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Sammanfattning 

Det som ofta faller bort i den offentliga debatten är att segregationens innebörd anspelar på 

åtskillnader av olika grupper, inte enbart de ”utsatta” utan även de socioekonomiskt starkare 

grupperna. Denna studie kommer att undersöka hur segregationen ser ut inom Sundsvalls 

tätortsområden och vilka faktorerna är som har störst påverkan till de skillnader som finns. Studien 

baseras på att urskilja den relativa segregationen, d.v.s. fördelningen av segregationspåverkande 

faktorer, i positiv och negativ riktning. Syftet i studien är sedan att jämföra två olika geografiska 

indelningssystem. Det ena är det kommunala nyckelkodssystemet (NYKO) och det andra är Statistiska 

centralbyråns regionala indelningssystem, demografiska statistikområden (DeSO).  

 

I metoden har två olika index använts för att mäta fördelningen av segregationsfaktorer genom en 

multikriterieanalys (MKA). Den första mätningen har skett genom en nyutvecklad segregationsindex 

och den andra mätningen genom index of dissimilarity.  

 

Studien har visat att det finns svårigheter kring att använda ett indelningssystem som kan verka 

funktionellt i alla avseenden. Beroende på vad studien syftar till att mäta så spelar olika zon- och 

skalindelningar en stor roll i hur resultatet framställs.  

Resultatet visar att segregationen utspelar sig inom både de socioekonomiskt svaga och starka 

områdena. Det finns däremot svårigheter med att bedöma vilken områdesindelning som är mest 

användbar då de verkar på olika grunder.  

Genom att jämföra DeSO och NYKO har resultaten av studien visat att befolkningsantalet och 

storleken på den geografiska områdesindelningen har en stor betydelse för hur pålitlig en studie kan 

bli.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord:  
Segregation – Modifiable areal unit problem – MAUP – Demografiska statistikområden – DeSO – 

Nyckelkod – NYKO – Multikriterieanalys – Index of dissimilarity – Sundsvall. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

Abstract 

Title: The segregation – How does it really play out? A method analysis and depiction over segregated 

living areas in Sundsvall municipality, Sweden.  

What often falls away in the public debate is that the meaning of the segregation alludes to the 

separation of different groups, not just the "vulnerable" but also the socio-economically stronger 

groups. This study will investigate how the segregation plays out within Sundsvall's urban areas and 

which factors have the greatest impact on the differences that exist. The study is based on 

distinguishing the relative segregation, i. e. the distribution of factors affecting segregation, in a 

positive and negative direction. The purpose of the study is then to compare two different geographical 

area systems. One is the municipal key code system (NYKO) and the other is the state regional area 

system, demographic statistics areas (DeSO). 

In the method, two different indexes have been used to measure the distribution of segregation factors 

through a multi-criteria decision analysis (MKA). The first measurement has been made by a newly 

developed segregation index and the second measurement by the index of dissimilarity. 

The study has shown that there are difficulties in finding an area system that can function efficiently 

for all purposes. Depending on what the study aims to measure, the different zone and scale 

configurations play a major role in how the result is produced. The result of the study shows that the 

segregation takes place in both the socio-economically weak and strong areas. There are, on the other 

hand, difficulties in assessing which of the two area systems that is the most practical since they both 

operate on different grounds. By comparing DeSO and NYKO, the results of the study have shown 

that the population and size of the geographical area unit are of great importance for how reliable a 

study can be. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Innebörden av begreppet segregation är något som för många kan vara svårt att definiera och utveckla, 

men som genast skapar en association till sämre levnadsförhållanden och livsmiljöer. Det relateras 

oftast till koncentrationer av kulturella och socioekonomiskt utsatta grupper som till negativ 

bemärkelse ”skapar” segregationen (Boverket, 2010). Till det finns en förståelig förklaring då 

segregationsdebatten uppstått av just de skälen (Lilja & Pemer, 2010). Sverige 1965-1975 – åren som 

kännetecknas av miljonprogrammets storskaliga bebyggelseutveckling anses vara startskottet för 

segregationsforskningen enligt Andersson et al. (2009). Den bostadsbrist som vuxit fram under 

efterkrigstiden hade till slut blivit för omfattande, vilket ledde till det storskaliga bostadsbyggandet i 

Sverige. Konsekvenserna av detta trädde fram i en socioekonomisk utsatthet och etnisk 

boendesegregation som tydligt kan ses i dessa bostadsområden (Andersson, Bråmå & Hogdal, 2009; 

Bergsten & Holmqvist, 2007). Detta har lett till det deterministiska synsättet på innebörden av 

segregationen där utsatthet och negativa faktorer är direkt anknutna (Lilja & Pemer, 2010).  

Men det är viktigt att förstå att när man talar om segregation så talar man om åtskillnader i samhället 

och inte enbart utsatthet. En stad är vanligtvis uppbyggd i olika enheter – bebyggelsestruktur, 

gaturummet och människorna som bor där skiljer sig ofta mellan platserna. I den segregerade staden så 

har de alla en sak i gemenskap. Boenden med stark samhörighet och interaktion till sitt eget 

bostadsområde (Bergsten & Holmqvist, 2007).  

Dessa områden kan verka åtskiljda, eller segregerade ifrån varandra, men de kan däremot vara 

integrerade och sammanhållna inom sig själva (Boverket, 2004). I ett sådant fall kan begreppet 

segregation ha en positiv betydelse trots att det oftast används i områden där det råder dåliga 

socioekonomiska förhållanden (Lilja, 2002). Idag förstår forskningen inom segregationsprocessen att 

segregationen kan verka i båda riktningar. Den kan anses positiv, eller negativ och den kan kopplas till 

den rumsliga separationen mellan ett fattigt område i utkanten av staden till det rika i stadskärnan. I 

båda fallen kan den sammanfattas som resultatet av en polariseringseffekt och en socioekonomisk 

segregation (Lilja & Pemer, 2010). 

 

I den här studien ska de åtskillnader som anses påverkande inom segregationsprocessen enligt tidigare 

segregationsforskning undersökas. Dessa kommer att undersökas inom Sundsvalls tätortsområden.  

