelkartor för Eskilstuna K=200. Högutbildade (A), rikaste 10 % (B), socialbidragsta-
gare (C) och synlig minoritet (D). 
 
Kartan, figur 40 karta C, för socialbidragstagare visar ett tydligt mönster där de pe-
rifera delarna domineras av områden med en låg andel socialbidragstagare. Kon-
centrationen av socialbidragstagare återfinns i huvudsak i de centrala delarna, 
främst väster om ån som ringlar genom staden. Det finns även ett stort kluster 
nordöst i kartbilden. Generellt är extremerna, blåa och röda punkter, betydligt mer 
klustrade och rumsligt avskilda än i kartorna som diskuterats ovan. Noterbart är 

Socialbidragstagare K=200 Synlig minoritet K=200 

Högutbildade K=200 Rikaste 10 % K=200 
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att de lägsta klasserna är hopslagna för denna karta eftersom det inte fanns någon 
variation mellan klasserna då de hade värdet 0. Den sista variabeln, synlig minori-
tet figur 40 karta D, visar ett liknande mönster som för socialbidragstagare. I de 
perifera delarna finns det generellt en lägre koncentration av synliga minoriteter. 
Den höga koncentrationen finns också centralt väster om ån och nord öst i kartbil-
den. Vidare är områdena rumsligt avskilda eftersom de blåa och röda klustren lig-
ger isolerade ifrån varandra. 
 
För att undersöka det som kartbilderna vittnar om, nämligen att det finns olika 
rumsliga samband mellan variablerna, redovisas en korrelationsmatris nedan. Ne-
gativa samband är färgkodade med röd och positiva är färgkodade med grön. Skill-
nader och likheter i korrelationstabellen visar i vilken utsträckning den rumsliga 
segregationen överlappar mellan de olika variablerna.  
 

Eskilstuna K=200 Högutbildade Rikaste 10 % Socialbidragstagare Synlig minoritet 
Högutbildade 1 0,673 -0,463 -0,346 
Rikaste 10 % 0,673 1 -0,56 -0,45 
Socialbidragstagare -0,463 -0,56 1 0,874 
Synlig minoritet -0,346 -0,45 0,874 1 

       Figur 41. Korrelationstabell för K=200 i Eskilstuna. 
 
Tabellen, figur 41, visar att den positiva korrelationen mellan högutbildade och 
rikaste 10 % ligger på 0,673. Detta samband är förhållandevis starkt och visar där-
för att där det bor många av den rikaste 10 % bor det ofta också många högutbil-
dade. För högutbildade och socialbidragstagare är korrelationen -0,463 och sam-
bandet mellan socialbidragstagare och rikaste 10 % är lite högre, -0,56. Vidare är 
den negativa korrelationen mellan synlig minoritet och högutbildade svagare, -
0,346. Sambandet mellan synlig minoritet och rikaste 10 % är lite starkare, -0,45, 
men inte så starkt att det förklarar alla variationer. Det absolut starkaste samban-
det återfinns mellan socialbidragstagare och synlig minoritet, med en positiv kor-
relation på 0,874. Detta innebär att det finns många socialbidragstagare där det 
bor en hög andel synlig minoritet och vice versa. 

4.2.2 RUMSLIGA SEGREGATIONSMÖNSTER I SÖDERTÄLJE 
 
Dags att gå vidare till Södertälje. Den första kartan för högutbildade, figur 42 karta 
A, visar ett övergripande mönster att de perifera västra delarna domineras av låg 
andel högutbildade medan de sydöstra delarna nästintill endast består av en hög 
andel högutbildade. I nord-öst finns även två lite större kluster av blåa punkter, 
vilka symboliserar låg andel. Ytterligare röda punkter, alltså hög koncentration 
finns lite utspritt i staden bland annat i de centrala delarna. För de större klustrade 
områdena syns en tydlig rumslig avskildhet mellan de röda och blåa punkterna. 
Området i syd-öst är kraftigt rumsligt isolerat eftersom det ligger avskilt från den 
övriga tätorten. Följande karta över rikaste 10 %, figur 42 karta B, visar ett lik-
nande mönster. Dock har några av de centralt belägna röda punkterna förflyttats 
norrut. Vad gäller områden med låg andel har bland annat ett område dykt upp 
centralt öster i kartbilden. 
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Figur 42. Variabelkartor för Södertälje K=200. Högutbildade (A), rikaste 10 % (B), socialbidragsta-
gare (C) och synlig minoritet (D). 
 
För variabeln socialbidragstagare, figur 42 karta C, finns en koncentration av den 
allra högsta andelen (intensivt röda punkter) i stadens västra delar. Dock finns det 
även områden i de östra delarna som har en hög andel socialbidragstagare. Nord-
öst, centralt-öst och syd-öst återfinns vidare några större kluster av låg andel soci-
albidragstagare. Emellertid finns det även mindre kluster av blåa punkter ut-
spridda i hela staden. I likhet med kartorna ovan är de röda och blåa punkterna 
både förhållandevis starkt isolerade och klustrade.  
 

Högutbildade K=200 Rikaste 10 % K=200 

Socialbidragstagare K=200 Synlig minoritet K=200 
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Nästa variabel, synlig minoritet figur 42 karta D, uppvisar dock ännu kraftigare 
storskaliga kluster där de blåa och röda punkterna generellt ligger ännu mer av-
skilda ifrån varandra. Trots detta följer dessa variabler, socialbidragstagare och 
synlig minoritet, generellt sett samma mönster med en högre koncentration på 
västra sidan och lägre på östra. 
 
Korrelationsmatrisen, figur 43, visar i vilken utsträckning det finns ett samband 
mellan variablerna. Sambandet mellan högutbildade och rikaste 10 % är positivt 
och förhållandevis starkt, nämligen 0,784, vilket innebär att en hög respektive låg 
koncentration av den ena variabeln ofta samvarierar med den andra. För högutbil-
dade mot socialbidragstagare (-0,434) samt synlig minoritet (-0,514) är samban-
det negativt och inte lika starkt. Detta visar att det finns områden där detta sam-
band inte är gällande. Angående korrelationen mellan den rikaste 10 % och social-
bidragstagare (-0,556) och synlig minoritet (-0,617) finns ett starkare samband än 
för högutbildade. Vidare finns ett förhållandevis starkt positivt samband mellan 
socialbidragstagare och synlig minoritet (0,746), vilket visar att det finns en sam-
variation mellan dessa variabler. 
 

Södertälje K=200 Högutbildade Rikaste 10 % Socialbidragstagare Synlig minoritet 
Högutbildade 1 0,784 -0,434 -0,514 
Rikaste 10 % 0,784 1 -0,556 -0,617 
Socialbidragstagare -0,434 -0,556 1 0,746 
Synlig minoritet -0,514 -0,617 0,746 1 

  Figur 43. Korrelationsmatris för K=200 i Södertälje. 

4.2.3 RUMSLIGA SEGREGATIONSMÖNSTER I ÖREBRO 
 
Det övergripande rumsliga mönstret för variabeln högutbildade, figur 44 karta A, 
visar en tydlig uppdelning av staden. Den ena sidan domineras av blåa, och den 
andra av röda, punkter. Där klustret av högutbildade är som störst lyser de blåa 
punkterna med sin frånvaro och vice versa, vilket indikerar att dessa områden är 
förhållandevis kraftigt rumsligt avskilda från varandra. Det största klustret av blåa 
punkter ligger i de nord-västra delarna. Variabeln rikaste 10 %, figur 44 karta B, 
visar upp ett liknande mönster generellt, dock finns det betydligt fler blåa punkter 
insprängda i det röda mönstret. I den sydvästra delen finns ett kluster med hög 
koncentration av den rikaste 10 %, vilket inte syntes lika tydligt i föregående karta.  
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Figur 44. Variabelkartor för Örebro K=200. Högutbildade (A), rikaste 10 % (B), socialbidragstagare 
(C) och synlig minoritet (D). 
 
Angående kartan över socialbidragstagare, figur 44 karta C, skall först och främst 
nämnas att indelningen för de blå punkterna går ända upp till 40-percentilen ef-
tersom detta värde var så litet som 0,004, alltså 0,4 % socialbidragstagare. Detta 
skiljer sig således ifrån de kartor som redovisats tidigare, vilka gick till 30-
percentilen. Vidare till beskrivningen av kartan som vagt visar mönstret att en hög 

Högutbildade K=200 Rikaste 10 % K=200 

Socialbidragstagare K=200 Synlig minoritet K=200 
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andel socialbidragstagare är bosatta centralt i kartbilden, medan det finns kluster 
av en låg andel i stadens utkanter. Dock återfinns en del områden där ett kluster av 
intensivt röda punkter ligger nära de blå punkterna, varför dessa segregations-
mönster inte är lika storskaliga som för högutbildade i karta A. För variabeln synlig 
minoritet, figur 44 karta D, domineras hela den nord-västra delen av en hög kon-
centration med några omfattande kluster av intensivt röda punkter. Även i den 
sydöstra delen finns ett stort kluster av hög andel synlig minoritet. De blåa punk-
terna lyser med sin frånvaro i dessa områden. Kluster av de blåa punkterna går 
däremot att finna i de sydvästra delarna. I övriga delar av staden finns en bland-
ning av mindre kluster med hög respektive låg koncentration av variabeln, ofta i 
närhet till varandra. Således är de storskaligare klustren rumsligt avskilda från 
varandra medan de småskaligare ligger närmare. 
 
Figur 45 nedan visar att sambandet mellan högutbildade och rikaste 10 % är 0,468 
vilket är betydligt lägre än för både Södertälje och Eskilstuna. Korrelationen är 
dock fortsatt så stark att den visar att det finns ett samband. Högutbildade har 
även ett förhållandevis lågt samband mellan både socialbidragstagare (-0,417) och 
synlig minoritet (-0,373). Sett till de rikaste 10 % är detta samband något starkare, 
-0,449 respektive -0,46. Detta indikerar på att det finns en korrelation men också 
att det finns en del områden där detta samband inte är gällande. Vidare uppvisar 
variablerna socialbidragstagare och synlig minoritet ett starkt samband med ett 
värde på 0,81. 
 

Örebro K=200 Högutbildade Rikaste 10 % Socialbidragstagare Synlig minoritet 
Högutbildade 1 0,468 -0,417 -0,373 
Rikaste 10 % 0,468 1 -0,449 -0,46 
Socialbidragstagare -0,417 -0,449 1 0,81 
Synlig minoritet -0,373 -0,46 0,81 1 

        Figur 45. Korrelationsmatris för K=200 i Örebro. 

4.2.4 RUMSLIGA SEGREGATIONSMÖNSTER I VÄSTERÅS 
 
Mönstren nedan, figur 46, visar att det finns ett stort kluster av högutbildade i sta-
dens centrala delar, vilket ligger centralt i kartbilden mellan vattnet och motorvä-
gen som skär igenom staden. Även i de sydöstra delarna finns ett större kluster av 
röda punkter. Vad gäller de blåa punkterna finns det ett omfattande kluster i de 
västra delarna. Dessutom finns det mindre kluster nordöst om de centrala delarna. 
I övriga delar av kommunen finns det dock områden där småskaligare blåa och 
röda kluster ligger förhållandevis nära varandra. 
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         Figur 46. Karta över högutbildade i Västerås för K=200. 

 
Följande karta, figur 47, visar variabeln rikaste 10 % där de röda punkterna över-
ensstämmer tämligen väl med kartan över högutbildade ovan där det finns en 
stark koncentration i de centrala och sydöstra delarna. Vidare omringas de cen-
trala delarna av områdena med lägre andel av de rikaste 10 %. De perifera områ-
dena tycks bestå av en blandning av blåa, röda och gula punkter. Tar du en cykeltur 
i utkanten av staden kommer du således att stöta på områden med såväl hög som 
låg andel rikaste 10 %. 
 

 
                         Figur 47. Karta över rikaste 10 % i Västerås för K=200. 

Högutbildade K=200 

Rikaste 10 % K=200 
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Följande karta, figur 48, över socialbidragstagare ger ett ganska splittrat intryck. 
Den plottriga bilden ger intrycket av att koncentrationen av socialbidragstagare är 
förhållandevis utspridd i Västerås. Strax väster om de centrala delarna tycks det 
dock finnas ett kluster av högre andel socialbidragstagare. Vidare finns det ett 
kluster av låg andel socialbidragstagare i den sydöstra delen av staden. Nämnas 
bör även att indelningen för de blå punkterna går ända upp till 40-percentilen ef-
tersom detta värde var så litet som 0,005, alltså 0,5 % socialbidragstagare, liksom 
för Örebro. 
 

 
         Figur 48. Karta över socialbidragstagare i Västerås för K=200. 

 
Påföljande karta, figur 49, som beskriver synlig minoritet visar att det finns ett 
kraftigt kluster av hög andel synlig minoritet i stadens västra delar, medan större 
områden av lägre andelen återfinns i de nordöstra och sydöstra delarna. Således är 
de större klustren tämligen isolerade ifrån varandra. I övrigt finns det mindre klus-
ter med både röda och blåa punkter utspridda i staden utan att ge sken av ett tyd-
ligt mönster. 
 

Socialbidragstagare K=200 
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         Figur 49. Karta över synlig minoritet i Västerås för K=200. 

 
Nedan följer korrelationsmatrisen, figur 50, för Västerås K=200. Precis som de två 
inledande kartorna vittnar om är sambandet mellan högutbildade och rikaste 10 % 
förhållandevis starkt, med ett korrelationsvärde på 0,733. Sambandet mellan hög-
utbildade och socialbidragstagare är negativt och ligger på -0,503. Mellan högut-
bildade och synlig minoritet är sambandet något svagare på -0,423, vilket pekar på 
att detta samband inte allt är gällande. Korrelationen mellan rikaste 10 % och so-
cialbidragstagare (-0,499) respektive synlig minoritet (-0,472) är förhållandevis 
lika. Vidare är sambandet mellan socialbidragstagare och synlig minoritet tämligen 
starkt med en positiv korrelation på 0,76. Detta innebär att där det finns en hög 
andel av den ena variabeln finns det även en hög andel av den andra och omvänt. 
 

Västerås K=200 Högutbildade Rikaste 10 % Socialbidragstagare Synlig minoritet 
Högutbildade 1 0,733 -0,503 -0,423 
Rikaste 10 % 0,733 1 -0,499 -0,472 
Socialbidragstagare -0,503 -0,499 1 0,76 
Synlig minoritet -0,423 -0,472 0,76 1 

        Figur 50. Korrelationsmatris för K=200. 

4.2.5 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
 
Vad gäller den geografiska dimensionen och variabelkartorna beskriver dessa 
både likheter och skillnader av den rumsliga fördelningen i städerna. För högutbil-
dade visar variabelkartorna att det finns väldigt stora kluster i både Västerås och 
Örebro. I Örebro är även den rumsliga isoleringen särskilt tydlig då områdena med 
hög respektive låg andel högutbildade ligger längre ifrån varandra än i Västerås. I 
Södertälje och Eskilstuna finns också kluster av låg respektive hög koncentration 
av högutbildade men dessa är betydligt mindre. Kartorna över de städerna ger 
även ett plottrigare intryck varför dessa inte upplevs lika rumsligt sorterade med 

Synlig minoritet K=200 
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avseende på segregationsmönstren av denna variabel. Vad gäller de rumsliga 
mönstren som berör var i staden dessa olika koncentrationer finns det likheter och 
skillnader mellan städerna. Gällande högutbildade uppvisar Södertälje, Örebro och 
Västerås liknande mönster i form av storskaliga kluster med låg andel högutbil-
dade i väster och en hög andel centralt och syd-öster i kartbilderna. Eskilstuna 
däremot, uppvisar ett randigt mönster med olika lager av hög respektive låg kon-
centration. 
 