Sundsvalls kommun har sammanställt en socioekonomisk undersökning där befolkningsdata för olika 

tätortsområden redovisas. Däremot innefattar undersökningen inte hur pass segregerade områdena är i 

förhållande till varandra eller vilka faktorer som är mest bidragande till eventuellt segregerade 

områden (Sundsvall kommun, 2018). En analys av de ojämnheter som finns i staden är nästa steg mot 

att finna åtgärder för en social jämlikhet. 

Detta ställer krav på att det finns goda metoder inom den fysiska planeringen för att angripa och 

hantera segregation, integrera nya områden till de befintliga ur ett långsiktigt och konsekvent 

perspektiv för att skapa en socialt hållbar livsmiljö för alla (Bergsten & Holmqvist, 2007; Gustavsson 

& Elander, 2013). 

Det finns därför anledning att kartlägga vilka områden som märkbart segregerats från sin omgivning. 

Delvis för att skillnaderna ska uppfattas och uppmärksammas som ett verkligt problem och delvis för 

att man ska kunna bearbeta det efter sanningsenlig fakta och inte efter ryktesvägar. 
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1.2  Syfte & frågeställningar 

Studien syftar till att undersöka funktionaliteten av två olika geografiska områdesindelningar som 

används inom svenska statistiska befolkningsundersökningar. Målet är att identifiera de för- och 

nackdelar som kan finnas med att använda större eller mindre indelningar samt om variationer i 

befolkningsantal inom områdesindelningar skapar skillnader i resultatet. Studien är inriktad på 

Sundsvalls tätort och kommer att utformas kring en befintlig metod som använts för att analysera 

segregation inom en mindre tätort. Syftet med det är att jämföra om metoden även är användbar för en 

större tätort. Genom att testa vilken områdesindelning som är mest funktionell så skapas samtidigt 

möjligheten att identifiera och särskilja de områden i Sundsvalls tätort som drabbats av 

socioekonomisk, etnisk och demografisk segregation. För att på ett tydligare sätt redovisa syftet och 

klargöra vad som bör utredas så har dessa frågeställningar framställts: 

- Hur ser segregationen ut i Sundsvalls tätort? 

- Vilka är faktorerna som bidrar mest till segregationen i och mellan stadsdelar i tätorten? 

- Vilken typ av områdesindelning är mest användbar vid studerandet av segregerade områden 

inom en större tätort?  

- Vilka för- och nackdelar finns med olika geografiska indelningssystem? 

1.3 Tillvägagångssätt 

Inom tidigare forskning har en metod framställts av Ljung Holm och Wennergrund (2018) för att 

identifiera segregerade stadsdelar inom mindre tätorter. Den metoden ska i denna studie prövas för en 

större tätort, Sundsvalls tätort, för att kunna undersöka hur olika områden skiljer sig från varandra. För 

att kunna göra undersökningen utefter metodens områdesindelning så har befolkningsdata enligt 

kommunens nyckelkodsystem (NYKO) erhållits av en samhällsanalytiker på kommunstyrelsens 

avdelning för strategisk samhällsutveckling. Undersökningen prövar även ett annat indelningssystem, 

vilket är SCB:s Demografiska statistikområden (DeSO) som är skapad för statistiska undersökningar.  

De data som använts har viktats och bearbetats enligt två olika indexekvationer i Excel för att skapa en 

användbar form som sedan kunnat användas för att kartlägga och illustrera fördelningar i GIS-

programvaran QGIS. För att kunna förstå och förklara olikheterna så kommer litteraturstudier att ligga 

till grund. Enligt den metod som ska testas så har de betydande variablerna för analysen varit följande: 

 Förvärvsarbetande/arbetslöshet 

 Inrikes-/Utrikesfödda  

 Åldersfördelning 

 Medianinkomst  

 Upplåtelseformer 

 Utbildningsnivå 

Dessa variabler kommer sedan att analyseras utifrån kommunens nyckelkodsystem (NYKO) vilket 

enligt SCB är ett databehandlingsystem som redovisar finare fördelningar av geografiska 

statistikområden i kommunen. De fyra första variablerna ska även prövas i en DeSO-indelning för att 

jämföra vilken områdesindelning som lämpar sig bäst för ändamålet av att granska segregation inom 

en större tätort. 
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1.4 Avgränsning 

Studien förhåller sig till stadsdelarna inom Sundsvalls tätort av anledningen till att det funnits kontakt 

med planerare på stadsbyggnadskontoret. De har visat intresse för sakfrågan och möjliggjort för en 

tydlig utredning genom tillhandahållen data och handledning. En andra anledning till 

områdesförhållningen av stadsdelarna är att en undersökning av segregerade områden blir mer precis 

desto mindre indelningar. En tredje anledning till att studien inte sträcker sig inom en vidare radar i 

kommunen grundas i tidsbristen. En bedömning gjordes av författaren att uppgiften endast var möjlig 

att genomföra på ett utförligt sätt upp till en viss omfattning inom den tiden som satt. 

Segregationsfrågan är en komplex sak som grundas i många underliggande faktorer och det finns lika 

många områden inom den sociala hållbarheten som går att undersöka. Utformningen av den fysiska 

miljön är exempelvis en faktor som anses kunna ha en stor betydelse i hur ett område upplevs (Lilja & 

Pemer, 2010). Däremot så har den i detta fall bedömts vara för svår att mäta i en kvantitativ studie och 

därför tagits bort i själva metoden. I undersökningen av DeSO-områden har även två variabler, 

upplåtelseformer och utbildningsnivå, fallit bort på grund av bristande öppen data på SCB. 

.  
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2 Litteraturstudie 

I detta avsnitt kommer olika begrepp och viktiga faktorer inom demografi och segregation att försöka 

redogöras för, i avsikt att skapa en förståelse för den kommande undersökningen över Sundsvalls 

tätort.  

2.1 Begreppet segregation 

Det kan uppstå en missförståelse kring innebörden av begreppet segregation då det används inom olika 

sammanhang och definitionen kan därför skilja sig delvis beroende på ämnet det kopplas till 

(Boverket, 2004). I det här arbetet så syftar användningen av begreppet till den rumsliga 

segregationen, d.v.s. boendesegregationen som är det vanligast använda och innebär att ett fysiskt 

avstånd separerar olika befolkningsgrupper (Bergsten & Holmqvist, 2007). 

I Svenska akademins ordbok definieras begreppet som uppdelning av ett samhälle i (vissa) olika 

befolkningsgrupper, särsk. efter etnicitet. Enligt Andersson et al. (2009) så betyder begreppet 

”åtskillnad” och handlar om ett rumsligt åtskiljande av kategorier eller faktorer som måste kunna 

definieras. Han beskriver tre huvudsakliga kategorier som den väsentliga 

boendesegregationsforskningen kretsar kring: 

 

 Demografisk segregation – rumslig åtskillnad mellan olika åldersgrupper och kön, varpå 

hushållstyper kan räknas in i områden där specifika grupper koncentreras, exempelvis 

barnfamiljer. Eller vid boenden för vissa grupper så som barnhem (internationellt), 

studentbostäder eller äldreboenden. 

 

 Socioekonomisk segregation – rumslig åtskillnad mellan olika inkomst-, yrkes eller 

socialgrupper, d.v.s. fördelningen av klass- och resursskillnader. 

 

 Etnisk segregation – rumslig åtskillnad mellan olika nationaliteter, religion eller etnisk 

härkomst, som kan förklaras av att individer med liknande kultur, kroppsliga kännetecken 

eller attribut tenderar att samlas. 

 

Dessa kategorier/grupper anses även enligt Boverket (2010) vara de vanligaste beståndsdelarna i hur 

befolkningskoncentrationer ser ut. Det betyder däremot inte att endast en kategori eller grupp 

förekommer i ett segregerat bostadsområde utan oftast förekommer flera av kategorierna och dess 

definitioner som även brukar vara sammankopplade. Intresset i forskningen ligger därmed i hur stor 

spridning eller koncentration som utgörs av en viss grupp (Andersson, Bråmå & Hogdal, 2009) . 

2.2 Segregationen i Sverige 

Segregationsfrågan är relativt ung i Sverige och utforskades inte på allvar enligt Andersson et al. 

(2009) förrän 1965-1975 som ett resultat av den boendesegregation som blivit efter 

miljonprogrammets era.  

Lilja och Pemer (2010) menar att det grundades i en deterministisk syn att utanförskap från samhället 

låg i naturligt samband med att vara bosatt i utsatta områden. De förklarar att segregationsprocessen 

resulterar i att dessa utsatta områden har svårigheter i att lyftas då antalet människor med extremt låga 

inkomster och arbetslöshet fortsätter att hamna där. 
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De homogena och storskaliga bostadsområdena som definierar miljonprogrammet blev en plats som 

människor med ekonomiska möjligheter en gång flyttade ifrån och därmed lämnade kvar de 

lågavlönade och bidragsberoende (Ericsson, Molina & Ristilammi, 2000). Detta ledde till en 

problematik i dessa områden då människor undvek att bosätta sig där om de inte var tvungna, vilket 

var fallet för de socioekonomiskt svaga som oftast innefattade de nyinvandrade grupperna (Molina, 

1997). 

Den integration som varit mellan stadsdelar och bostadsområden i Sverige har med tiden förändrats 

från områden med blandade inkomstnivåer till att vissa områden fått en majoritet av låginkomsttagare. 

Framförallt var det förorterna som sedan mitten av 1980-talet förändrades allt snabbare till att 

klassificeras som socialt utsatta områden där integrationen till resterande samhälle försämrats drastiskt 

(Lilja & Pemer, 2010). Under 1990-talet växte segregationsfrågan allt mer då invandringen och de 

etniska aspekterna av segregationsprocessen blev tydligare i Sverige (Andersson, Bråmå & Hogdal, 

2009).  

 

Segregationsprocessen är märkbart störst i storstäderna där det finns en större rumslig separation som 

skapar en ökad polariseringseffekt mellan rika och fattiga i och med regionernas utbredning (Lilja & 

Pemer, 2010).  

I storstadsregionerna är oftast de socioekonomiska skillnaderna mer omfattande än vad de är i mindre 

orter vilket leder till att den lokala homogeniteten i stadsdelar och bostadsområden ökar då den egna 

områdesidentiteten blir starkare (Andersson, Bråmå & Hogdal, 2009). 

Men även i mindre tätorter så förekommer fenomenet, fast i mindre skala, då de fysiska avstånden är 

kortare och de socioekonomiska förutsättningarna inte är lika dramatiskt skilda i förhållande till 

varandra. I storstäder kan det handla om ett avstånd på flera kilometer mellan ett välbärgat och ett 

fattigt område, medan det i mindre orter kan handla om ett gångavstånd i meter (Lilja & Pemer, 2010). 

2.2.1 Miljonprogrammet 

Från slutet av 1950-talet fram till 1960-talet rådde en stor bostadsbrist i Sverige trots att produktionen 

av bostäder var hög (Särnbratt, 2006). 

Den växande urbaniseringen gjorde att det blivit ett otillräckligt utbud på bostäder, vilket resulterat i 

att trångboddheten och saneringsbehovet i boendemiljön ökat (Karlsson, Sellin & Vader, 2012).  

Det beslutades i Riksdagen att under en tioårsperiod bygga 100 000 bostäder om året – en miljon 

bostäder mellan 1965-1975 som därefter kom att kallas miljonprogrammet. Detta skulle vara möjligt 

att genomföra med hjälp av den numera industrialiserade byggbranschen. Det byggdes villor och 

radhus men främst flerbostadshus – höga betongbyggnader som byggdes i städernas utkanter med låga 

standarder i jämförelse med dagsläget (Karlsson & Thörnfeldt, 2009).  

 

Idag råder en stor trångboddhet i miljonprogrammens bostäder och med ett större socialt utanförskap 

(Andersson, Bråmå, & Hogdal, 2009). Det är områden som bedömts som koncentrerade av arbetslösa 

och låginkomsttagare och med en stor etnisk segregering (Karlsson & Thörnfeldt, 2009).  

För att skapa sig en bild av situationen så framstår det av Andersson (1998) att det i Stockholms åtta 

större miljonprogramsområden bor mer än 100 olika nationaliteter som alla kännetecknas av en 

gemensam gleshet på ”ursprungssvenska” hushåll. 
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2.3 Segregation – Negativt eller positivt 

När det talas om segregation är det oftast i en negativ bemärkelse om olika kulturella och/eller 

socioekonomiskt utsatta grupper som lever i eftersatta bostadsområden och därmed skapar 

segregationen (Boverket, 2010). 