Gällande den geografiska dimensionen av rikaste 10 % visar variabelkartorna att 
även denna är starkt rumsligt segregerad i Örebro och Västerås med storskaliga 
kluster av en hög respektive låg andel. Dock ger dessa kartor ett lite mer plottrigt 
intryck och således är denna variabel inte lika rumsligt sorterad som högutbildade. 
I Eskilstuna och Södertälje ges också intrycket av att denna variabel är mer rums-
ligt utspridd än högutbildade sett till den egna kontexten. Vad gäller var en hög re-
spektive låg andel av de rikaste 10 % finns i städerna visar kartorna inte upp en 
lika tydlig indelning av den västra och östra sidan i städerna Örebro, Södertälje och 
Västerås, som för högutbildade. De generella trender som finns är att alla städer 
har en hög koncentration i de centrala delarna, och detta är extra tydligt i Örebro 
och Västerås. Alla städer har även kluster med hög koncentration perifert. Även 
delar av den låga koncentrationen finns i de perifera delarna. Dock har Eskilstuna 
även en låg andel i se centrala delarna.   
 
Sett till variabeln socialbidragstagare finns en omvänd tendens i jämförelse med de 
andra socio-ekonomiska variablerna. Nämligen att Södertälje och Eskilstuna upp-
visar större mer isolerade kluster medan Örebro och Västerås ger lite plottrigare 
intryck i jämförelse med de andra variabelkartorna i vardera stad. Vad gäller var 
de rumsliga mönstren är belägna i staden finns en generell trend. Detta mönster är 
att det finns en del områden med låg andel i de perifera delarna av städerna. 
Denna trend är extra tydlig i Eskilstuna medan ett undantag gäller den västra de-
len av Södertälje.  
 
Angående den etniska variabeln synlig minoritet visar den upp en liknande trend 
som socialbidragstagare nämligen att Södertälje och Eskilstuna består av storska-
liga kluster, vilka även tycks ligga rumsligt avskilda ifrån varandra. Både Västerås 
och Örebro har två storskaliga kluster i de västra delarna av städerna men i övrigt 
ges en förhållandevis utspridd bild av de områdena med hög respektive låg kon-
centration av synlig minoritet. Vad gäller var en hög respektive låg andel av varia-
beln återfinns i städerna finns en tydlig trend. Både områdena med hög och låg an-
del synlig minoritet finns belägna i städernas perifera delar. Detta betyder följakt-
ligen att de centrala delarna tycks vara förhållandevis blandade sett till denna va-
riabel. Eskilstuna utgör dock ett undantag då den staden har kluster med hög kon-
centration av synlig minoritet centralt i kartbilden. 
 
Vid en jämförelse av mönstren för de olika variabelkartorna ges en indikation på 
att det finns ett rumsligt samband mellan variablerna. Detta samband skiljer sig 
dock åt mellan de olika städerna. Alla städer följer emellertid samma övergripande 
trender nämligen att det finns en positiv korrelation mellan rikaste 10 % och hög-
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utbildade samt socialbidragstagare och synlig minoritet. Vidare är övriga samband 
negativa. I Örebro är korrelationerna för variabeln högutbildade generellt sett 
lägre än i de andra städerna. Denna variabel visar generellt sett upp starkare sam-
band i Västerås. I Södertälje sticker det negativa sambandet mellan rikaste 10 % 
och synlig minoritet ut som extra starkt. I Eskilstuna är sambandet mellan synlig 
minoritet och socialbidragstagare särskilt signifikant. 
 
Ovanstående variabelkartor utgör grunden i följande analyser. Kommande ana-
lyser kommer dock att redogöras på ytterligare en skalnivå, nämligen K=1600. Va-
riabelkartor och korrelationsmatriser för K=1600 återfinns i bilaga 1, 2, 3 och 4. 
Dessa har inte redovisats i arbetet eftersom även storskaligare segregationsmöns-
ter går att utläsa för K=200. Vad gäller sambanden följer de samma mönster men 
är något starkare för K=1600. 

4.3 SOCIO-EKONOMISKA & ETNISKA SEGREGATIONSMÖNSTER 
 
I föregående delar presenterades och diskuterades variablerna för sig, även sam-
banden mellan dem redogörs för via korrelationsmatriserna. I denna del tas nästa 
steg då kartorna slås samman för att identifiera olika områdestyper, såväl socio-
ekonomiskt svaga som starka. Genom en överlagringsanalys har de kategorier som 
redovisades i metoddelen, figur 10, identifierats. Dessa kategorier är socio-
ekonomiskt blandade, socio-ekonomisk svag, arbetarklass, elit och ej akademisk elit. 
 
I de första kartorna används endast de socio-ekonomiska variablerna högutbil-
dade, rikaste 10 % och socialbidragstagare. I följande kartor adderas variabeln 
synlig minoritet. Då visar ännu en överlagringsanalys var de socio-ekonomiska ka-
tegorierna sammanfaller med en hög (svenskgles) respektive låg (svensktät) kon-
centration av synlig minoritet, vilket ger en dimension av den etniska segregation-
en. Båda analyserna presenteras på två skalnivåer, K=200 och K=1600. Vidare be-
står denna del av två större delar där samma analyser genomförs men i olika kon-
texter. Den första delen utgår ifrån en lokal kontext där resultatet är framräknat 
utifrån den egna stadens percentiler. Den andra delen utgår ifrån en så kallad glo-
bal kontext där den sammanlagda percentilen för alla städer har beräknats. I 
denna del har således samtliga städer samma klassindelning. 

4.3.1 ESKILSTUNA I LOKAL KONTEXT 
 
Kartorna nedan, figur 51, beskriver de socio-ekonomiska segregationsmönstren i 
Eskilstuna. Den vänstra kartan visar K=200 och den högra K=1600. Den småskaliga 
nivån, K=200, ger ett ganska plottrigt mönster för de blandade områdena med 
många ensamma punkter utspridda i hela staden. Dock finns det några lite större 
kluster perifert i öst och väst. De socio-ekonomiskt svaga områdena är främst be-
lägna centralt i kartbilden och saknas helt i utkanten. Många av de gröna punkter-
na ligger klustrade och två av de största klustren ligger syd-väst och norr om de 
centrala delarna. Arbetarklassen, de blåa punkterna, är ofta rumsligt avskilda från 
kategorin socio-ekonomisk svag. Generellt finns det förhållandevis få som tillhör 
denna grupp och det största klustret ligger i syd-väst. Elitområdena består oftast 
av lite större kluster där det största området ligger centralt-öster i kartbilden och 
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utgör ett område som ligger avskilt från resterande delar av staden. Centralt i 
kartbilden, på den östra sidan om vattendraget som skär igenom staden finns 
också två lite större kluster av kategorin elit. Dessa centralt belägna områden lig-
ger förhållandevis nära några av de socio-ekonomiskt svaga kluster som också 
finns centralt i kartbilden. Kategorin ej akademisk elit finns lite utspridd i stadens 
utkant, främst i de sydvästra delarna. 
 

 
Figur 51. Socio-ekonomiska segregationsmöster i Eskilstuna. K=200 (vänster) och K=1600 (höger). 
 
K=1600 som visar segregationen på en större skalnivå beskriver liknande mönster. 
Elitkategorin har dock förflyttat sig en del då endast 31 % av punkterna är bestå-
ende för de båda skalnivåerna. Det storskaliga elitområdet till höger har minskats 
ner och dessutom har ett stor område i de sydvästra delarna dykt upp medan om-
rådet söder om de centrala delarna har försvunnit helt. De socio-ekonomiskt svaga 
områdena är betydligt mer bestående och 66 % av punkterna finns representerade 
för både K=200 och K=1600. Generellt är samma mönster kvar och skillnaden är 
främst att de större områdena har ökat ytterligare i omfattning på K=1600 nivån. 
Vad gäller de blandade områdena ges nu en lite klarare bild med två stora kluster 
till väster och öster om de centrala delarna. Dessutom finns även en del mindre 
kluster i de centrala delarna. För arbetarklassen finns ett stor kluster i nord-väst 
dessutom finns ett område nord-öst om de centrala delarna. Den norra delen av 
staden domineras således av socio-ekonomiskt svagare grupper för K=1600. På 
den skolskaliga nivån finns vidare ej akademisk elit i de sydvästra delarna, där 

Eskilstuna K=200 Eskilstuna K=1600 



 58 

klustret var som störst på den småskaliga nivån också. Tillsammans med de lila 
punkterna visar de att området i syd-väst domineras av socio-ekonomiskt starkare 
grupper. 
 
I följande kartor adderas det etniska filtret. Kartan till vänster, figur 52, beskriver 
K=200 och visar att en del punkter (36 %) från kategorierna som beskriver socio-
ekonomiska starka eller svaga områden har försvunnit. Detta innebär att dessa 
områden inte är extrema vad gäller andelen synlig minoritet. Beträffande elitkate-
gorin har 62,5 % försvunnit, vilket innebär att många av de områden som har hög 
socio-ekonomisk status inte är etniskt segregerade enligt denna definition. För de 
elit-områden som överlappar med den etniska segregationen finns både svensk-
täta och svenskglesa områden. Vad gäller de svenskglesa elitområdena finns två 
mindre kluster i de nordöstra delarna av Eskilstuna. De mörklila punkterna utgör 
37,5 % av de punkter som representerar elitområden i kartan. Detta betyder att 
den andra delen, 62,5 %, består av svensktät elit. Kluster av dessa punkter finns 
främst i syd-väst, syd-öst och söder om de centrala delarna. Således är de svensk-
täta och svenskglesa elitklustren rumsligt isolerade ifrån varandra. 
 
Gällande de socio-ekonomiskt svaga områdena finns 89 % av punkterna kvar från 
den socio-ekonomiska analysen ovan. Alla dessa punkter faller under kategorin 
svenskgles. Detta innebär dels att den etniska segregationen överlappar väl med 
den socio-ekonomiskt svaga kategorin och dels att den absoluta majoriteten av 
dessa områden består av en hög andel synlig minoritet för K=200. Kategorin 
svenskgles arbetarklass finns endast representerad med en punkt, medan det finns 
sex punkter svensktät arbetarklass. För ej akademisk elit finns elva punkter och de 
är alla svensktäta. På grund av fåtalet punkter finns inga större kluster av dessa 
kategorier. Vad gäller den sista kategorin, blandat, är det främst intressant att se 
var den socio-ekonomiska blandningen överensstämmer med den etniska bland-
ningen. Av de socio-ekonomiskt blandade punkterna har 56 % också en etnisk 
blandning och det finns en hel del sådana punkter utspridda i kartbilden, öster och 
väster om centrum finns även lite större kluster. 
 
För 1600-nivån (kartan till höger figur 52) har lite färre punkter försvunnit, nämli-
gen 32 %, vilket innebär att cirka två tredjedelar av de socio-ekonomiskt segrege-
rade områdena också är etniskt segregerade. För elitkategorin finns nu endast 
svensktäta områden, vilka är belägna centralt och i syd-väst. Av de elitområden 
som identifierades i figur 51 ovan är 61 % även etniskt segregerade. För de socio-
ekonomiskt svaga områdena överlappar dessa fortsatt endast med den svensk-
glesa kategorin. Beräkningar visar att 93,5 % av de områden som är socio-
ekonomiskt svaga också har en hög andel synlig minoritet. Vidare finns det endast 
ett fåtal arbetarklasspunkter vilka alla är svensktäta och är belägna i den norra de-
len av staden. I den sydvästra delen finns även några få punkter av kategorin 
svensktät ej akademisk elit. 
 
Vad gäller kategorin blandad finns endast punkter vilka är både socio-ekonomiskt 
och etniskt blandade för K=1600. Hela 80 % av de socio-ekonomiskt blandade vi-
sade sig även vara etniskt blandat på denna skalnivå. En jämförelse mellan skalni-
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våerna visar att bilden av de socio-ekonomiskt svaga och blandade områdena är 
förhållandevis konstant medan elitkategorin ger ett annorlunda segregations-
mönster för K=200 och K=1600. 
 

 
Figur 52. Socio-ekonomiska och etniska segregationsmöster i Eskilstuna. K=200 (vänster) och 
K=1600 (höger).  

4.3.2 SÖDERTÄLJE I LOKAL KONTEXT 
 
Vidare till Södertälje med en analys över de sammanslagna socio-ekonomiska va-
riablerna. I vanlig ordning diskuteras den vänstra kartbilden först, figur 53, viken 
representerar K=200. I utkanten på den västra och sydvästra sidan av Södertälje 
dominerar de gröna punkter, vilka står för socio-ekonomiskt svaga områden. 
Dessa är ofta klustrade men de finns också några punkter vilka är mer enskilda. 
Trots den västra sidans dominans finns även ett lite större kluster i den nord-östra 
delen. De centrala delarna av kartbilden ekar dock tom från gröna punkter. Kartan 
visar två lite större arbetarklassområden centralt-väster och nord-väst i kartbil-
den. Dessa förstärker således bilden av att den västra sidan är socio-ekonomiskt 
svag. Elitkategorin dominerar framförallt syd-öst om de centrala delarna samt i det 
rumsligt avskilda området söderut. Vidare återfinns även några punkter i de cen-
trala delarna samt längs vattnet i nordöst. Vad gäller ej akademisk elit finns endast 
ett lite större kluster allra längst norrut i staden. För kategorin blandat finns ett 
lite större område centralt öster i kartbilden. I övrigt finns dessa utspridda i 
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mindre kluster runt om i staden. Gällande den övergripande bilden visar kartan att 
elit och socio-ekonomiskt svaga områden bor väldigt avskilt från varandra. Denna 
bild förstärks av följande karta till höger, figur 53, över K=1600. På denna nivå ce-
menteras bilden av den västra sidan som socio-ekonomiskt svag och den sydöstra 
sidan som socio-ekonomisk stark. Dessutom dyker det upp fler och större kluster 
av kategorin blandat i flera områden av staden. För elitkategorin är 45 % av punk-
terna bestående och för socio-ekonomiskt svaga är denna siffra 66 %. 
 

 
Figur 53. Socio-ekonomiska segregationsmöster i Södertälje. K=200 (vänster) och K=1600 (höger). 
 
Följande kartor, figur 54, beskriver de socio-ekonomiska kategorierna tillsammans 
med det etniska filtret. För K=200 till vänster filtrerades 62 % av punkterna inte 
bort (kategorin blandad är inte medräknad). Alltså är 38 % av de punkter som an-
ses vara socio-ekonomiskt segregerade inte etniskt segregerade enligt denna defi-
nition och analys. Vad gäller elitkategorin finns endast svensktäta elitområden, 
vilka främst ligger i de sydöstra delarna av staden. Av elitpunkterna från kartan 
ovan, figur 53 A, är det 50 % som överlappar med en låg andel synlig minoritet. 
Den andra hälften är således endast socio-ekonomiskt segregerad. Vad gäller ej 
akademisk elit är 6 av 7 punkter även med i denna karta och alla består av katego-
rin svensktät. 
 
För kategorin socio-ekonomisk svag är 83 % av punkterna kvar sedan den socio-
ekonomiska analysen, alla dessa består av svenskglesa områden. Detta visar att 
majoriteten av de områden som är socio-ekonomiskt svaga också är etniskt segre-
gerade med en hög andel synlig minoritet. Vad gäller det rumsliga mönstret forts-
ätter den gröna dominansen i stadens västra delar medan klustret i nord-öst har 

Södertälje K=200 Södertälje K=1600 



 61 

minskats ner till endast två punkter. För arbetarklassen är 69 % bestående från 
kartan, figur 53 A ovan. Av dessa är 80 % svenskglesa och ligger i de västra delar-
na, 20 % är således svensktäta och dessa ljusblåa punkter ligger utspridda nord-
öst i kartbilden. Följaktligen ligger dessa två kategorier isolerade ifrån varandra. 
Vad gäller kategorin blandad är 41 % av de socio-ekonomiskt blandade områdena 
även etniskt blandade enligt denna definition. Kartan visar att dessa områden är 
utspridda utan något tydligt mönster i staden. 
 