I den segregerade staden så finns oftast en stark samhörighet och interaktion inom varje område och 

inom de grupper som bor där (Bergsten & Holmqvist, 2007). Hushållstyperna inom ett område kan 

vara riktade till en viss socioekonomisk grupp och familjestorlek som i sin tur skapar en gemenskap då 

de boende har liknande förhållanden och livssituation. Det kan även vara områden med en stor andel 

högavlönade människor som isolerat sig från resterande samhälle (Croner, 2017). Men i de fallen så 

pratas det inte om en segregation, trots att gruppen kan vara tydligt avskuren från resterande områden 

(Lilja, 2002). Befolkningssammansättningen i ett etniskt homogent och resursstarkt villaområde bör 

enligt definitionen av segregation vara det mest segregerade i jämförelse med de utsatta 

mångkulturella förortsområdena (Boverket, 2010).  

De resurssvagare grupperna har oftast en högre andel blandning av människor olika härkomst 

jämförelsevis med de ekonomiskt starkare. Men däremot så tenderar de att hamna i mindre attraktiva 

bostadsområden med sämre villkor och livsmiljö vilket resulterar i benämningen av att vara utsatt 

(Andersson, Bråmå & Hogdal, 2009). 

Den positiva effekten av segregation är att en känsla av tillhörighet och därmed trygghet skapas då 

människor kan relatera till varandras livssituation. Eftersom skillnaderna är mindre så underlättas 

möten mellan människor och det blir enklare att knyta relationer (Bergsten & Holmqvist, 2007). 

Delaktighet och samhörighet till sitt område är väsentlig för att trivas (Gustavsson & Elander, 2013). 

Men konsekvensen av detta är mycket väl det som kallas för segregation. Social sammanhållning och 

integration i ett bostadsområde kan lika väl menas vara ett segregerat område som exkluderats från 

staden. Begreppet segregerat tycks enbart användas i områden där det råder dåliga socioekonomiska 

förhållanden (Lilja, 2002). Men segregerade enheter kan dock inom sig själva visa tecken på 

integration och sammanhållning (Boverket, 2004). 

2.3.1 Integration 

Begreppet integration betyder att åtskilda enheter sammanfogas till en helhet till skillnad från 

segregation där man oftare pratar om uppdelningar (Boverket, 2010). 

Men integration är däremot inte motsatsen till segregation utan kan snarare ses som en process för att 

inkludera människor till att bli en del av samhället. Segregationen är oftast mer kopplat till den fysiska 

rumsligheten och kan i detta fall ses som konsekvensen av en bristande integration (Celik & 

Sandström, 2011). Integrationen handlar om att uppnå en social jämlikhet och inkludering för att 

hjälpa de mest utsatta grupperna att bli och känna sig tillhörande till helheten (Gustavsson & Elander, 

2013). Att med hjälp av samhällsplanering försöka bryta ett segregationsmönster anses svårt och 

skulle innebära att vissa ingrepp behövs inom de socioekonomiska krafter som orsakat segregeringen. 

Även om det skulle vara möjligt så blir frågan genast en etisk sådan om huruvida man kan inskränka 

på människans frihet och valet på hur individer väljer att bosätta sig (Lilja, 2010). 

I planeringen försöker frågan istället angripas genom att integrera människor in i samhället vilket 

handlar om att förminska känslan av ”vi och dem” (Brännström & Hellner-Andersson, 2007).  

Gustavsson och Elander (2013) menar att det måste finnas en social inkludering, ett deltagande och en 

platsidentitet hos invånarna för att en positiv effekt i det sociala ska kunna skapas i ett område. 

Planeringen kan bistå till detta genom att skapa omgivningar som bjuder in till möten, aktivitet och 

engagemang. Skapar man en samhörighetskänsla mellan de boende så skapar man även en trygghet 

vilket gör att folk bor kvar (Lilja, 2002). 
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2.3.2 Grannskapseffekter 

Inom den internationella segregationsforskningen så har det uppstått en växande debatt kring så 

kallade grannskapseffekter. 

Teorin om grannskapseffekter är att invånare i nära geografiska avstånd till varandra och i 

socioekonomiska koncentrationer har en direkt påverkan på varandras möjligheter till utbildning, 

arbete och politisk aktivitet (Lilja & Pemer, 2010). Andersson (1998) förklarar dessa som de sociala 

konsekvenserna av segregation eller de ”smittoeffekter” som kan finnas mellan boende inom ett 

grannskap. Det skulle till exempel vara att en individ i ett bostadsområde med hög arbetslöshet 

tenderar att bli ”smittad” till arbetslöshet genom närheten och relationen till sina grannar (Bengtsson & 

Sjöblom, 2011). Grannskapseffekterna anses däremot även kunna ha positiva effekter på den 

inflyttande individen inom resursstarka områden där välutbildade höginkomsttagare är bosatta (Lilja & 

Pemer, 2010). 

Den omgivande miljön spelar en stor roll för individens utveckling och sociala nätverk enligt 

Andersson et al. (2009). Manski (1995) och Andersson (1998) beskriver den sociala omgivningen och 

dess påverkan på individen genom att definiera tre typer av grannskapseffekter. Den första är de 

endogena effekterna. Dessa är kopplade till de beteenden och attityder hos individer inom ett 

grannskap som kan påverka eller överföras till en annan. Det är den direkt sociala ”smittoeffekten” 

som Andersson (1998) beskriver kan påverka hur värderingar och normer utvecklas. 

Socialiseringsteorin är en ansats inom de endogena effekterna som fokuserar på hur den sociala 

omgivningen, traditioner och beteenden påverkar barnen under uppväxten. Exempelvis föräldrarnas 

uppfostran/påverkan under uppväxtperioden eller vännerna och andra människor som individen 

socialiseras med i ett grannskap (Andersson, 1998). 

Den andra typen av grannskapseffekter är de exogena effekterna som till skillnad från de endogena 

inte har något socialt smittbart symptom. Dessa effekter kan istället uppstå av att exempelvis invånare 

i ett grannskap innehar egenskaper som en annan invånare inte har (Andersson, 2009). Egenskaper 

såsom en viss kultur, etnisk härkomst eller särskilda beteenden kan skapa en känsla av otrygghet eller 

utanförskap hos en nyinflyttad (Molina, 1997). I områden med stor in- och utflyttning så kan exogena 

effekter även uppstå. Att man inte känner människorna som bor där kan leda till att man känner 

otrygghet och kanske inte vågar röra sig utanför sin bostad vissa tider eller undviker socialt umgänge 

med sina grannar. Omflyttning i bostadsområden kan påverka känslan av trivsel och trygghet till hög 

grad (Lindén, 2007). Men de kan även vara positiva effekter som att individen relaterar till sin 

omgivning, känner sig trygg och därför söker sig till sociala umgängen.  