 
Figur 54. Socio-ekonomiska och etniska segregationsmöster i Södertälje. K=200 (vänster) och 
K=1600 (höger). 
 
För K=1600, kartan figur 54 till höger, är 82 % av punkterna som fanns represen-
terade i kartan ovan bestående (blandad ej medräknad). Vad gäller de socio-
ekonomiskt svaga punkterna finns 112 av 114 representerade och alla dessa be-
står av kategorin svenskglesa. Detta visar att den socio-ekonomiska segregationen 
överlappar extremt väl med den etniska på denna skalnivå. Vad gäller elitområ-
dena är 77 % av de som fanns med i kartan ovan, figur 53 B, även representerad i 
denna karta. Alla dessa består av svensktäta områden, vilket visar att de socio-
ekonomiskt starka områdena överensstämmer väl med en låg andel synlig minori-
tet. Gällande den blandade kategorin är 87 % av områdena som är blandade socio-
ekonomiskt även etniskt blandade på denna skalnivå. Dessa områden ligger främst 
centralt och nordöst i kartbilden. Centralt öster finns även några punkter vilka är 
svensktäta och socio-ekonomiskt blandade. 
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Den sammantagna bilden av kartan för K=1600 är följaktligen att den etniska seg-
regationen följer den socio-ekonomiska väl. De socio-ekonomiskt svaga områdena 
är svenskglesa och belägna i väster, rumsligt isolerade ifrån de svensktäta elitom-
rådena i de sydöstra delarna. 

4.3.3 ÖREBRO I LOKAL KONTEXT 
 
Vidare till de socio-ekonomiska kartorna över Örebro där kartan till vänster, figur 
55, nedan visar mönstren för K=200. Gällande de socio-ekonomiska punkterna 
finns ett antal lite större kluster dels nord-väst och nord-öst om de centrala delar-
na och dels i den sydöstra utkanten. I övrigt finns även enstaka gröna punkter ut-
spridda i staden. I de perifera delarna i väster finns många små kluster av katego-
rin arbetarklass. I vissa delar ligger dessa nära de gröna punkterna och i andra är 
det längre ifrån. Elitklasserna håller sig centralt och öster i staden, dessutom finns 
tre småskaligare kluster i den sydvästra delen. Vad gäller ej akademisk elit finns 
ett kluster i de sydvästra delarna och i övrigt finns en del enstaka punkter ut-
spridda i staden. Gällande de blandade områdena finns det många små kluster i 
olika delar av staden men i de centrala delarna finns det endast ett fåtal bruna 
punkter. I de nordöstra delarna finns dock lite större kluster av blandade områden. 
 

 
Figur 55. Socio-ekonomiska segregationsmöster i Örebro. K=200 (vänster) och K=1600 (höger). 
 
Kartan till höger figur 55, över K=1600, visar storskaligare mönster. Från centrum 
sträcker sig ett stort kluster av elitområden till öster och söder. Dessutom finns ett 
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lite småskaligare kluster i söder. I jämförelse med K=200 är det endast 38,5 % av 
de lila punkterna som är bestående. För ej akademisk elit finns endast ett område i 
de sydvästra delarna. De socio-ekonomiskt svaga punkterna är belägna väster och 
öster om vägen i nordväst som skär igenom staden. Dessutom finns ett kluster i de 
sydöstra delarna. Dessa områden ligger även avskilt ifrån elitområdena. 62 % av 
de gröna punkterna är bestående över de båda skalnivåerna. På den storskaliga 
nivån dominerar arbetarklassen perifert i nordväst, precis utanför klustret av de 
gröna punkterna. För de blandade områdena finns fortsatt de flesta punkterna i de 
nordöstra delarna av staden. 
 
Följande kartor visar resultatet av överlagringsanalysen med variabeln synlig mi-
noritet. För K=200, figur 56 till vänster, är 47 % av punkterna som är socio-
ekonomiskt segregerade även avvikande sett till etnicitet. Således filtrerades 53 % 
bort. En snabb överblick av kartan visar att inga större kluster av elitområden 
finns synliga. Vid en närmare anblick finns några enstaka punkter centralt och sö-
der i kartbilden. 14,5 % av elitområdena är svensktäta och 4 % är svenskglesa, 
sammanlagt är således 18,5 % av de områden som är socio-ekonomiskt starka 
även etniskt segregerade enligt denna definition. Sambandet mellan dessa två di-
mensioner tycks följaktligen inte vara särskilt starkt i Örebro på denna skalnivå. 
För ej akademisk elit finns några få områden från föregående karta, 10 av 46 punk-
ter från figur 55 är klassade som svenskglesa medan 6 av 46 punkter är klassade 
som svensktäta. I syd-väst finns några punkter som tillhör kategorin svenskgles ej 
akademisk elit. Denna kategori har inte funnits representerad i de städer som dis-
kuterats ovan. 
 
För de gröna socio-ekonomiskt svaga punkterna överlappar 86 % med kartan i fi-
gur 55 ovan och alla dessa är svenskglesa. Det tycks således finnas ett starkt sam-
band mellan dessa två segregationsdimensioner på denna skalnivå. För arbetar-
klassen finns några små kluster i nord-väst som är svenskglesa och i syd-väst finns 
ett lite större kluster av svensktät arbetarklass. Generellt är dessa således tämligen 
isolerade ifrån varandra. 
 
För kartan över K=1600, figur 56 till höger, är 64 % även representerade i den so-
cio-ekonomiska kartan ovan, 36 % är således bortfiltrerade. Vad gäller elitkatego-
rin är 55 % representerade i båda kartorna och alla dessa är svensktät elit. K=1600 
ger således en lite annan bild än K=200 där det fanns väldigt få elitområden som 
överlappade med den etniska segregationen. Vad gäller ej akademisk elit saknas 
punkter helt. För socio-ekonomiskt svaga områden är samtliga punkter som finns 
representerade i kartan ovan, figur 55, även representerade i kartan nedan som 
svenskglesa socio-ekonomiskt svaga. På denna skalnivå finns det således ett per-
fekt samband mellan koncentrationen av de socio-ekonomiskt svaga och svensk-
glesa områdena. För kategorin arbetarklass finns det några få svenskglesa områ-
den i de nordvästra delarna samt ett litet kluster av svensktät arbetarklass centralt 
i de västra delarna. Vad gäller de socio-ekonomiskt blandade områdena överlappar 
87 % med en etnisk blandning. 
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Figur 56. Socio-ekonomiska och etniska segregationsmöster i Örebro. K=200 (vänster) och K=1600 
(höger).  

4.3.4 VÄSTERÅS I LOKAL KONTEXT 
 
Nedan redovisas den socio-ekonomiska överlagringsanalysen i Västerås, där den 
första kartan visar K=200, figur 57. Kartan visar ett stort kluster i de centrala de-
larna samt ett förhållandevis stort kluster i de sydöstra delarna längst Mälaren. Vi-
dare finns några mindre kluster i den norra delen. Kategorin ej akademisk elit är 
lite utspridd i staden utan några större kluster, i den sydvästra delen finns dock en 
liten koncentration vilka ligger avskilt ifrån elitområdena. 
 
Vad gäller de socio-ekonomiskt svaga punkterna finns ett stort kluster i de västra 
delarna i övrigt finns även en del mindre kluster utspridda i tätorten. Vad gäller 
arbetarklass finns ett stort kluster i den nordöstra delen samt ett litet mindre klus-
ter i den västra delen. För de blandade områdena ges en ganska plottrig bild med 
många bruna punkter utspridda i staden. I ytterområdena tycks det dock finnas en 
del större kluster av socio-ekonomiskt blandade områden.  
 
Den nedersta kartan, figur 57, visar K=1600 där de storskaligare mönstren redovi-
sas. För elitområdena visas ett liknande mönster och 72 % av de lila punkterna är 
även lila i K=200 kartan. Vad gäller de socio-ekonomiskt svaga områdena är de inte 
lika bestående över skalnivåerna med 53 % av punkterna som överensstämmer i 
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båda kartorna. På denna skalnivå är dock även den allra största koncentrationen i 
väster. Arbetarklassområdena är inte heller bestående över skalnivåerna i någon 
större utsträckning. Det största området ligger i de nordöstra delarna. För de blan-
dade områdena ligger fortsatt de större klustren i ytterområdena.  
 

 
Figur 57. Socio-ekonomiska segregationsmöster i Västerås. K=200 (överst) och K=1600 (nederst). 
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När det etniska filtret adderas, figur 58 karta A, kvarstår 54 % av punkterna från 
den socio-ekonomiska kartan. Vad gäller elitkategorin har ett stort antal punkter 
försvunnit i stadens centrala delar, vilket betyder att det stora socio-ekonomiskt 
starka klustret inte är etniskt segregerade i någon stor utsträckning för K=200. 
Sammantaget följde 40 % av punkterna med från kartan, figur 57, ovan. Av de är 5 
% svenskgles elit och således 95 % svensktät elit. De flesta småskaliga kluster som 
finns kvar i de centrala delarna samt det stora områden i syd-öst består av en låg 
andel synlig minoritet. Syd-öst om de ljuslila klustren i centrum finns även ett litet 
kluster med svenskgles elit, dessa ligger dock en bit ifrån den svensktäta eliten. 
 
Gällande socio-ekonomiskt svaga områden är Västerås den enda stad där inte alla 
etniskt avvikande punkter tillhör gruppen svenskgles. Endast 2 av 199 av dessa 
punkter tillhör svensktäta områden. Sammanlagt är 79,5 % av punkterna som är 
socio-ekonomiskt svaga även etniskt segregerade, varav 99 % tillhör klassen 
svenskgles. Kartan visar att majoriteten av de socio-ekonomiskt svaga delarna i 
väster även är etniskt segregerade. För arbetarklassen finns cirka en tredjedel från 
den socio-ekonomiska kartan även representerade på denna karta. Majoriteten av 
dessa är svensktät arbetarklass med ett omfattande kluster i den nordöstra delen. 
För den svenskglesa arbetarklassen finns ett lite småskaligare kluster centralt 
norrut i kartbilden. Angående kategorin blandade består 9 % av de socio-
ekonomiskt blandade områdena av kategorin svenskgles, 22 % består av svensk-
täta områden. Vidare har 45,5 % av de socio-ekonomiskt blandade områdena även 
en etniskt blandad befolkning. 
 
För K=1600, nederst figur 58, är det procentuellt sett fler punkter (61 %) som 
överensstämmer med den socio-ekonomiska kartan jämfört med K=200 (54 %). 
Även för elitklassen för sig är det procentuellt sett fler punkter representerade, 
nämligen 52,5 %. Detta betyder dock att omkring hälften av de områden vilka be-
traktas som socio-ekonomiskt starka inte är segregerade med avseende på den et-
niska dimensionen enligt denna definition. För de punkter som finns represente-
rade är majoriteten (97 %) svensktäta men ett fåtal punkter (resterande 3 %) är 
även svenskgles elit och dessa ligger centralt i syd-öst. Den svensktäta eliten do-
minerar i den sydöstra delen av staden. 
 
Gällande de socio-ekonomiskt svaga punkterna är 87 % från den socio-
ekonomiska överlagringsanalysen representerade. Av dessa utgör alla områden 
endast svenskglesa. Den socio-ekonomiskt svaga segregationen tycks således 
överensstämma tämligen väl med den etniska. För arbetarklassen finns nu endast 
ett fåtal punkter, alla består av kategorin svensktät. Vad gäller de socio-
ekonomiskt blandade områdena är 58 % även blandade etniskt, på denna skalnivå. 
För denna kategori finns ett stort kluster centralt norrut i kartbilden. Det finns 
även ett tydligt kluster i nordväst, vilket tillhör kategorin svensktät socio-
ekonomiskt blandat.  
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Figur 58. Socio-ekonomiska och etniska segregationsmöster i Västerås. K=200 (överst) och      
K=1600 (nederst). 
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4.3.5 SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
 
Överläggningen av variablerna visar att de socio-ekonomiskt svaga områdena och 
elitområden generellt ligger rumsligt nära varandra i Eskilstuna för K=200. Det 
omvända gäller i de andra städerna, Södertälje, Örebro och Västerås där elitpunk-
terna och de socio-ekonomiskt svaga punkterna ligger rumsligt avskilda. Dessa 
städer uppvisar även större kluster medan områdena är mer jämnt fördelade i 
Eskilstuna. För K=1600 växer dock avståndet mellan de socio-ekonomiskt starka 
och svagare områdena i Eskilstuna. På denna nivå upplevs Västerås som den sta-
den där de gröna och lila områdena ligger rumsligt närmast. Vad gäller de rumsliga 
mönstren tycks det generellt finnas en hög koncentration i elitkategorin i städer-
nas centrala delar. I Södertälje är dock inte denna trend lika tydlig. Vidare tycks 
även städerna ha minst ett storskaligare kluster i utkanten. För de socio-
ekonomiskt svaga områdena sticker Eskilstuna ut eftersom de har fler områden i 
de centrala delarna. Övriga städer, främst Södertälje och Örebro visar upp ett mer 
perifert mönster av socio-ekonomiskt svaga kluster. 
 
Vid jämförelser av skalnivåerna visar analyserna ovan att Västerås är den stad där 
elitområdena är mest bestående över skalnivåerna då 72 % av punkterna finns re-
presenterade som elitområden för både K=200 och K=1600. Denna siffra är 31 % 
för Eskilstuna, 45 % för Södertälje och 38,5 % i Örebro. Om en punkt kategoriseras 
i samma kategori för båda skalnivåerna betyder det att denna är segregerad i såväl 
en småskalig som storskalig kontext. Resultatet visar, liksom kartorna vittnar om, 
att Västerås har störst kluster av elitområden vilket betyder att det i denna stad 
bor mest elitmänniskor för sig själv. Gällande de socio-ekonomiskt svaga områ-
dena är 66 % bestående över skalnivåerna i både Södertälje och Eskilstuna. I Öre-
bro är det 62 % och i Västerås 53 %. 
 
Vad gäller överläggningen av den etniska variabeln är det olika stor andel som 
kvarstår i de fyra städerna; 64 % i Eskilstuna, 62 % i Södertälje, 47 % i Örebro och 
54 % i Västerås. Detta visar att den socio-ekonomiska och etniska segregationen 
tycks överlappa mest i Eskilstuna och Södertälje och minst i Örebro. För elitpunk-
terna kvarstår 37,5 % i Eskilstuna och en del av dessa utgör den i övrigt tämligen 
ovanliga gruppen svenskgles elit. I Södertälje överlappar 50 % och alla dessa är 
svensktäta. I Örebro kvarstår 18,5 % och i Västerås 40 %, varav några punkter i 
respektive stad också är svenskgles elit. I Örebro tycks följaktligen många av de 
områden som är segregerade med avseende på att de är socio-ekonomiskt starka 
inte vara etniskt segregerade. I Södertälje utgör dock hälften av de socio-
ekonomiskt starka områdena även områden där andelen synlig minoritet är låg. 
För de socio-ekonomiskt svaga områdena kvarstår dock fler punkter i alla städer; 
89 % i Eskilstuna, 83 % i Södertälje, 86 % i Örebro och 79,5 % i Västerås. Av dessa 
är alla svenskglesa förutom två punkter i Västerås som tillhör svensktät socio-
ekonomiskt svaga. Det finns således ett starkt samband mellan de socio-
ekonomiskt svaga områdena och de med hög andel synlig minoritet och detta 
samband tycks vara allra starkast i Eskilstuna på denna skalnivå. 
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För K=1600 överlappar den socio-ekonomiska och etniska segregationen mest i 
Södertälje då 82 % kvarstår. Denna siffra är 68 % i Eskilstuna, 64 % i Örebro och 
61 % i Västerås. Gällande elitområdena överlappar nu fler än för K=200; 61 % i 
Eskilstuna, 77 % i Södertälje, 55 % i Örebro och 52,5 % i Västerås. Av dessa är alla 
svensktäta förutom några få punkter i Västerås vilka är svenskglesa. Generellt 
tycks det således finnas ett tämligen starkt samband mellan svensktäta och socio-
ekonomiskt starka områden, framförallt i Södertälje. Vad gäller de socio-
ekonomiskt svaga områdena är trenden tydlig, alla områden är svenskglesa och i 
alla städer kvarstår en hög procent från den socio-ekonomiska analysen. I både 
Södertälje och Örebro är 100 % av punkterna som är socio-ekonomiskt segrege-
rade även etniskt segregerade på denna skalnivå. 