Den tredje typen Manski (1995) tar upp är de korrelerade effekterna, dessa kan beskrivas av att 

områdets funktioner och strukturer har en direkt påverkan på individerna inom det. Enligt teorin så 

tenderar beteenden inom en grupp att vara likadana till följd av att alla inom gruppen har samma 

förutsättningar inom den omgivande miljön. Tanken är att den fysiska miljön, oberoende av de sociala 

faktorerna, har en påverkan på individen. Exempelvis inom områden där det är långt avstånd till 

funktioner eller arbetsplatser tenderar arbetslösheten att vara högre. Individer som är uppvuxna inom 

ett stigmatiserat område kan indirekt påverkas av det rykte som bostadsområdet (oftast ett utsatt) har 

och därigenom ha sämre möjligheter till jobb eller bostad (Andersson, 2009). De korrelerade 

effekterna angränsar till de endogena, dock utan de sociala relationerna och istället med ett strukturellt 

perspektiv. 
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2.4 Gentrifieringsprocessen 

Det är viktigt att förstå att segregationen i sig inte baseras på utsatthet, även om så ofta är fallet, utan 

den kan likväl vara en skillnad mellan de resursstarkare, medelklassen och arbetarklassen. 

Begreppet betyder att en befolkningssammansättning förskjuts mot en annan, från arbetarklass till 

medelklass (Wikström & Olsson, 2012). Detta är en segregationsprocess som leder till att de 

resurssvagare grupperna tvingas bort samtidigt som en koncentration av de starkare grupperna bildas 

(Olsson & Lännerström, 2017).  

I Sverige började en tydligare gentrifiering kunna urskiljas efter miljonprogrammets era då de växande 

socioekonomiskt utsatta grupperna isolerades i förorterna. Innerstäderna hade nu istället börjat 

omvandlas till att bestå av en större andel attraktiva bostadsrätter där priserna plötsligt blivit för höga 

för vissa grupper (Boverket, 2010). Detta ledde till en polarisering mellan rika och fattiga som Borén 

och Koch (2009) beskriver som ett timglas. Bred upptill där de ekonomiskt starka befinner sig, smal i 

mitten på grund av en minskande medelklass och bred i botten där de arbetslösa, de lågbetalda och 

migranterna hamnat. Gentrifieringsprocessen kan även urskiljas inom områden där mark i attraktiva 

lägen blir aktuell för nyexploatering.  

Exempelvis där äldre bebyggelse rivs för att kunna ge plats åt nya högre byggnader eller där centrala 

industri- och verksamhetsområden omvandlas till nya attraktiva bostadsområden (Wikström & Olsson, 

2012). Det sistnämnda fallet är däremot oklart om det kan räknas som gentrifiering då det handlar om 

att förändra användningen av ett område. Det nämns däremot då det innefattar att bygga 

bostadsområden ämnade för en socioekonomiskt starkare grupp.  

Croner (2014) menar att gentrifieringsprocessen enligt observationer från 1960-1970-talets USA kan 

förklaras i fyra steg. Första steget innebär att en mindre grupp människor med annan socioekonomisk 

ställning än tidigare befolkning flyttar in i ett mindre attraktivt bostadsområde, oftast ett centralt 

beläget. De nyinflyttade, i många fall kulturindivider och konstnärligt lagda som sökt sig till billiga 

områden, påbörjar med att renovera och lyfta standarden på sina egna lägenheter med egna resurser.  

De nyinflyttade använder gamla lokaler till att öppna ateljéer, gallerier och utställningar vilket gör att 

platsen börjar bli intressant (Wikström & Olsson, 2012). Detta har då börjat uppmärksamma mindre 

och i vissa fall större fastighetsinvesterare som likaså köper upp och renoverar. Croner (2014) menar 

att det är i detta steg som områden börjar förändras och antalet hyresrätter börjar försvinna, i vissa fall 

byts även namnet på området i detta skede. I nästa steg flyttar nya socioekonomiska grupper in, 

medelklass eller högre som snarare ser boendet som en investering. Den första inflyttade gruppen har 

nu renoverat lägenheterna samt rustat upp utemiljön och i många fall skapat en typ av livsstil som 

numera associeras med området. Priserna på bostäderna samt hyresnivåerna stiger allt eftersom media 

uppmärksammar det då det nu blivit ett tryggt område. En stigande hyresnivå inom vissa 

bostadsområden brukar på sikt bidra till en växande gentrifiering (Boverket, 2010). Uppmärksamheten 

till området lockar till sig nya intressenter vilket leder till att hyresvärdar höjer hyrorna utan att 

förändra standarden (Croner, 2014). I och med att bostadspris- och hyresbilden förändras tvingas de 

ekonomiskt svagare ut längre bort från de centrala delarna (Celik & Sandström, 2011). De 

”konstnärliga” som startat sina verksamheter i området börjar nu vända sig mot andra områden att 

flytta till (Wikström & Olsson, 2014). I det sista steget fortsätter renoveringarna att öka liksom 

bostadspriser och hyror. Medelklassen fortsätter att flytta in i området och nu även människor inom 

finanssektorn samtidigt som småskalig detaljhandel, butiker och caféer öppnas och serviceutbudet 

ökar (Thörn, 2006). Folk börjar nu hyra ut i andrahandskontrakt vilket gör att ofta ensamstående med 

god inkomst som inte vill köpa eget flyttar in. Det området som till en början ansetts som oattraktivt 

och billigt har till slut blivit ett av de dyraste och mest ansedda, vilket definierar 

gentrifieringsprocessen (Croner, 2014). 
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2.5 Segregationsfaktorer 

I nedanstående rubriker beskrivs innebörden av de faktorer som kommer att ligga till grund för 

undersökningen. 