4.3.6 GLOBAL KONTEXT 
 
I denna del presenteras, till skillnad mot ovan, de olika städernas kartor bredvid 
varandra. Därför finns ingen avslutande sammanfattande diskussion utan städerna 
kontrasteras i den löpande texten. Eftersom segregationsmönstren för respektive 
stad redan diskuterats kommer fokus i denna del att ligga på att jämföra städerna 
samt att se i vilken utsträckning vissa kategorier ökar respektive minskar i den 
globala kontexten jämfört med den lokala. I denna del kodas kartorna enligt mo-
dellen, figur 59, nedan. 
 

Figur 59. Kodning av kartorna nedan. 

4.3.7 SOCIO-EKONOMISKA SEGREGATIONSMÖNSTER I EN GLOBAL KONTEXT FÖR 
K=200 
 
För Södertäljes del, figur 60 karta A, har den globala kontexten resulterat i fler so-
cio-ekonomiskt svaga områden, från 71 punkter till 185. De punkter som adderats 
är belägna lite utspritt i tätorten, och har förstärkt klustret på den västra sidan 
men också skapat större kluster på den östra sidan. Sammantaget utgör de socio-
ekonomiskt svaga punkterna 16 % av samtliga punkter i staden. Elitpunkterna har 
minskat, från 141 till 58, medan den ej akademiska eliten har ökat markant från 7 
till 73. De orangea punkterna har främst ökat i norra delen av staden och skapar 
nu två förhållandevis stora kluster. Sett till elitpunkterna på denna skalnivå har 
områdena i Södertälje inte tillräckligt många högutbildade i kombination med hög 
andel rikaste 10 % för att betraktas som elit i den globala kontexten. Däremot har 
staden fler områden som har hög andel rikaste 10 % och en låg andel högutbildade 
i jämförelse med de andra städerna. 
 
Även i Eskilstuna, figur 60 B, har det hänt en hel del i jämförelse med den lokala 
kontexten. I likhet med Södertälje har elitområdena minskat, från 192 till 50 punk-
ter, samt de socio-ekonomiskt svaga områdena ökat, från 132 till 242. De gröna 
punkterna utgör 14,6 % av samtliga punkter i staden. Rumsligt har alla elitområ-
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den minskat i omfattning medan de socio-ekonomiskt svaga områdena har växt 
men det har även tillkommit nya i väst och syd-öst. Den ej akademiska eliten har 
minskat något i omfattning medan arbetarklassen har ökat något i jämförelse med 
den lokala kontexten. De blandade områdena har dock ökat markant från 187 
punkter i den lokala kontexten till 385 i den globala. Rumsligt finns flera socio-
ekonomiskt blandade storskaliga kluster i stadens ytterområden. 
 

 
Figur 60. Socio-ekonomiska segregationsmönster i Södertälje, Eskilstuna och Örebro för K=200 i 
en global kontext.  
 

Södertälje K=200 

Eskilstuna K=200 Örebro K=200 
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I Örebro, figur 60 karta C, är trenden annorlunda. Där ökar elitområdena, från 145 
till 245, och de socio-ekonomiskt svaga områdena minskar, från 156 till 87 punk-
ter, i den globala kontexten. Rumsligt har inga nya elitområden dykt upp utan de 
kluster som syntes på den lokala nivån har blivit något kraftigare. Vad gäller de so-
cio-ekonomiskt svaga är de större klustren i väster bestående, medan de lite 
mindre områdena i övriga delar har minskat i omfång. Sammantaget utgör 4,2 % 
av punkterna socio-ekonomiskt svaga områden och 11,8 % utgör elitområden. Vad 
gäller ej akademisk elit och arbetarklassen har de båda minskat i den globala kon-
texten. 
 
I Västerås, figur 61, finns en liknande tendens som i Örebro, nämligen att elitområ-
dena ökar, från 326 till 493 punkter, samt att de socio-ekonomiskt svaga punkter-
na minskar, från 250 till 195. För elitområdena är ökningen markant och detta un-
derstryker att Västerås procentuellt sett har fler områden med en hög andel av 
denna kategori i en global kontext. Rumsligt visar kartan, figur 61, att inga nya 
kluster har dykt upp utan att de befintliga klustren har växt i jämförelse med den 
lokala kontexten, karta 57. Vad gäller de socio-ekonomiskt svaga områdena finns 
fortsatt ett omfattande kluster i de västra delarna. Sammantaget utgör 7,6 % av 
punkterna socio-ekonomiskt svaga områden och 19,3 % utgör elitområden. Angå-
ende arbetarklassen har den också minskat något medan det omvända gäller för ej 
akademisk elit som har ökat något.  
 

 
Figur 61. Socio-ekonomiska segregationsmönster Västerås för K=200 i en global kontext. 

 

Västerås K=200 



 72 

Tabellen nedan, figur 62, sammanställer resultatet ovan vad gäller andelen punk-
ter av respektive kategori. Nederst i tabellen syns även fördelningen av andelen 
punkter totalt. Denna rad är bra att jämföra mot då den visar om andelen av en 
viss variabel skiljer sig mot andelen om fördelningen varit jämn. När det gäller so-
cio-ekonomiskt blandade punkter visar tabellen att Eskilstuna och Örebro översti-
ger det förväntade antalet i den globala kontexten medan Södertälje och Västerås 
har färre blandade punkter än vad de hade haft om fördelningen varit jämn. Beträf-
fande socio-ekonomiskt svaga ligger Södertälje och Eskilstuna över den förväntade 
andelen vilket visar att dessa städer har fler socio-ekonomiskt svaga områden än 
Örebro och Västerås i den globala kontexten. Vad gäller arbetarklass har 
Eskilstuna och Södertälje återigen procentuellt sett de flesta områdena medan 
Örebro och Västerås har färre. För elitklassen gäller det omvända där Västerås har 
fler än 58 % av samtliga elitpunkter i alla kartor. Gällande ej akademisk elit har 
Södertälje överlägset flest punkter procentuellt sett. 
 

K=200 Eskilstuna Södertälje Örebro Västerås 
Socio-ekonomiskt blandad 28,0% 9,4% 33,3% 29,3% 
Socio-ekonomiskt svag 34,1% 26,1% 12,3% 27,5% 
Arbetarklass 31,0% 23,4% 24,6% 21,0% 
Elit 5,9% 6,9% 29,0% 58,3% 
Ej akademisk elit 14,5% 48,0% 5,9% 31,6% 
Fördelning av EquiPop punkter 22,3% 15,5% 27,9% 34,3% 

                Figur 62. Tabell som sammanställer andelen punkter för vardera stad K=200. 

4.3.8 SOCIO-EKONOMISKA SEGREGATIONSMÖNSTER I EN GLOBAL KONTEXT FÖR 
K=1600 
 
Samma analys för K=1600 visar den jämförande globala kontexten på en större 
skalnivå. På denna nivå ser kartan över Södertälje, figur 63 karta A, annorlunda ut. 
De socio-ekonomiskt svaga punkterna har ökat, främst har klustren på den västra 
sidan blivit större men två nya mindre kluster på den östra sidan har också trätt 
fram. Den ej akademiska eliten har gått ifrån 0 punkter i den lokala kontexten till 
34 punkter i den globala. Gällande elitkategorin har dock fler storskaliga kluster 
minskats ner till endast två punkter. I den globala kontexten är således Södertälje 
en stad som främst består av socio-ekonomiskt svaga områden, och hela 21 % av 
alla punkter i staden har erhållit en grön färg. En liknande trend gäller återigen för 
Eskilstuna. Elitområdena har i princip försvunnit och i jämförelse med de andra 
städerna finns endast ett litet område i de centrala delarna som fortsatt kategori-
seras som elit, i den globala kontexten. De socio-ekonomiskt svaga områdena har 
ökat men inga nya kluster har tillkommit utan de kluster som fanns i den lokala 
kontexten har utvidgats. I Eskilstuna, figur 63 karta B, utgör 18,3 % av punkterna i 
staden socio-ekonomiskt svaga i den globala kontexten. Vidare har antalet socio-
ekonomiskt blandade områden ökat något medan den ej akademiska eliten har 
försvunnit helt. Arbetarklassen har ökat från 46 till 78 punkter och ett stort kluster 
i nord-väst har utvidgats. 
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Figur 63. Socio-ekonomiska segregationsmönster i Södertälje, Eskilstuna och Örebro för K=1600 i 
en global kontext. 
 
I kartan över Örebro, figur 63 karta C, visas samma trend som för K=200, nämligen 
att elitområdena ökar i omfattning medan de socio-ekonomiskt svaga punkterna 
blir färre. Inga nya kluster av elitområden har dykt upp utan de befintliga områ-
dena har växt, centralt öster och syd-väst i kartbilden. Sammanlagt utgör elitområ-
dena 19,7 % av samtliga punkter och de socio-ekonomiskt svaga områdena utgör 
4,2 %. Vidare har arbetarklassen minskat och den ej akademiska eliten försvunnit 
helt. Samma tendens beskrivs ånyo även i Västerås, figur 64, på K=1600 nivån. Eli-

Södertälje K=1600 

Eskilstuna K=1600 Örebro K=1600 
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tområdena blir storskaligare medan de socio-ekonomiskt svaga områdena minskar 
i storlek i jämförelse med den lokala kontexten, figur 55. I den globala kontexten 
utgör 23,2 % av punkterna i Västerås elitområden medan denna siffra är 6,3 % för 
de socio-ekonomiskt svaga områdena. Den ej akademiska eliten minskar och det 
finns endast tre punkter kvar i de sydvästra delarna i den globala kontexten. Anta-
let punkter i kategorin arbetarklass har också minskat medan de blandade punk-
terna har ökat något i jämförelse med den lokala kontexten. 
 
Sammantaget visar kartorna tydligt att det finns stora skillnader mellan dessa stä-
der på denna skalnivå. Södertälje och Eskilstuna har knappt några elitområden och 
domineras av socio-ekonomiskt svaga punkter medan det omvända gäller i Örebro 
och Västerås. Samma trend finns att utläsa för K=200. 
 

 
Figur 64. Socio-ekonomiska segregationsmönster Västerås för K=1600 i en global kontext. 

 
Nedan, figur 65, redovisas samma tabell som för K=200 ovan men för K=1600. Ta-
bellen visar liknande generella trender som för den småskaligare nivån. Dock är 
Västerås betydligt mer socio-ekonomiskt blandat i jämförelse med de andra stä-
derna på denna skalnivå. Vad gäller socio-ekonomiskt svaga områden har både 
Eskilstuna och Södertälje, liksom kartorna vittnar, betydligt fler punkter procentu-
ellt sett. Vad gäller arbetarklassen har Eskilstuna betydligt fler områden än övriga 
städer medan Södertälje har den absoluta majoriteten av den ej akademiska eliten 
även på denna skalnivå. Beträffande elitområdena är de nästintill obefintliga i Sö-
dertälje och Eskilstuna medan de dominerar i Örebro och Västerås. 

Västerås K=1600 
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K=1600 Eskilstuna Södertälje Örebro Västerås 
Socio-ekonomiskt blandad 19,8% 6,1% 23,8% 50,2% 
Socio-ekonomiskt svag 38,0% 31,0% 10,9% 20,2% 
Arbetarklass 60,9% 6,3% 21,1% 11,7% 
Elit 1,0% 0,2% 40,4% 58,5% 
Ej akademisk elit 0,0% 91,9% 0,0% 8,1% 
Fördelning av EquiPop punkter 22,3% 15,5% 27,9% 34,3% 

             Figur 65. Tabell som sammanställer andelen punkter för vardera stad K=1600. 

4.3.9 ADDERA DEN ETNISKA DIMENSIONEN FÖR K=200 
 
Nu är vi framme vid den sista omgången kartor och det är den etniska överlägg-
ningen av föregående socio-ekonomiska kartor. Denna analys visar således i vilken 
utsträckning den socio-ekonomiska segregationen överlappar med den etniska i 
den globala kontexten. För respektive kommun har olika stor andel av de socio-
ekonomiskt segregerade punkterna filtrerats bort. I Södertälje, figur 66 karta A, 
kvarstår 63,4 % och i Eskilstuna, figur 66 karta B, är denna siffra 56,8 %. I både 
Örebro, figur 66 karta C, och Västerås, figur 67, kvarstår 47 %. På denna skalnivå 
överlappar således den socio-ekonomiska och etniska segregationen allra mest i 
Södertälje. 
 
Vad gäller de socio-ekonomiskt svaga områdena utgör 88 % även svenskglesa i 
Södertälje. Denna andel är 85 % i såväl Örebro som Västerås, vilket visar att det i 
dessa tre städer finns ett liknande samband mellan områden som är socio-
ekonomiskt-svaga och etnicitet. I Eskilstuna är dock sambandet mellan socio-
ekonomiskt svaga områden och områden med hög andel synlig minoritet inte lika 
stark, då det är 69 % som överlappar. I Eskilstuna finns även några klustrade 
punkter, väster i kartbilden figur 66 karta B, vilka består av kategorin svensktät 
socio-ekonomiskt svaga. 
 
Även för kategorin arbetarklass visar städerna upp olikheter. I Eskilstuna finns 
endast svensktät arbetarklass och dessa utgör 41,5 % av punkterna från den socio-
ekonomiska analysen, figur 60 karta B. För Södertälje gäller det omvända, där finns 
endast svenskgles arbetarklass, vilka utgör 79 % från föregående karta A figur 60. I 
Örebro och Västerås finns både svenskgles och svensktät arbetarklass men den 
svensktäta förekommer i störst utsträckning. 
 
Vad gäller elitområdena överensstämmer de generellt bäst med svensktät elit då 
det endast är Västerås som har svenskgles elit. Denna grupp utgör dock endast 3 % 
av elitområdena från föregående karta, figur 61. Den svensktäta eliten utgör 31 % i 
Västerås, 38 % i Örebro, 22 % i Eskilstuna och 17 % i Södertälje. Beträffande den ej 
akademiska eliten är den svensktäta vanligast förekommande i alla städer men 
sambandet är dock inte särskilt starkt. Överlag är således inte sambanden så 
starka mellan den socio-ekonomiskt starka och etniska segregationen enligt denna 
globala kontext på denna skalnivå. Angående de områden som kan betraktas som 
socio-ekonomiskt och etniskt blandade har Västerås den högsta andelen då om-
kring 50 % som är socio-ekonomiskt blandade även är etniskt blandade. Näst 
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högst är Örebro som ligger på 43 % medan Södertälje och Eskilstuna ligger på 38 
respektive 37 %. 
 
Sammantaget visar kartorna nedan att det finns skillnader mellan städerna sett till 
vilka olika områdestyper som finns representerade. Generellt visar dock trenden 
att de punkter som förekommer mest frekvent i alla kartbilder är de svenskglesa 
socio-ekonomiskt svaga områdena. Sett till de rumsliga mönstren finns en tydlig 
trend att de mörkgröna punkterna är belägna utanför de centrala delarna och 
sträcker sig mot periferin i Södertälje, Västerås och Örebro, medan det omvända 
gäller i Eskilstuna. 
 

 
Figur 66. Socio-ekonomiska och etniska segregationsmönster för K=200 i en global kontext. 

Södertälje K=200 

Eskilstuna K=200 Örebro K=200 



 77 

 

 
Figur 67. Socio-ekonomiska och etniska segregationsmönster i Västerås för K=200 i en global kon-
text. 

4.3.10 ADDERA DEN ETNISKA DIMENSIONEN FÖR K=1600 
 
För K=1600 glesas antalet punkter ut ytterligare och skillnaderna mellan städerna 
tydliggörs mer. På denna skalnivå är det en något högre procent som kvarstår efter 
att det etniska filtret adderats för Södertälje 83 % (figur 68 karta A) och Eskilstuna 
76 % (figur 68 karta B). För Örebro 42 % (figur 68 karta C) och Västerås (figur 69), 
35 %, har dock procenten minskat. Detta visar att det på denna skalnivå finns ett 
större samband mellan den socio-ekonomiskt och etniska segregationen i Söder-
tälje och Eskilstuna medan det omvända gäller i Örebro och Västerås. Detta beror 
antagligen på att majoriteten av punkterna i de socio-ekonomiska kartorna ovan, 
figur 63 karta A och B, för Södertälje och Eskilstuna består av socio-ekonomiskt 
svaga områden och dessa har en större korrelation med den etniska variabeln syn-
lig minoritet. På denna skalnivå finns endast svenskglesa socio-ekonomiskt svaga 
områden i samtliga städer och andelen gröna punkter som kvarstår från den socio-
ekonomiska överlagringsanalysen ovan är 87 % i Eskilstuna, 98 % i Södertälje, 100 
% i Örebro och 91 % i Västerås. Vad gäller svenskgles arbetarklass finns endast en 
punkt i Södertälje. För den svensktäta arbetarklassen är sambandet inte heller sär-
skilt starkt men i Eskilstuna finns en liten korrelation då 33 % kvarstår. Dessa ut-
gör ett tämligen stort kluster i nord-väst.  

Västerås K=200 
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Figur 68. Socio-ekonomiska och etniska segregationsmönster i Södertälje, Eskilstuna och Örebro 
för K=1600 i en global kontext. 
 
Angående elitkategorin fanns väldigt få områden redan i de socio-ekonomiska kar-
torna för Södertälje och Eskilstuna, figur 63 karta A och B. Vi en överläggning av 
den etniska dimensionen finns inga områden alls kvar i Södertälje och i Eskilstuna 
utgör 50 % av elitområdena svensktäta. För Örebro och Västerås vilka hade en stor 
andel elitområden överlappar dessa endast med svensktäta områden. Dock är 
sambandet inte särskilt starkt då 31 % i Örebro och 20 % i Västerås av elitområ-
dena även har en låg andel synlig minoritet. Vad gäller punkter vilka är både socio-

Södertälje K=1600 

Eskilstuna K=1600 Örebro K=1600 
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ekonomiskt och etniskt blandade har Södertälje, som inte hade särskilt många 
punkter i den socio-ekonomiska kartan figur 63 karta A ovan, 73 % som överlap-
par. Eskilstuna uppvisar också ett starkt samband mellan etniskt och socio-
ekonomiskt blandade områden, med 71 %. I Örebro och Västerås är detta samband 
något svagare då 51 respektive 57 % av punkterna som är socio-ekonomiskt blan-
dade även kan betraktas som etniskt blandade enligt denna definition på denna 
skalnivå. 
 
Kartorna visar tydligt att alla städer består av många svenskglesa socio-
ekonomiskt svaga områden. Sett till andelen av alla punkter består 21 % av Söder-
tälje samt 16 % av Eskilstuna av dessa områden. Samma andel är 4 % i Örebro och 
6 % i Västerås. Vidare är Örebro och Västerås de städer som har några lite större 
kluster av svensktäta elitområden. Sett till den procentuella andelen består 6 % av 
Örebro och 5 % av Västerås av svensktät elit i den globala kontexten. 
 

 
Figur 69. Socio-ekonomiska och etniska segregationsmönster i Västerås för K=1600 i en global 
kontext. 
 
 
 
 

Västerås K=1600 



 80 

5. MÄTNING AV SEGREGATION I EN KOMMUNAL KONTEXT 
 
Nedan följer resultatet från intervjustudien där frågor om begreppet och mätning-
en av segregation har avhandlats. Resultatet presenteras för vardera kommun och 
en kort sammanfattande diskussion görs sedan i diskussionsdelen. I denna del 
presenteras även resultatet från deltagandekarteringen där informanterna om-
bads ringa in socio-ekonomiskt starkare, svagare och blandade områden. Resulta-
tet presenteras tillsammans med den socio-ekonomiska segregationsanalysen för 
K=1600, eftersom informanterna generellt ringade in storskaligare områden. 
Dessa kartöverläggningar ger en indikation på i vilken utsträckning informanter-
nas bild av boendesegregation i staden skiljer sig emot studiens resultat. Deltagan-
dekarteringen ger även en inblick i vilket geografiskt perspektiv informanterna har 
när det gäller segregation. För Västerås finns ingen deltagandekartering represen-
terad eftersom den ena informanten intervjuades mejlledes och den andra inte 
ville ringa in områden då hen ansåg att detta skulle stigmatisera vissa stadsdelar. 
 
Denna del hör ihop med nedanstående frågeställningar där den mittersta frågan 
diskuteras i påföljande diskussionsdel.  
 

• Hur betraktar och mäter kommunerna Eskilstuna, Södertälje, Örebro och 
Västerås segregation? Vilka övergripande skillnader och likheter finns mel-
lan dessa kommuner? I vilken utsträckning överensstämmer de intervjua-
des bild av de socio-ekonomiska segregationsmönstren med den bild som 
ges av EquiPop-metoden? 

5.1 ESKILSTUNA 
 
De två informanterna från Eskilstuna kommun utgjordes av en stadsarkitekt (In-
tervju 1) och en tjänsteperson som arbetade med en kombination av trafik- och 
översiktlig planering (Intervju 2).  

5.1.1 BEGREPPET SEGREGATION 
 
De två intervjuade har en väldigt liknande syn på begreppet segregation, där fokus 
främst ligger på den fysiska segregationen. De hänvisar båda till Ann Legebys 
forskning och hennes sätt att betrakta segregationsbegreppet (Intervju 1 & 2). Den 
ena informanten uttrycker att den fysiska segregationen har en del i den andra, 
mänskliga segregationen, vilken är den viktiga formen av segregation (Intervju 1). 
Den andra informanten nämner att det fysiska skapar både hinder och möjligheter 
för individer att röra sig i staden, beroende på vilken stadsdel de bosätter sig i (In-
tervju 2). 

5.1.2 MÄTNING AV SEGREGATION 
 
Eskilstuna kommun har gjort ett antal olika segregationsanalyser, vilka främst be-
rör den fysiska strukturen. Ett exempel är en space syntax analys över gång- och 
cykelvägnätet som visar hur integrerade olika stadsdelar är med övriga delar av 
staden. De har även gjort en vägnätsanalys som analyserade olika skillnader och 
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likheter i vägnätet mellan de olika stadsdelarna. I denna framgick bland annat att 
vissa stadsdelar hade betydligt fler övergångställen än andra. Vidare har de även 
gjort en tillgänglighetsanalys som avsåg att undersöka hur det kommunala utbudet 
skiljer sig åt mellan stadsdelarna. I detta ingick både skolor och bibliotek men även 
mataffärer. Även denna analys var således inriktad mot det fysiska (Intervju 2). 
 
För att få kunskap om segregationen i Eskilstuna kombineras ovanstående ana-
lyser med olika statistiska variabler, vilka ofta kopplas till kartor genom GIS. I vissa 
fall berör statistiken det fysiska i form av upplåtelseform och hustyp men de tittar 
även på statistik som beskriver det sociala. Exempel på statistik som analyseras är 
utbildningsnivå, inkomst samt ut- och inrikes födda (Intervju 1 & 2). En variabel 
som en av informanterna framhåller som extra intressant, är lägenhetsomsätt-
ningen i de socio-ekonomiskt svagare områdena. Den intervjuade menar att denna 
statistik ger en viss indikation på den ekonomiska mobiliteten, vilken anses gynnas 
om individer lyckas gå vidare och flytta till ett, för att citera från intervjun, ”bättre 
ställe” (Intervju 2). 
 
Den skalnivå som används är stadsdelnivå. Ibland tittar de på statistik över hela 
staden men oftast fokuserar de endast på de socio-ekonomiskt svagare områdena 
och inte de mer välbeställda delarna. Angående segregation och skalnivå finns en 
medvetenhet om att det kan vara värdefullt att zooma in och ut och betrakta feno-
menet på olika skalnivåer i olika sammanhang. För den översiktliga planeraren an-
ses dock stadsdelsnivån vara den absolut viktigaste skalnivån medan stadsarkitek-
ten gärna kombinerar olika nivåer (Intervju 1 & 2). 
 
I vissa fall adderas även mer kvalitativ information i form av observationer eller 
information från diverse personer som arbetar ute i de olika stadsdelarna. Denna 
data betraktas dock som sekundär när det gäller att mäta segregation eftersom 
den har en mer abstrakt karaktär och är svår att jämföra över tid (Intervju 2). Vi-
dare, från politiskt håll finns en enighet att arbeta med segregation och denna 
fråga tycks ha aktualiserats på senare tid. Politikerna anses även vara eniga om att 
denna fråga skall betraktas som ett problem (Intervju 1 & 2). 

5.1.3 DELTAGANDEKARTERING 
 
Kartan till vänster, figur 70, visar resultatet från intervju 1 och den högra från in-
tervju 2. Informanten från intervju 1 har inte arbetat i Eskilstuna länge och ansåg 
därför att det var svårt att ringa in områden. Den intervjuade redogjorde dock för 
den bild som erhållits utifrån de kunskaper som denne hunnit införskaffa. Med av-
seende på de utmarkerade socio-ekonomiskt svaga områdena överensstämmer 
denna bild ganska väl med studiens segregationsanalys, alltså de gröna punkterna. 
Det är dock ett område, lite centralt-öster i kartbilden, som är inringat som blandat 
vilket innehåller en del socio-ekonomiskt svaga punkter. Detta område har emel-
lertid den andra informanten, intervju 2, ringat in. Centralt i kartbilden finns ett 
annat område som skiljer informanterna åt. Detta område är inringat som blandat 
av informant 2 och socio-ekonomiskt svagt av informant 1. Enligt segregationsana-
lysen är området socio-ekonomiskt svagt. Utöver dessa exempel har informanter-
na dock ringat in ungefär samma områden som socio-ekonomiskt svaga. Den andra 
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informanten menade att de utpekade socio-ekonomiskt svaga områdena alla är 
miljonprogramsområden (Intervju 2). 
 
Sett till de socio-ekonomiskt starka områdena har den första informanten, intervju 
1, inte ringat in de områden som framkommit av segregationsanalysen i någon stor 
utsträckning. Informanten sade under karteringen att denna kan staden för dåligt 
för att ringa in dessa områden (Intervju 1). Den andra informanten, intervju 2, har 
markerat ut ett område i de centrala delarna, på öster sida om vattendraget, som 
överensstämmer väl med de socio-ekonomiskt starkare punkterna. Likaså områ-
det till syd-väst stämmer ganska väl överens med segregationsanalysen. I övrigt 
har denne bland annat inte ringat in området som ligger centralt-öster i kartbilden. 
Även denna informant ansåg att det var svårt att peka ut de socio-ekonomiskt 
starkare områdena. Vad gäller blandade områden menade båda informanterna att 
det fick bli gissningar (Intervju 1 & 2). I jämförelse med segregationsanalysen har 
de intervjuade inte ringat in så många av de bruna punkterna. 
 

 
Figur 70. Deltagandekartering och socio-ekonomisk analys i Eskilstuna för intervju 1 till vänster 
och intervju 2 till höger.  
 
 
 
 
 

Deltagandekartering intervju 1 Deltagandekartering intervju 2 
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5.2 SÖDERTÄLJE 
 
En av informanterna (Intervju 3) arbetar på strategisk nivå med övergripande frå-
gor gällande exempelvis mänskliga rättigheter och jämställdhet. Den andra infor-
manten (Intervju 4) har en socialantropologisk bakgrund och arbetar med segre-
gation på planeringsnivå, främst med olika projekt i utsatta områden. 

5.2.1 BEGREPPET SEGREGATION 
 
Vid frågan om hur kommunen ser på begreppet segregation börjar båda informan-
terna att problematisera ordet (Intervju 3 & 4). Den ena hävdar att det inte går att 
bara säga segregation och sedan stanna där utan att ställa följdfrågor som exem-
pelvis: varför är vissa områden segregerade? Vidare anser informanten att det är 
viktigt att uppmärksamma att mer välbärgade områden är minst lika segregerade 
som svagare områden. Den intervjuade betraktar även segregation som något 
mentalt snarare än rumsligt (Intervju 3). Den andra informanten menar att segre-
gation, i en ”klassisk Södertäljebemärkelse”, betraktas som bostadssegregation 
kopplad till etnicitet. Samtidigt understryker informanten att det finns en mängd 
olika typer av segregation, varför det anses viktigt att fastslå inom vilka gränser 
som segregationen avser. Eftersom begreppet segregation har blivit så tätt för-
knippat med etnisk boendesegregation i Södertälje har kommunen börjat undvika 
att använda detta ord, istället används socio-ekonomiska skillnader mellan stads-
delar (Intervju 4). 

5.2.2 MÄTNING AV SEGREGATION 
 
Informanten som arbetar på strategisk nivå menar att Södertälje kommun inte mä-
ter segregation alls. Däremot har de nyligen startat upp ett projekt där de ska mäta 
integration, vilket den intervjuade menar är viktigare. Främst eftersom det redan 
är uppenbart att Södertälje är en segregerad stad. Kunskapen om segregation 
tycks komma från kvalitativ kunskap inom kommunen och bestå av mentala bilder. 
Dessa grundar sig även på valresultat och hur olika distrikt har röstat. Den inter-
vjuade menar att en anledning till varför segregationen inte mäts är för att politi-
ken inte har prioriterat detta samt att kommunen redan anses ha en bra bild av 
hur segregationsmönstren ser ut (Intervju 3).  
 
Den andra informanten gav en lite annan syn vad gäller mätning av segregation i 
Södertälje kommun. Tjänstepersonen menar att de tittar på lite olika mätparamet-
rar i form av statistik kopplat till SAMS-områden. De använder exempelvis variab-
ler som arbetslöshet, inkomst, betygsresultat och kriminalitet. Ibland redovisas 
dessa även på kartor. SAMS-områdena motsvarar stadsdelnivå och den intervjuade 
menar att denna geografiska enhet är den viktigaste. Denna kvantitativa del kom-
bineras även med mer kvalitativ kunskap från exempelvis skola och socialtjänst. 
Tillsammans skapar dessa delar en socio-ekonomisk analys av Södertäljes stadsde-
lar. Kommunen brukar jämföra stadsdelarna med varandra men också jämföra 
hela staden med andra kommuner i Stockholms län för att se staden i en större 
kontext. Informanten ställer sig dock frågande till om detta inräknas till att ”mäta 
segregation” och menar att de själva inte kallar det för att mäta (Intervju 4). 
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5.2.3 DELTAGANDEKARTERING 
 
För Södertälje redovisas endast en deltagandekartering och denna är från intervju 
4. Detta eftersom informanten från intervju 3 inte hade tillräckligt med geografisk 
kunskap för att kunna ringa in områden på kartan. Däremot gav tjänstepersonen 
kommentarer och en del markeringar som kommer att diskuteras nedan.  
 