2.5.1 Demografiska strukturer och förändringar 

Den demografiska strukturen beskriver befolkningsfördelning över ålder, kön och dess  

sammansättning. Medan förändring beskriver själva befolkningsutvecklingen i samhället genom 

födelsetal och dödstal, den naturliga befolkningsutvecklingen, men även genom in- och utflyttning, 

d.v.s. migrationen och emigrationen (Lindén, 2007). En snabb befolkningsutveckling genom höga 

födelsetal, såkallade baby-boomar eller inflyttning är något som kan förändra befolkningens struktur 

på kort tid men är oftast något som betraktas som positivt (Olsson, 2002). Om det sker en hög 

inflyttning av människor i arbetsför ålder kan det bidra till att området får en starkare ekonomisk 

ställning. Samtidigt som en hög utflyttning av den gruppen kan leda till en åldrande befolkning på kort 

tid (Lindén, 2007). 

Skillnader mellan åldersgrupper kan leda till en demografisk segregation som kännetecknas av att 

människor av olika kön och ålder koncentreras inom olika områden (Boverket, 2004). Det kan röra sig 

om att barnfamiljer samlas inom vissa områden och äldre samt yngre och studenter hamnar inom 

andra beroende på ekonomiska förutsättningar och hushållstyper (Karlsson & Thörnfeldt, 2009). 

För att kunna förstå demografiska strukturer och förändringar inom en kommun och i planeringen så 

är åldersfördelningen enligt Boverket (2004) det som är av störst intresse. Exempelvis så är den 

offentliga servicen gällande förskola, skola, vård och äldreomsorg till stor del riktad mot specifika 

åldersgrupper vilket gör att det finns skäl att förstå hur dessa grupper ser ut idag (Gustavsson & 

Elander, 2013). Det finns även anledning att studera åldersfördelningar för att kunna förutse de behov, 

exempelvis bostadsförsörjning som kommer att behöva mötas i och med den framtida 

befolkningsutvecklingen (2004a).  

SCB:s befolkningsstatistik säger att folkmängden i landet ökat med nästan 1,4 miljoner invånare sedan 

2000-talets början vilket förutom den minskade dödligheten är en effekt av en högre invandring (SCB, 

2018a). Enligt Lindén (2007) brukar detta rent generellt vara positivt då befolkningsökningar medför 

en högre andel yngre arbetsföra människor. En befolkningsmängd som minskar i antal brukar vara det 

motsatta inom ett område då det oftast menar på att yngre flyttar ut och andelen äldre invånare ökar 

(Lindén, 2007). 

2.5.2 Arbetslöshet & socioekonomisk segregation 

Segregation och fattigdom går hand i hand – det finns en koppling där människor som lever i 

socioekonomiskt svaga områden löper en större risk för arbetslöshet, sämre levnadsvanor och 

dessutom minskade möjligheter till utbildning (Andersson, 2006; Lilja, 2002). 

Hög arbetslöshet, låga inkomster, höga ohälsotal och ett djupt bidragsberoende är enligt Lilja och 

Pemer (2010) och Boverket (2004) det som karaktäriserar ett utsatt område. Den socioekonomiska 

segregationen menar på att det uppstått en uppdelning av staden baserad på skillnaderna i inkomst och 

klasstillhörighet hos människor (Trolle, 2016; Paulsson & Lindahl, 2012). 

En högre inkomst medför en större möjlighet att välja sitt boende, låginkomsttagarna är oftast tvingade 

att flytta dit bostadspriserna är lägre (Olsson & Lännerström, 2017). Det är en förklaring till att nya 

grupper av lägre socioekonomiska ställningar fortsätter att ”hamna” i drabbade områden. Områdena 

tycks därför ha en negativ utveckling då utsatta fortsätter att hamna där trots att en framgångsrik 

utflyttning kan ha skett (Gustavsson & Elander, 2013).  
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SCB har beskrivit skillnaderna mellan olika sociala grupper genom att dela in dessa i socioekonomiska 

variabler, vilket är ett vanligt sätt att mäta statistiska olikheter. Uppdelningarna baseras på 

yrkeskategorier på arbetsmarknaden där exempelvis företagare, tjänstemän, arbetare och icke 

förvärvsarbetande är variabler som används inom studier (SCB, 1982). Detta kan antas bottna i 

medvetenheten om att olika socioekonomiska ställningar och omständigheter har en direkt påverkan 

på människors liv (Olsson & Lännerström, 2017). 

 

Sverige har under en längre tid haft en problematisk situation gällande arbetslöshet och utanförskap då 

landet vid tillfällen ansetts vara ett av de mest segregerade i Europa. Detta beror till stor del på 

migrationen menar Brännström och Hellner-Andersson (2007) där människor blir tvingade att bo i 

områden som omöjliggör integration till den svenska arbetsmarknaden. Enligt Statistiska centralbyråns 

(SCB) statistik för arbetslöshet så låg Sverige på 6,3 % år 2018, vilket gett landet en 15:e plats i 

Europa av 28 länder (SCB, 2018b).  

2.5.3 Etniska aspekter 

”Sverige är en del av världen och världen en del av Sverige på ett mer påtagligt sätt än bara för tiotalet 

år sedan…” (Fernández, 2012, s. 260). 

I Sverige har gruppen utrikesfödda, d.v.s. de som är födda utanför Sverige ökat sedan 2000-talets 

början. Enligt SCB:s befolkningsprognos så bestod 11,3 procent, eller 1 003 798 personer av den 

svenska befolkningen av människor födda utomlands. Vid årsskiftet 2018-2019 gjordes nya mätningar 

där siffran ökat till 19,1 procent, eller 1 955 569 individer som idag är registrerade i Sverige. Det har 

alltså skett en ökning på nästan 100 procent under en period av 19 år. Majoritetsguppen består idag av 

invandrade från Syrien – på andra plats kommer Finland och på tredje Irak (SCB, 2019a). 

Den etniska segregationen är en av kategorierna som tar upp störst plats inom 

segregationsforskningen. Den definieras av en åtskillnad mellan människor baserat på den etnicitet, 

religion och de kroppsliga attribut som kännetecknar dem (Trolle, 2016). Den rumsliga åtskillnaden 

som kan ses i det svenska samhället är störst mellan den ursvenska befolkningen och invandrade från 

Afrika och västra Asien, d.v.s. Turkiet, Irak, Somalia, Syrien och Libanon (Andersson, 1998). Denna 

etniska boendesegregation påpekas av Lilja och Pemer (2010) vara störst i de utsatta bostadsområdena, 

förorterna, som från år 2000 haft den största ökningen av utrikesfödda. Borén och Koch (2009) 

förklarar att den etniska segregationen ligger direkt kopplad till den socioekonomiska segregationen. 