Kartan figur 71 nedan visar att informantens områden för socio-ekonomiskt svaga 
delvis stämmer överens med de gröna punkterna. Ett område som dock avviker är 
det gröna områden som ligger centralt-öster i kartbilden. Dessutom fångar inte de 
gröna områdena in alla gröna punkter centralt-väster i kartbilden. Generellt 
stämmer dock bilderna förhållandevis väl. Informanten nämnde även att alla dessa 
är miljonprogramsområden (Intervju 4). När jag bad den andra informanten (in-
tervju 3) att ringa in de socio-ekonomiskt svagare områdena nämnde tjänste-
personen namnet på fyra stadsdelar. Dessa stadsdelars namn letades sedan upp 
och ringades in. Informanten hade således inte kunskap om den geografiska ut-
bredningen utan kunde endast peka ut deras namn på kartan (Intervju 3).  
 

 
Figur 71. Deltagandekartering och socio-ekonomisk analys i Södertälje. 
 
Men avseende på de socio-ekonomiskt starka områdena har informanten, intervju 
4, markerat ut många områden. Vissa områden sammanfaller med de punkter som 
representerar analysens socio-ekonomiskt starka områden, en del innehåller även 
bruna, socio-ekonomiskt blandade, punkter. Sett till de blandade områdena har 
informanten, intervju 4, ringat in två områden centralt i kartbilden som innehåller 
en del bruna punkter. Dock är den övervägande delen av segregationsanalysens 

Deltagandekartering intervju 4 
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bruna punkter antingen inringade i någon annan kategori eller inte inringade alls. 
Detta indikerar att dennes bild av var det finns blandade områden inte överens-
stämmer med segregationsanalysen. 
 
Generellt var det tydligt att informanten från intervju 3 hade bristande kunskaper 
vad gäller de rumsliga segregationsmönstren. Informanten fokuserade istället på 
den mentala segregationen, att människor med olika bakgrund inte möter 
varandra socialt i vardagen. 

5.3 ÖREBRO 
 
Av de två tjänstepersoner som intervjuades i Örebro kommun arbetar den ena på 
en strategisk nivå och har en bakgrund som doktorand i kulturgeografi (Intervju 
5). Den andra tjänstepersonen arbetar med översiktlig planering och sociala frågor 
(Intervju 6). 

5.3.1 BEGREPPET SEGREGATION 
 
En av informanterna menar att de i Örebro ser på segregation ur ett socio-
ekonomiskt, etniskt och åldersmässigt perspektiv, men att fokus är på de två först-
nämnda. Vidare ser de på begreppet som rumsliga ojämlikheter i staden och de har 
ett mål att verka för att staden ska bli mer jämlik. Det eftersträvansvärda är att be-
folkningssammansättningen i stadsdelarna skall likna kommunens genomsnitt (In-
tervju 6). Den andra informanten adderar att det är boendesegregationen som lik-
ställs med begreppet segregation inom kommunen samt att andra typer av segre-
gation inte benämns under det ordet. Segregation ses som ett tillstånd, att staden 
är delad, och detta tillstånd skapar en orättvisa då olika människor får olika förut-
sättningar (Intervju 5).  

5.3.2 MÄTNING AV SEGREGATION 
 
För att mäta segregationen på strategisk nivå använder Örebro måttet segregat-
ionsindex, vilket diskuteras på sida 14. Informanten är väl medveten om vilka bris-
ter som finns kopplats till detta sätt att mäta segregation men anser ändå att det 
ger en viss indikation på hur segregationen ser ut i Örebro. Denna analysmetod 
kompletteras sedan med mer kvalitativ kunskap som finns ute i verksamhetsom-
råden, för att ge en samlad bild av läget. Denna kvalitativa kunskap kan exempelvis 
komma från socialarbetare och fältarbetare i de olika stadsdelarna (Intervju 5).  
 
Kommunen tittar även mycket på statistik som går att koppla till lite olika geogra-
fiska enheter men den som används främst är Nyko 3, vilket är en indelning som är 
något mindre än SAMS-indelningen (Intervju 5 & 6). Detta är en geografisk enhet 
som kommunen själva ansvarar för och som de kan förändra när exempelvis nya 
områden uppkommer. Den ena informanten upplever ibland problem med denna 
indelning eftersom viss områden sitter ihop trots att det finns en stor fysisk bar-
riär emellan. Informanten säger att det krävs data på individnivå för att göra mer 
rigida segregationsanalyser, men denna statistik får inte användas på kommun av 
integritetsskäl. Med avseende på de medel som finns att tillgå anser informanten 
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därför att kommunen mäter segregation i den utsträckning det är möjligt. Den 
kunskap som insamlas anses även tillräcklig för att göra ett bra jobb. Informanten 
ifrågasätter därför huruvida mer detaljerade mått egentligen behövs (Intervju 5). 
 
I arbetet med segregation används ofta kartor, bland annat visade en av informan-
terna en interaktiv GIS-tjänst där statistik är kopplat till geografiska enheter som 
motsvarar en stadsdelsnivå. Här finns variabler som berör socio-ekonomisk, etnisk 
och demografisk segregation. Genom detta GIS-verktyg går det att få en indikation 
på hur befolkningssammansättningen ser ut i olika områden och hur de förhåller 
sig till varandra (Intervju 6). Kommunen tittar även en hel del på flyttstatistiken, 
såväl in- som utflyttning, eftersom detta visar på en segregationsprocess. Särskilt 
intressant är detta i de socio-ekonomiskt svaga områden där punktinsatser görs. 
Eftersom flyttstatistiken visar på en stor omflyttning i dessa områden krävs hela 
tiden nya insatser. Denna process uppfattas således som ett problem då de som får 
de bättre väljer att flytta (Intervju 5).  
 
Båda informanterna tycker att det är viktigt att zooma in och ut och betrakta seg-
regationen från olika geografiska perspektiv beroende på vilket syfte som avses 
(Intervju 5 & 6). Vidare finns det en stor politisk vilja att arbeta med segregation i 
Örebro kommun. Därför ser politikerna även det som en viktig del att mäta hur 
tillståndet, vad gäller segregation, ser ut (Intervju 5 & 6). 

5.3.3 DELTAGANDEKARTERING 
 
I Örebro finns en deltagandekartering från båda informanterna, figur 72 till väns-
ter för intervju 5 och till höger för intervju 6. Informanten från intervju 6 har 
ringat in socio-ekonomiskt svaga områden som överensstämmer någorlunda väl 
med de punkter som tilldelats en grön färg utifrån segregationsanalysen. Dock har 
vissa områden där kartan visar på ett kluster av gröna punkter inte ringats in. Två 
av dessa områden, centralt väster i kartbilden, har emellertid den andra informan-
ten, intervju 5, inringat. Dennes bild av de socio-ekonomiskt svagare områdena 
stämmer något bättre med segregationsanalysen. Under karteringen nämndes att 
de inringade områdena är miljonprogramsområden (Intervju 5 & 6).  
Sett till de socio-ekonomiskt starka områdena stämmer karteringen och analysen 
lite sämre överens. Under karteringen medgav även de båda informanterna att de 
inte hade lika bra koll på dessa områden (Intervju 5 & 6). Den ena informanten 
hänvisade hela tiden till var det fanns villaområden och menade att detta ofta lik-
ställdes med socio-ekonomiskt starka grupper (Intervju 6). Vissa inringade områ-
den innehåller en del rosa och orangea punkterna vilket indikerar att segregat-
ionsanalysen och deras bild av segregationen överensstämmer något. Dock inne-
håller de flesta utmarkerade områden bruna punkter vilket visar att karteringen 
och analysen ger två olika bilder. I de centrala delarna av Örebro, som finns be-
lägna centralt i kartbilden, visar analysen ett stort socio-ekonomiskt starkt område 
som ingen av informanterna har ringat in som socio-ekonomiskt starkt. Den ena 
informanten, intervju 5, har dock ringat in hela innerstaden som ett socio-
ekonomiskt blandat område.   
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Sett till de socio-ekonomiskt blandade områdena har informanterna inte ringat in 
något område på samma ställe. De är således inte alls överens om vilka områden 
som kan tänkas vara blandade. Under intervjun medgav de även att det var svårt 
att ringa in dessa områden (Intervju 6 & 5).  
 

 
Figur 72. Deltagandekartering och socio-ekonomisk analys i Örebro för intervju 5 till vänster och 
intervju 6 till höger. 

5.4 VÄSTERÅS 
 
I Västerås är den ena intervjun (Intervju 7) genomförd via mejl med en tjänste-
person som bland annat arbetar med segregationsfrågor på strategisk nivå. Den 
andra är en besöksintervju (Intervju 8) med en socionom som arbetar med segre-
gation på operationell nivå. 

5.4.1 BEGREPPET SEGREGATION 
 
I Västerås används sällan ordet segregation och om det används syftar begreppet 
på rumsliga skillnader mellan de olika bostadsområdena. I de sammanhang segre-
gation används förknippas det med att se över utvecklingsmöjligheter (Intervju 7). 
Trots att begreppet inte är tydligt definierat anser en av informanterna att det 
finns en samsyn i vad begreppet innebär i Västerås. Nämligen att det kopplas till 

Deltagandekartering intervju 5 Deltagandekartering intervju 6 
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kommunens sätt att mäta olikheter mellan stadens stadsdelar genom välfärdsindi-
katorerna, vilka diskuteras nedan (Intervju 8).  

5.4.2 MÄTNING AV SEGREGATION 
 
Sedan några år tillbaka tar staden fram välfärdsindikatorer för vardera stadsdel, 
eller bostadsområde som det också kallas för (Intervju 8). Detta betraktas som ett 
sätt att mäta segregation då de tittar på skillnader för ett antal olika indikatorer 
baserad på statistik. Statistiken består exempelvis av inkomst, etnicitet, flyttfre-
kvens och förvärvsfrekvens. Välfärdsindikatorerna kompletteras även med en ana-
lys av vad som pågår, tillkommit eller planeras för som kan försvaga eller stärka 
stadsdelen (Intervju 7). De kvantitativa analyserna sammanflätas således med mer 
kvalitativ data som insamlas från personer som är verksamma ute i områdena (In-
tervju 8). 
 
Den skalnivå som används och fokuseras på är som sagt stadsdelsnivån som har 
sitt ursprung i tidigare indelade verksamhetsområden. En av informanterna menar 
att dessa används för att de har använts tidigare och att det förefaller smidigast att 
fortsätta med denna geografiska indelning (Intervju 7). Den ena informanten me-
nar att segregationen som sådan inte är särskilt viktig att mäta på den operation-
ella nivån, utan detta anses viktigare för den strategiska avdelningen (Intervju 8). 
Den andra informanten, som arbetar med mer strategiska frågor, bekräftar detta 
och menar att det är avgörande för en stad att ha såväl faktaunderlag som kunskap 
vilka belyser stadens tillstånd (Intervju 7). Från politiskt håll tycks det även vara 
viktigt att undersöka och tala om frågor som rör segregation (Intervju 8). 
 
Vidare anser den ena informanten att kommunen har börjat använda kartor mer i 
arbetet generellt men säger att de inte använder kartor för att se på segregationen 
(Intervju 8). Denna bild understryks i rapporten för välfärdsindikatorerna vilken 
endast visar kartor över var de olika stadsdelsområdena är belägna utan att koppla 
statistik till dessa (Välfärdsrapport 2014, Västerås stad). 
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6. DISKUSSION 
 
I denna avslutande del diskuteras först de viktigaste delarna från resultatet och 
sedan förs en diskussion om metoden. Här kopplas således an till det övergripande 
syftet, nämligen huruvida EquiPop utgör en lämplig metod för att analysera segre-
gationsmönster. 

6.1 MÄTNING AV SEGREGATION I KOMMUNERNA 
 
Resultatet från intervjustudien visar generellt att de olika kommunerna betraktar 
och mäter segregation på lite olika sätt. Något som bör betonas härvid är att endast 
två informanter har intervjuats i varje kommun. Vidare till resultatet, Både Söder-
tälje och Västerås försöker gå ifrån begreppet, dels för att det har en negativ klang 
samt dels för att det är så tätt förknippat med etnisk boendesegregation. I Örebro 
talar man högt om segregationsproblematik och fokus ligger främst på boende-
segregation. I Eskilstuna har de ett lite annorlunda betraktelsesätt. Där kopplas 
segregationen samman till fysiska strukturer och därför fokuseras också på hur 
olika områden är fysiskt sammankopplade till varandra. 
 
Vad gäller mätningen är Södertälje och Västerås de kommuner som mäter segre-
gation i minst utsträckning. Dessa kommuner mäter segregation genom att jämföra 
olika typer av statistik på stadsdelsnivå. Sällan presenteras datan rumsligt via kar-
tor. Även Örebro och Eskilstuna jämför statistik på stadsdelsnivå men de använder 
kartor i större utsträckning. Bland annat genom interaktiva webbtjänster vilka vi-
sar segregationsmönster för olika variabler. Örebro är den enda kommunen som 
använder sig av ett statistiskt segregationsmått, nämligen segregationsindex. 
Eskilstuna har en annan inriktning när det gäller att mäta segregation då de foku-
serar mer på den fysiska segregationen i form av space syntax och tillgänglighets-
analyser. Vidare, en intressant distinktion var hur Örebro och Eskilstuna använder 
flyttstatistiken på olika sätt. I Örebro betraktas det som ett problem att omflytt-
ningen är stor i de socio-ekonomiskt svaga områdena medan det i Eskilstuna be-
traktades som ett tecken på att individer får det bättre. Örebro fokuserar således 
på områdets välmående medan Eskilstuna fokuserar på enskilda individer. Dessu-
tom belyser exemplet att det går att dra olika slutsatser från liknande statistik som 
är relevant för segregation. 
 
Slutsatsen av intervjustudien är att det inte finns någon vedertagen metod för att 
mäta segregation ute i kommunerna. De metoder som används tycks vara avhäng-
igt den kompetens och självklart även den befattning som tjänstepersonerna besit-
ter. Sociologen i Västerås tittar på statistik, strategen i Södertälje fokuserar på den 
mentala segregationen mellan folkgrupper, kulturgeografen i Örebro använder 
kartor och trafikplaneraren i Eskilstuna tittar på hur olika stadsdelar är samman-
länkade via vägnätet. Gällande mätning av boendesegregation beaktas inte pro-
blem som MAUP och schackbrädesprincipen, kartor används även i varierande 
omfattning och endast en skalnivå dominerar. Generellt tycks således inte hänsyn 
till de rumsliga aspekterna av segregation tas i särskilt stor utsträckning, vilket kan 
betraktas som en brist. Framförallt då flera av informanterna nämner att det är 
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viktigt att arbeta med segregation på olika skalnivåer och zooma in och ut. Ytterli-
gare en slutsats är följaktligen att kommunerna överlag bör integrera rumsliga 
aspekter i större utsträckning. Även resultatet från deltagandekarteringen antyder 
på detta bland annat då informanterna generellt har betydligt bättre koll på de so-
cio-ekonomiskt svagare områdena än de socio-ekonomiskt starkare. I alla sam-
manhang är du begränsad av din verktygslåda, saknar du en geografisk lins i denna 
låda ser du inte heller den rumsliga problematiken (Schuurman 2004). 

6.2 STÄDERNAS SEGREGATIONSMÖNSTER Á LA EQUIPOP 
 
Den kvantitativa delen av resultatkapitlet har tydligt visat att det finns både likhet-
er och skillnader mellan segregationsmönstren i dessa fyra städer. Denna del 
väcker således en stor följdfråga; vad beror dessa likheter och skillnader på? Ytter-
ligare frågeställningar som resultatkapitlet väcker är hur dessa olika områden ser 
ut och vilka boendeformer de består av. Ingen av dessa frågor ryms emellertid 
inom ramen för denna uppsats. Två av de huvudfrågor som dock ställdes gällde 
hur segregationsmönstren såg ut och vilka likheter och olikheter som finns i dessa 
städer. Detta är också i många avseenden det som har avhandlats i resultatkapitlet. 
Nedan följer en kort diskussion om några av de viktigaste resultaten. 
 
Vad säger egentligen percentildiagrammen om segregationsmönstren i städerna? 
Jag vill påstå att de faktiskt ger en ganska tydlig bild av hur de olika variablerna är 
fördelade i stadens olika områden, såväl stor- som småskaliga. För att återkoppla 
till definitionen, rumslig åtskillnad av människors bosättningsmönster, så beskri-
ver diagrammen i vilken utsträckning andelen av en viss variabel skiljer sig mellan 
olika områden. De ger således en bild av hur den rumsliga åtskillnaden mellan 
människor ser ur för både stor- och småskaliga områden i staden. Vidare möjliggör 
de för relevanta jämförelser där det går att se att den rumsliga sorteringen för en 
viss variabel kan skilja sig åt mellan olika städer. Resultatet i denna studie har visat 
att Örebro och Västerås är betydligt mer rumsligt sorterade, vad gäller variabeln 
högutbildade, än Södertälje och Eskilstuna. Hur denna sortering ser ut i städerna 
är dock ganska lik för de lägre skalnivåerna. Alla städer har områden där andelen 
högutbildade är förhållandevis låg samt förhållandevis hög men den stora mäng-
den av områdena ligger tämligen nära stadens genomsnitt. Dock visar Örebro och 
Västerås upp större variation mellan områdena med låg respektive hög andel, 
framförallt på den högsta skalnivån. Resultatet visar således att dessa städer är 
mest segregerade för denna variabel.  
 
Intressant nog följer de andra variablerna olika segregationsmönster vad gäller 
hur sorteringen ser ut i städerna. Angående den rikaste 10 % karaktäriseras stä-
derna av några områden med lägre andel som dock inte skiljer sig markant från 
snittet medan det finns områden i andra änden med hög andel som skiljer sig be-
tydligt mer. Sett till denna variabel betraktas städerna som mer segregerade på 
grund av ett överskott av rikaste 10 % i vissa områden och inte av ett underskott. 
Beträffande socialbidragstagare gäller inte detta, då denna variabel har både ett 
stort under- och överskott i många av städernas områden. Dessa segregations-
mönster är således mer polariserade med en låg andel socialbidragstagare i många 
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områden och en betydligt högre andel i andra områden. Detsamma gäller generellt 
också för synlig minoritet. Denna rumsliga sortering tyder således på tydligare 
segregationsmönster. Sammantaget visar resultatet intressant nog att bilden av 
vilken stad som är mest segregerad i avseendet sortering kan skilja sig mellan 
skalnivåerna. Vad gäller rikaste 10 % är dock Västerås mest segregerad för alla K-
nivåer. Vad gäller socialbidragstagare visar Eskilstuna och Södertälje upp starkast 
sortering men på den storskaliga nivån är Södertälje allra mest segregerad. Lik-
nande gäller för synlig minoritet där dock Eskilstuna tycks vara lite mer segregerat 
på den småskaligare nivån.  
 
Adderas dimensionen från variabelkartorna visar dessa att Örebro och Västerås 
även visar på kraftigare segregationsmönster sett till större kluster och längre av-
stånd mellan den låga och höga koncentrationen för högutbildade. Denna dimens-
ion understryker alltså bilden av dessa städer som mest segregerade sett till denna 
variabel. Samma rumsliga trend finns vad gäller rikaste 10 %. Där är dock inte det 
klustrade och avskilda mönstret lika tydligt som för högutbildade. Vidare är de 
rumsliga segregationsmönstren för såväl socialbidragstagare och synlig minoritet 
något tydligare i både Eskilstuna och Södertälje. Denna dimension accentuerar så-
ledes bilden av dessa städer som mest segregerade sett till denna variabel. Gene-
rellt visar de två kommunparen, Södertälje och Eskilstuna samt Örebro och Väs-
terås upp liknande mönster. Huruvida detta beror på att städerna också är lika sett 
till invånarantal har dock inte analyserats närmare, men detta är en möjlig hypotes 
som skulle studeras vidare. 
 
Den socio-ekonomiska överlagringsanalysen i den lokala kontexten visar att 
Eskilstuna har betydligt fler socio-ekonomiskt svaga områden i de centrala delarna 
medan dessa håller sig mer i utkanten i de andra städerna. För K=200 visar kar-
torna även att de socio-ekonomiskt svaga områdena ligger förhållandevis nära de 
socio-ekonomiskt starka i Eskilstuna, i jämförelse med de andra städerna. Tar du 
en promenad runt omkring i Eskilstunas centralare delar kommer du således möta 
både socio-ekonomiskt starka som svaga områden. Denna bild är dock inte lika 
tydlig för K=1600 vilket belyser att skalnivån spelar roll. En ytterligare intressant 
distinktion mellan städerna är att elitområdena är betydligt mer bestående över 
skalnivåerna i Västerås. Analysen visar att Västerås, i jämförelse med övriga stä-
der, har storskaligare områden tillhörande elitkategorin. Detta indikerar på att de 
socio-ekonomiskt starkare grupperna är mer segregerade i Västerås. I övriga stä-
der är de socio-ekonomiskt svaga punkterna betydligt mer bestående, dessa är 
även förhållandevis bestående i Västerås. Slutsatsen är således att segregationen 
av gruppen socio-ekonomiskt svag generellt är storskaligare än för elitområdena. 
 
Angående det etniska filtret i den lokala kontexten visar resultatet att den socio-
ekonomiska segregationen överlappar mest med den etniska i Södertälje och 
Eskilstuna för K=200. På den storskaliga nivån, K=1600, överlappar dock dessa två 
dimensioner allra tydligast i Södertälje. Det är främst den socio-ekonomiskt svaga 
segregationen som överensstämmer mycket väl med en hög andel synlig minoritet. 
Denna trend är dock stark i alla städer. I Södertälje består även en stor andel av 
elitområdena av en låg andel synlig minoritet på båda skalnivåerna. I Örebro där-
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emot är de socio-ekonomiskt starka områdena inte alls särskilt segregerade med 
avseende på etnicitet, eftersom dessa endast i en liten omfattning överensstämmer 
med en hög respektive låg andel synlig minoritet. I Eskilstuna är dock sambandet 
något starkare och där finns dessutom ett kluster av kategorin svenskgles elit, vil-
ken går emot trenden då dessa områden vanligen är svensktäta. Analysen ger 
sammanfattningsvis en bild av Södertälje som den stad där den socio-ekonomiska 
och etniska segregationen överensstämmer mest. De övergripande trenderna visar 
vidare att de socio-ekonomiskt svagare områdena är betydligt mer etniskt segre-
gerade än de socio-ekonomiskt starka områdena där det tycks finnas en större et-
nisk blandning. 
 
Den globala kontexten som möjliggör för en mer direkt jämförande analys visar en 
förändrad karaktär i de socio-ekonomiska kartorna. I Södertälje och Eskilstuna 
minskar elitområdena medan de socio-ekonomiskt svaga områdena ökar markant. 
Denna trend är dock omvänd i både Västerås och Örebro. Det finns således stora 
skillnader mellan dessa städer i den globala kontexten. Angående det etniska filtret 
på den globala nivån uppvisas liknande trender som i den lokala kontexten. 
Eskilstuna har dock ett något sämre samband mellan socio-ekonomiskt svaga om-
råden och hög andel synlig minoritet för K=200. Dessutom dyker det upp ett litet 
kluster av kategorin svensktät socio-ekonomiskt svag i stadens västra delar. En yt-
terligare skillnad är att det dyker upp ett litet kluster av svenskgles elit i Västerås 
centrala delar. Dessa små områden utgör intressanta inslag i den segregerade sta-
den som går emot den allmänna strömmen. Vidare bör återigen nämnas att datan 
som dessa analyser är från 2010. 
 
Sammantaget visar jämförelsen mellan den globala och lokala kontexten att segre-
gationsmönstren kan förändras beroende på vad mätningarna relateras till. Den 
lokala analysen visar att det är möjligt att analysera segregationsmönster i en kon-
text som utgår ifrån respektive stad. Är du istället ute efter att jämföra och karak-
terisera en grupp av städer är det möjligt att göra relevanta jämförelser i en global 
analys.  

6.3 FÅNGAR METODEN DIMENSIONERNA AV BOENDESEGREGATION? 
 
I forskningsbakgrunden presenterades Massey & Denton (1988) och Reardon & 
O’Sullivans (2004) dimensioner av segregation. Dessa forskare är ute efter att 
fånga dimensionerna genom statistiska uträkningar och givna mått. Denna uppsats 
har dock en annan utgångspunkt där segregationens dimensioner istället diskute-
ras och redogörs för via diagram och kartor. Nedan argumenteras för att dessa di-
mensioner även går att förnimma genom denna alternativa metod. Massey & Den-
tons (1988) första dimension, jämnhet, synliggörs tydligast i diagrammen vilka be-
skriver hur de olika variablerna är sorterade på de olika skalnivåerna. Hur olika 
grupper är under- respektive överrepresenterade i städernas olika områden syns 
dock även i variabelkartorna. Nästa dimension, exponering, syns också i percentil-
diagrammen då det är möjligt att utläsa hur stor andel av områdenas befolkning 
som har eller inte har en viss egenskap. Detta synliggörs även exempelvis i varia-
belkartorna då de röda respektive blåa punkterna representerar mer homogena 
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områden där andelen antingen är högre eller lägre i förhållande till staden i stort. 
Följande dimension, som berör hur stort fysiskt utrymme som olika grupper är 
koncentrerade till, redogörs delvis för via kartorna då det ger en bild av den fysiska 
omfattningen. Även rumslig centralisering syns på kartorna eftersom de visar hur 
olika grupper är fördelade i centrum kontra periferin. Den sista dimensionen, klus-
ter, görs också synlig via kartorna då de gör det möjligt att se var punkter med 
samma färg är fördelade tillsammans. Dimensionen kluster går även att antyda via 
percentildiagrammen då en variabel som är starkt sorterad på flera skalnivåer an-
tagligen är klustrad. 
 
Vad gäller Reardon & O’Sullivans (2004) dimensioner synliggörs även dessa i de 
metoder som använts. Beträffande motsatsbegreppen exponering och isolering går 
dessa att tyda i likhet med det som diskuterats om exponeringen ovan eftersom de 
definierade exponering på ett liknande sätt. Samma gäller för kluster och jämnhet, 
vilka exempelvis går att utläsa genom att studera kartornas rumsliga mönster. 
Följaktligen täcker dessa metoder in samtliga dimensioner som dessa forskare har 
belyst som viktiga vid mätning av boendesegregation. 
 
De dimensioner av segregation som dessa forskare har identifierat utgår ifrån en 
minoritetsgrupp och fokuserar på var den gruppen är koncentrerad. Däremot visas 
inget större intresse för områden där minoritetsgruppen har låg koncentration. 
Detta synliggörs i modellen, figur 2 sida 14, vilken fokuserar på de svarta hushål-
lens fördelning och det är de svarta punkterna som skapar mönster (Reardon & 
O’Sullivan 2004). Även Massey & Denton (1988) betonar att det är hur minoritets-
gruppen förhåller sig till majoritetsgruppen som är viktig när det gäller dimens-
ioner av segregation. Många forskare hävdar dock att det är viktigt att se helheten, 
exempelvis att fokusera på både svensktäta och svenskglesa områden (Molina 
2007; Holmqvist 2009). Denna studie har fokuserat på både den låga och höga 
koncentrationen av de presenterade variablerna vilket skiljer sig ifrån både Rear-
don & O’Sullivan (2004) och Massey & Denton (1988). Genom metoden framträder 
även en ny dimension, nämligen hur områden med hög respektive låg koncentrat-
ion förhåller sig till varandra. Med hjälp av kartorna görs dessa rumsliga segregat-
ionsmönster tydliga och analysen visar att det finns en skillnad mellan städerna 
vad gäller hur olika socio-ekonomiskt starka respektive svaga områden är förde-
lade. Detta torde även vara en viktig dimension av boendesegregation eftersom 
segregationsgraden kan öka eller minska beroende på hur rumsligt isolerade dessa 
områden är ifrån varandra. Detta illustreras i modellen nedan, figur 73, där bilden 
till vänster exemplifierar en stad med kluster av hög respektive låg koncentration 
som ligger rumsligt nära varandra. Bilden till höger visar upp en större avskildhet 
(isolering) av klustren med hög respektive låg koncentration, vilket innebär tydli-
gare segregationsmönster. Principen i modellen är väldigt lik schackbrädesprinci-
pen som presenterades i figur 3, vilket understryker att detta är en viktig aspekt 
att ta hänsyn till. Exemplet för schackbrädesprincipen utgår dock ifrån hur en-
skilda hushåll förhåller sig till varandra i en geografisk enhet medan modellen be-
lyser hur kluster förhåller sig till varandra i hela staden. Reardon & O’Sullivan 
(2004) skulle möjligen kalla denna dimension för jämnhet och kluster på en större 
skalnivå. 
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Figur 73. Modell för dimensionen rumslig avskildhet. 
 

För att koppla an till syftet tycks således denna metod vara lämplig för att mäta 
segregation. De olika metoder som används har olika styrkor och kompletterar 
varandra väl. Den första metoden, percentildiagram har sin styrka i att den beskri-
ver variationen mellan städernas olika bostadsområden och således visar hur 
människor är sorterade i staden. Variabelkartorna beskriver inte denna sortering 
på ett lika tydligt sätt, utan styrkan med dessa är snarare att rumsligt visa hur seg-
regationsmönstren ser ut, vilket inte percentildiagrammen beskriver. Vidare ger 
överlagringsanalysen en möjlighet att slå ihop dessa variabler och därmed katego-
risera olika områden. Genom detta tas följaktligen analysen ett steg längre och vid 
analyser av socio-ekonomiska segregationsmönster har analysen visat att det är 
nödvändigt att inte endast stirra sig blind på en variabel. 

6.4 METODENS FÖRTJÄNSTER 
 
En viktig fördel med studiens sätt att mäta segregation är det som diskuterats un-
der rubriken ovan, nämligen att metoden täcker in de viktigaste dimensionerna av 
boendesegregation. En annan stor fördel som också nämndes ovan är att metoden 
faktiskt adderar ytterligaste en dimension i form av att den visar hur segregat-
ionsmönstren ser ut och således även hur olika områden förhåller sig till varandra 
rumsligt. Denna metod accentuerar således de geografiska aspekterna av boende-
segregation vilka, som nämnts i inledningen, ofta förbises inom segregationsforsk-
ningen. 
 
För att återkoppla till de styrkor som nämndes i metod- och teoridel bör den indi-
viduella kontexten betonas. Problem med MAUP och schackbrädesprincipen är 
inte längre problem till följd av att varje punkt erhåller en individuell grannskaps-
kontext. Detta utgör ett stort steg i rätt riktning att försöka återspegla den kom-
plexa verkligheten, vilket är ett problem som GIS-vetenskapen ständigt brottas 
med (Schuurman 2004). Genom denna metod appliceras en mer dynamisk syn på 
grannskapet som utgår ifrån individen och inte konstruerade geografiska gränser. 
Vidare möjliggör även metoden för att kategorisering av olika variabler vilket inte 
är går med de vanligast förekommande måtten. Genom detta kan således analysen 
tas ett steg längre.  
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En annan stor fördel med denna metod, som belyses genom studien, är att den 
möjliggör för en helt annan jämförbarhet mellan städerna än vad tidigare forsk-
ning har gjort. De geografiska enheter, främst SAMS-områden, som använts tidi-
gare har inte givit relevant underlagsdata för jämförelser då områdena har skilt sig 
både vad gäller storlek och invånarantal mellan olika städer. Genom EquiPop är 
det nu möjligt att använda samma grannskapsindelningar som gör jämförelser be-
tydligt mer rättvisande. Dessutom kan segregationsanalyser av namngivna stads-
delsområden stigmatisera dessa områden ifråga. Denna risk är inte lika stor vid 
EquiPop-analyser vilka även kan beskriva mer detaljerade segregationsmönster. 
Figur 74 nedan beskriver några SAMS-områden (de gråa linjerna) i en av de stude-
rade städerna och punkterna beskriver andel rikaste 10 % K=200. Kartan belyser 
ett av problemen med SAMS-områden nämligen att den missar mer detaljerade 
segregationsmönster. Östh et al. (2014) har redan visat att EquiPop-metoden kan 
ge andra segregationsmönster än de traditionella metoderna med SAMS-områden, 
men vidare studier som belyser skillnaderna skulle även vara intressanta. 
 