De människor som kommer från Afrika och Mellanöstern har oftast små ekonomiska tillgångar, större 

språksvårigheter och tenderar att hamna i utanförskap till följd av vad Andersson et al. (2017) 

beskriver som ”den etniska hierarkin”. Borén och Koch (2009) menar att etniciteten inte är avgörande, 

utan att det är den höga homogeniteten av etniska hushåll i områdena som skapar en 

segregationsproblematik.  

I och med en vanligtvis lägre ekonomisk ställning och dragningskrafter till etniska likar så bosätter sig 

dessa grupper oftast i billiga hyresrätter som ägs av allmännyttiga bolag (Karlsson & Thörnfeldt, 

2009). Dessa anses som oattraktiva för ursprungssvensken och är därför relativt lätta att komma över 

för nyligen invandrade hushåll. 
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2.5.4 Upplåtelseformer & bostadssegmentering 

Benämningen upplåtelseformer definierar enligt SCB det sättet som en individ förfogar över sin 

bostad, d.v.s. genom hyresrätt, bostadsrätt och/eller äganderätt (SCB, 2019b). Fördelningen av dessa 

är en viktig faktor inom boendesegregationen då det går att se ett samband mellan uppdelning av olika 

upplåtelseformer och den socioekonomiska och etniska segregationen (Karlsson & Thörnfeldt, 2009). 

De områden som består av större andelen hyresrätter är oftast mer drabbade av utsatthet i form av 

arbetslöshet, förtidspensionering, socialbidragstagare och etnisk koncentration (Lilja & Pemer, 2010). 

Men känneteckningen idag är till den av människor med utländsk härkomst menar Molina (1997) som 

även påpekar den socioekonomiska segregationen som fanns där innan de invandrade grupperna 

flyttade in. Till följd av den uppdelade bebyggelsestrukturen och segmenteringen av 

bostadsmarknaden som gjordes i samband med miljonprogrammen så delade man även upp människor 

efter socioekonomisk klass (Andersson, Bråmå & Hogdal, 2009). Vissa områden präglades av en 

större andel hyresrätter och höga flerbostadshus, andra av bostadsrätter och radhus eller äganderätter 

och friliggande villor. Men segregationen är inte orsakad av upplåtelseformernas fördelning, det är 

snarare så att den förstärker processen. Inkomstskillnaderna mellan grupper är en stor bidragande 

faktor som skapar tydligare skillnader när uppdelningen av bostadsområden baseras på dem 

(Andersson, 1998). Detta är en orsak till varför vissa områden blivit särskilt bestående av etniska 

grupper då nyanlända ofta inte har ekonomiska förutsättningar och även svårigheter att komma in på 

arbetsmarknaden (Andersson, Bråmå & Hogdal, 2009; Karlsson & Thörnfeldt, 2009). Resultatet leder 

ofta till arbetslöshet, låga medelinkomster eller bidragsberoende till vilket de hänvisats till billiga 

hyresrätter. Statistiken visar att ursprungssvensken oftare äger sitt boende till skillnad från de med 

utländsk bakgrund som istället hyr (Karlsson & Thörnfeldt, 2009). 

Hyresrätter ses oftast som attraktivare för antingen unga eller människor med utländsk bakgrund på 

grund av det mindre ekonomiska kapitalet. Brännström och Hellner-Andersson (2007) anser att dessa 

bostadsformer ses som det första steget till en etablering på bostadsmarknaden. Större familjer med 

många yngre väljer oftast att bosätta sig i småhus eller radhusområden. Den äldre befolkningen, i 

oftast mindre hushåll, väljer vanligtvis att flytta från villaområden till bostadsrätter före hyresrätter 

(Lindén, 2007). Det krävs ett visst kapital för att kunna skaffa sig en bostadsrätt eller äganderätt, som i 

områdesstatistik har betydligt lägre flyttningsmönster än hyresrättsområdena (Karlsson & Thörnfeldt, 

2009). Hyresrätterna ses i detta som en hållplats eller ett genomflyttningsområde där ingen egentligen 

tenderar att stanna (Gustavsson & Elander, 2013).  

Blandade upplåtelseformer och varierade funktioner anses kunna skapa bättre förutsättningar för goda 

livsmiljöer genom att olika samhällsgrupper möts och integreras på ett bättre sätt (Boverket, 2010). 

Det finns däremot motsättningar som menar på att blandade boendeformer i nyproduktion snarare 

leder till det motsatta. Då det antingen kan ske en gentrifiering eller en koncentration av 

höginkomsttagare då bostadskostnaderna i regel blir höga, oavsett upplåtelseform (Andersson, Bråmå 

& Hogdal, 2009).  
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3 Metod 

I detta avsnitt så kommer den metod som utvecklats av Ljung Holm och Wennergrund (2018) för att 

identifiera och analysera segregerade områden att redovisas. Undersökningen kommer att studera om 

deras analysmetod är funktionell för större tätorter. Syftet med metoden är att mäta uppdelningen av 

faktorer som tros bidra till segregation mellan stadsdelar i Sundsvalls tätortsområde. Detta kommer att 

göras för två typer av områdesindelningar i syftet att jämföra vilken som anses mest funktionell för 

denna typ av studie. De faktorer/variabler som undersöks är baserade på litteraturgenomgången och är 

följande: 

 Förvärvsintensitet 

 Medianinkomst 

 Inrikes/-utrikesfödda  

 Utbildningsnivå 

 Upplåtelseformer  

 Åldersfördelning  

Variabeln åldersfördelning har i den tidigare metoden ansetts problematisk att mäta då 

spridningsmåttet som använts inte verkat optimalt. ”Det riskerar att bli missvisande ... Därav är det av 

högsta vikt att se över valet av spridningsmått vid användning av studiens metod” (Ljung Holm & 

Wennergrund, 2018, s.31). 