 
Figur 74. Bild som beskriver problem med SAMS-områden. 

 
Reardon & O’Sullivan (2004) höjer ett varningens finger för att det kommer bli 
svårare att jämföra olika studier med varandra om en utveckling av olika varianter 
för segregationsmätning genom GIS-verktyg fortsätter. En utveckling av veder-
tagna metoder inom EquiPop torde dock kunna möjliggöra för jämförelser mellan 
olika studier. Reardon & O’Sullivan (2004) menar också att de statistiska metoder 
som har tagits fram för att integrera rumsliga aspekter knappt har använts i empi-
riska studier. Detta beror antagligen på att de har en avancerad karaktär. I detta 
avseende har EquiPop en stor fördel då tekniken både är lätt att använda och för-
stå sig på. Studien har även visat att metoden möjliggör för olika typer av kontex-
tuella jämförelser och överlagringsanalyser. 
 
Generellt inkluderar denna metod den rumsliga dimensionen i betydligt större ut-
sträckning än vad många tidigare segregationsstudier har gjort. En viktig anled-
ning till detta är eftersom en stor del av resultatet presenteras via kartor. Kartan är 
ett väldigt kraftfullt analysverktyg som ger en helt annat rumslig förståelse än vad 
exempelvis en tabell gör. Kartorna i denna studie skapar ett transparent resultat 
där läsaren kan bilda sig en egen förståelse för segregationsmönstren i dessa olika 
städer. Exempelvis går det att få en uppfattning om större fysiska barriärer, vilka 
inte berörts i särskilt stor utsträckning i analysen, som exempelvis vattnet som de-
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lar Södertälje och motorvägarna som skär igenom Örebro och Västerås. Kartorna 
möjliggör således för en helt annan interaktion mellan författare och läsare. 
 
Vidare är frågan om skalan en annan rumslig aspekt som har beaktats i denna stu-
die. Vanligen mäts segregation endast i en given skalnivå vilket också kan ses som 
en geografisk brist. I denna studie har olika skalor använts i analysen och resulta-
tet visar att skalan har en stor betydelse. Ett exempel på detta är att bilden av vil-
ken stad som är mest segregerad kan variera beroende på skalnivå. Denna metod 
utgör ett utmärkt sätt att såväl analysera som experimentera med olika skalnivåer, 
vilket forskare som Sampson (2012) och Fowler (2015) nyligen hävdar borde gö-
ras oftare inom segregationsforskningen. Även Lee et al. (2008) är inne på detta 
spår, vilket de försöker belysa med citatet ”One size does not fit all”. Därför är det 
ytterligare en fördel att metoden möjliggör för att välja en skalnivå som passar för 
studiers specifika syfte. Diskussionen gällande skala berör även kontext och stu-
dien har visat att kontexten i olika avseenden är en viktig aspekt. Exempelvis ge-
nom att jämföra den lokala och globala kontexten där resultatdelen har visat att 
segregationsmönstren förändras beroende på vad städerna relateras till. Även den 
geografiska kontexten som diskuterades i samband med 73 ovan. Till följd av seg-
regationsbegreppets relativa karaktär betraktas detta också som en stor fördel. 
 
I metoddelen drogs en parallell till fjärranalysmetoder eftersom denna teknik 
handlar mycket om att analysera bilder och se rumsliga mönster. Härvid är det 
ånyo intressant att koppla diskussionen till detta forskningsfält. Blaschke et al. 
(2014) menar att fjärranalysforskningen genom tiderna generellt endast har foku-
serat på en pixel. Detta är de starkt kritiska mot och efterfrågar istället en kontex-
tuell analys vilken även beaktar de omgivande pixlarna. Med en liknande kritik 
skriver Blaschke & Strobl (2001): 
 
”Why are we so focused on the statistical analysis of single pixels, rather than on the 
spatial patterns they create” 
 
Parallellerna till segregationsforskningen är tydlig. Många forskare hävdar att det 
är dags att sluta titta på de enskilda geografiska enheterna och istället integrera de 
rumsliga aspekterna i större utsträckning. Det tycks dock ha blivit legitimt att 
bortse från rumsliga problem som MAUP och schackbrädesprincipen bara genom 
att nämna att det finns en medvetenhet om dessa problem (exempelvis Trumberg 
2011). Vidare har det även blivit legitimt att, förvirrande nog, presentera resultat 
från olika städer med en geografisk indelning som egentligen inte är jämförbar och 
endast nämna att resultatet bör tolkas med försiktighet (se exempelvis Integrat-
ionsverket 2007). Anledningen till varför geografiska aspekter har förbisetts gene-
rellt är antagligen, i många fall, för att det inte funnits rigida verktyg, metoder och 
data. I andra fall beror det nog på en bristande geografisk kunskap. Denna uppsats 
har dock visat att det inte längre finns några ursäkter. 
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6.5 METONDENS BRISTER 
 
Trots att de metoder som använts i denna studie, i flera avseenden, utgör ett bra 
sätt att mäta segregation är den behäftat med ett antal tillkortakommanden. En 
aspekt vilken kan betraktas som en nackdel, som paradoxalt nog även utgör en del 
av metodens styrka, är att resultatet inte kan presenteras med ett statistiskt mått. 
Metoden kräver istället en hel del tolkningar av såväl diagram som kartor och som-
liga skulle nog hävda att ett sammanfattande mått eller andra typer av kvantitativa 
analyser skulle ge ett tydligare och robustare resultat. Med hjälp av GIS bör det 
vara möjligt att operationalisera tolkningsprocessen genom att kvantifiera den, 
exempelvis via rumsliga klusteranalyser. Detta har dock inte hunnits med inom 
ramen för denna uppsats. En annan fördel som kanske inte kan tolkas som en 
nackdel men eventuellt ett problem är vilken eller vilka K-nivåer som är lämpligast 
att använda i en viss studie. I takt med att denna typ av data används i fler sam-
manhang bör och kommer antagligen detta att undersökas vidare. En annan lik-
nande aspekt är hur EquiPop-data kan användas tillsammans med vissa statistiska 
metoder, eftersom observationerna inte är oberoende. Vidare finns ingen vederta-
gen metod för hur datan ska hanteras eller presenteras med avseende på exempel-
vis index eller klassindelning. Således finns en efterfrågan för att närmare utreda 
Equi-Pop samt utarbeta jämförbara och standardiserade metoder. 
 
Under föregående rubrik diskuterades att den K-närmsta grannar metoden utgör 
en mer verklig återspegling av grannskapet än en konstruerad geografisk indel-
ning. Dock återfinns fortsatt brister i hur dessa grannar väljs. I metoddelen disku-
terades bland annat de barriäreffekter, både fysiska och mentala, som inte beaktas 
då modellen endast avser det euklidiska avståndet. Inom GIS-forskningen finns det 
dock idag metoder för att beakta fysiska barriärer och dessutom är det möjligt att 
addera kvalitativ information rörande mentala barriärer om dessa finns tillgäng-
liga. De GIS-metoder som åsyftas är nätverksanalyser alternativt cost-distance ana-
lyser. Genom nätverksanalyser skulle det vara möjligt att beräkna den närmaste 
vägen till de närmsta grannarna genom exempelvis vägnätet. Genom en cost-
distance metod skulle det vara möjligt att ge olika attribut, som exempelvis ett 
stort vattendrag, olika kostnader där det är ”dyrare” för programmet att leta gran-
nar där fysiska barriärer finns (Heywood et al. 2007). Med dessa metoder skulle 
dock olika typer av värderingar behöva adderas. Därför finns det även en fördel 
med den nuvarande euklidiska metoden vilken utgör en global modell som är lika 
överallt. För övrigt skulle det även vara intressant att kombinera EquiPop-data 
med en analys över den fysiska segregationen i forma av en space-syntax analys. 
Eller varför inte EquiPop-data bestående av upplåtelseform och hustyp? 
 
Ett annat problem med valet av grannar är att den geografiska omfattningen kan 
skilja sig åt väldigt mycket beroende på om området är glest eller tätt befolkat, vil-
ket även diskuterades i metoddelen. Det går även att vidare problematisera K-
närmaste grannar metodens sätt att återspegla grannskapet eftersom ett visst an-
tal grannar kan ha olika stor betydelse i olika områden. Exempelvis kan individer 
boende i storskaligare flerfamiljshus uppfatta att de har betydligt fler grannar än 
individer som bor i ett storskaligt villaområde. Möjligen skulle det således kunna 
vara intressant att använda en viss skalnivå i storskaligare villaområden och ha en 
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annan skalnivå där det är tätt med flerfamiljshus, för att fånga in liknande kontex-
tuella grannskap. Vidare, ett annat problem med K-närmsta grannar metoden är 
att den inte ger något uppfattning om hur stor den geografiska utbredningen är för 
ett område för en given K-nivå. 
 
Resultatet i alla studier är avhängigt de premisser som är givna och dessa premis-
ser kan alltid ifrågasättas. Ett exempel på detta är huruvida den statistik som pre-
senteras fångar in dimensionerna av socio-ekonomisk och etnisk segregation. En 
annan viktig aspekt i denna studie är hur klassindelningen är gjord där det går att 
ifrågasätta percentilindelningen. Fördelen med denna indelning är att man alltid 
har samma del av fördelningen oberoende av K-nivå, exempelvis alltid de 20 % 
med lägst respektive högst andel av en viss variabel. En stor nackdel är dock att 
klassbredden varierar mellan de olika percentilintervallen. Detta är extra tydligt 
för variabler som socialbidragstagare vilka följer idealexemplet C i figur 9. Att re-
flektera över klassindelningen är extremt viktigt eftersom det är den som bestäm-
mer vilka segregationsmönster kartan skall visa. En ytterligare aspekt som är knu-
ten till denna studie är problematiken som diskuterades i metoddelen figur 8, 
nämligen att det är glest mellan punkterna i vissa områden där det egentligen finns 
bostäder. Resultatet har visat att denna problematik främst finns i många socio-
ekonomiskt svaga områden och detta kan påverka tolkningen negativt eftersom de 
glesare punkterna exempelvis inte uppfattas som lika klustrade. Vidare, denna 
studie har redovisat en mängd resultat men endast hunnit diskutera en del av det 
som presenterats. Till exempel hade resultatet från variabelkartor och percentildi-
agram kunnat kopplas samman i större utsträckning samt mer detaljerade segre-
gationsmönster diskuterats. En intressant ansats till vidare studier kopplat till 
detta är att använda simulerad data för olika giva segregationsmönster och sedan 
analysera dess percentildiagram, för att se huruvida det går att utröna hur de 
rumsliga segregationsmönstren ser ut endast genom diagrammen. Diskussionen 
mynnar således återigen ut i att mer forskning krävs. 

6.6 SLUTORD 
 
EquiPop kan göra slut på paradoxen att rumsliga dimensioner förbises inom boen-
desegregationsforskningen, trots att begreppet enligt definition är ett rumsligt fe-
nomen. De problem som tidigare forskning har brottats med i form av schackbrä-
desprincipen, MAUP och behovet av svårtolkade statistiska mått är ett minne blott. 
Det finns inte längre några ursäkter att sopa de geografiska dimensionerna under 
mattan. Med nya metoder kommer dock nya problem och tar du på dig ett par geo-
grafglasögon och synar EquiPop är du kanske inte helt tillfreds. Nya metoder krä-
ver även ny kunskap och det finns ett behov av att både utveckla teori och metod 
kring EquiPop samt att använda det i empiriska sammanhang. Föreliggande upp-
sats utgör därför en viktig del i denna utveckling. Trots att segregation är ett aktu-
ellt ämne har studien vidare visat att kommunerna liksom en stor del av forsk-
ningen inte beaktar de rumsliga dimensionerna när de mäter segregation. Icke att 
förglömma är således att metoden även bör spridas utanför forskningens väggar, 
till verkligheten, där den fysiska planeringen sker. Once you EquiPop you can’t 
stop! 
  



 99 

7. KÄLLFÖRTECKNING 
 
Tryckta källor 
 
Amcoff J. (2012). Hur bra fungerar SAMS-områden i studier av grannskapseffek-
ter?, Socialvetenskaplig tidskrift, nr. 2, s. 93-115. 
 
Andersson, E. (2001) Från Sorgedalen till Glädjehöjden – omgivningens betydelse för 
socioekonomisk karriär. Diss., Uppsala universitet. 
 
Andersson R. (2007) ”Boende och segregation” i Peterson A. & Hjerm M. (red) Etni-
citet. Perspektiv på samhället, s. 116-144. Malmö: Gleerups Utbildning AB. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 
 

Variabelkartor och korrelationsmatris för K=1600 i Eskilstuna. 

 
 

Eskilstuna K=1600 Högutbildade Rikaste 10 % Socialbidragstagare Synlig minoritet 
Högutbildade 1 0,768 -0,56 -0,568 
Rikaste 10 % 0,768 1 -0,778 -0,724 
Socialbidragstagare -0,56 -0,778 1 0,945 
Synlig minoritet -0,568 -0,724 0,945 1 

Högutbildade K=1600 Rikaste 10 % K=1600 

Socialbidragstagare K=1600 Synlig minoritet K=1600 



 106 

Bilaga 2 
 

Variabelkartor och korrelationsmatris för K=1600 i Södertälje. 

 
 

Södertälje K=1600 Högutbildade Rikaste 10 % Socialbidragstagare Synlig minoritet 
Högutbildade 1 0,887 -0,594 -0,674 
Rikaste 10 % 0,887 1 -0,775 -0,786 
Socialbidragstagare -0,594 -0,775 1 0,92 
Synlig minoritet -0,674 -0,786 0,92 1 

  

Högutbildade K=1600 Rikaste 10 % K=1600 

Socialbidragstagare K=1600 Synlig minoritet K=1600 
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Bilaga 3 
 

Variabelkartor och korrelationsmatris för K=1600 i Örebro. 

 
 

Örebro K=1600 Högutbildade Rikaste 10 % Socialbidragstagare Synlig minoritet 
Högutbildade 1 0,507 -0,463 -0,402 
Rikaste 10 % 0,507 1 -0,634 -0,664 
Socialbidragstagare -0,463 -0,634 1 0,90 
Synlig minoritet -0,402 -0,664 0,90 1 

Högutbildade K=1600 Rikaste 10 % K=1600 

Socialbidragstagare K=1600 Synlig minoritet K=1600 
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Bilaga 4 
 

Variabelkartor och korrelationsmatris för K=1600 i Västerås. 
 

 
 

 

Högutbildade K=1600 

Rikaste 10 % K=1600 
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Västerås K=1600 Högutbildade Rikaste 10 % Socialbidragstagare Synlig minoritet 
Högutbildade 1 0,878 -0,582 -0,529 
Rikaste 10 % 0,878 1 -0,606 -0,576 
Socialbidragstagare -0,582 -0,606 1 0,866 
Synlig minoritet -0,529 -0,576 0,866 1 

 
 

Socialbidragstagare K=1600 

Synlig minoritet K=1600 
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