Istället för att använda ett spridningsmått så kommer undersökningen avgöra hur stor andel det är av 

befolkningen i vissa områden som är i arbetsför ålder (20-64) och hur stor andel som inte är det. I 

metoden av Ljung Holm och Wennergrund (2018) så studerar de istället åldern genom ett 

femårsintervall (0-5, 6-10, 11-15 o.s.v.) för att undersöka spridning och koncentration. I den här 

undersökningen anses det inte ha lika stor betydelse för boendesegregationen då syftet med 

åldersvariabeln i det här fallet riktas mot socioekonomisk kapacitet och om det finns en demografisk 

segregation mellan arbetsföra och icke arbetsföra.  

Ljung Holm och Wennergrund (2018) utförde en enkätundersökning i avseende att värdera vilken 

variabel som anses väga tyngst och vara mest påverkande i segregationsprocessen. I den 

resultattabellen (se Tabell 1, s. 31) hamnade åldersfördelningen lägst i vikt och inkomstfördelningen 

högst, vilket kan tolkas som att socioekonomiska faktorer väger tyngre. Det kan däremot finnas en 

stark koppling mellan ålder och inkomst då unga och äldre oftast har lägre inkomster än den 

genomsnittliga medelåldersindividen. Det finns därför skäl att misstänka att områden med lägre 

inkomst kan ha en högre koncentration av antingen äldre eller yngre.   

Att undersöka ett åldersintervall för att se spridning på åldrarna är högst relevant när det kommer till 

att studera hur varierat eller koncentrerat ett område kan vara för en viss åldersgrupp. Integration 

förespråkar blandning av människor i alla avseenden, därför är åldersintervall intressanta ur ett socialt 

och demografiskt perspektiv inom segregation (Gustavsson & Elander, 2013). 

Men för att inte riskera missvisningar med spridningsmåttet, så kommer undersökningen att avgränsas 

från korta åldersintervall.  

 

Variabeln medianinkomst har tillkommit i denna undersökning till skillnad från Ljung Holm och 

Wennergrunds (2018) studie då data funnits tillgänglig. Det finns fördelar med att mäta inkomst i 

bostadsområden menar (Olsson & Lännerström, 2017) då den variabeln utgör exakta värden inom 

studerandet av socioekonomiska förändringar, segregerings- och gentrifieringsprocesser. 
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3.1 Datainsamling & områdesindelning 

I denna del beskrivs problematiken med valet av olika områdesindelningar till undersökningen och 

datainsamlingen för dem.  

3.1.1 Nyckelkodsområden (NYKO) 

Undersökningen påbörjades med insamling av variabeldata som hämtats från kommunstyrelsens 

avdelning för strategisk samhällsutveckling på Sundsvall kommun. För att följa Ljung Holm och 

Wennergrund (2018) så valdes SCB:s nyckelkodsystem (NYKO-system) att användas då det ger en 

indelning av kommunens stadsdelar som är stabil över tid. NYKO är skapat i samarbete med 

inblandade kommuner och är konstruerat för att möta det behov som den kommunala planeringen har 

genom finare geografiska indelningar av stadsdelar och bostadsområden. Delområdena är 

sammanförda fastigheter med olika invånarantal, beroende på indelningsnivå, som innefattar de 

individer som är knutna till fastigheterna genom folkbokföring (SCB, u.å.).  

I Sundsvall så finns sex områdesnivåer att tillgå, där nivå 1 innefattar de största områdesindelningarna 

i kommunen och nivå 6 de minsta. I denna undersökning så har det endast funnits tillgång till 

befolkningsdata av intresse inom nivå 1, 2 och 3. I det här arbetet har NYKO - nivå 3 använts (se 

Figur 1) då en mindre indelning tycktes mer lämplig för ändamålet med hänvisning till MAUP-

problematiken i 3.1.3. Efter att ha granskat data för befolkningsmängden i NYKO så stod det klart att 

områdesindelningarna inte tog hänsyn till befolkningsantal. Områdena kunde skilja sig från att ha 0 i 

befolkningsantal till 5300 vilket ansågs kunna skapa problematik i jämförelser mellan områdena. 

Författaren gjorde bedömningen att sätta ett minimum på 200 invånare per område för att jämförelser 

ska bli möjliga och för att inte möjligöra personlig utpekning. De områden som understigit 200 

personer har tagits ur undersökningen (se Figur 1). På grund av den skeva befolkningsindelningen 

kommer denna undersökning även att pröva en annan områdesindelning utöver den som använts i 

metoden som Ljung Holm och Wennergrund (2018) utvecklat. 
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Figur 1: Nyckelkodsindelning för Sundsvalls tätortsområde – nivå 3. Bortvalda områden kommer ej att studeras 

i undersökningen då befolkningsantalet understiger 200. Satellitfoto – SS Google Maps Satellite. 
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3.1.2 Demografiska Statistikområden (DeSO) 

Utöver NYKO så kommer DeSO (Demografiska Statistikområden) att användas som 

områdesindelning då de områdena är konstruerade efter ett max- och minvärde för befolkningsantal.  

DeSO är en regional indelning av geografiska områden som inrättades den 1 januari 2018 av SCB som 

ersättning för den äldre modellen från 1994, SAMS, Small Areas for Market Statistics (SCB, 2017). 

SAMS bygger enligt Lindberg (1971), i grund och botten på kommunernas områdesindelning d.v.s. 

NYKO. I en studie om SAMS funktionalitet bedömer Amcoff (2012) att områdesindelningarna kan 

anses föråldrade gällande mätningar av homogena områden. Han talar om en homogenitet bestående 

av upplåtelseformer, bebyggelse och social sammansättning vilket kan vara viktigt att fånga upp inom 

segregationsforskningen. ”Det finns behov av och möjligheter att skapa en ny förbättrad och aktuell 

indelning av hela landet i grannskapsområde … givet dess ålder och tillkomsthistoria och givet att den 

inte över huvud taget har justerats sedan 2003, borde detta vara en prioriterad uppgift för SCB” 

(Amcoff, 2012, s. 112). Eftersom DeSO är den nya versionen av SAMS bedöms den vara det optimala 

verktyget för studien.  

DeSO gör det möjligt att analysera befolkningsstatistik i mindre ytor än jämförelsevis län och 

kommuner. Ytorna är baserade på kommungränserna och delas in befolkningsmässigt på kring 1500 

personer per yta med en övre gräns på 3000 och en undre på 650. DeSO är konstruerat för att 

underlätta forskning inom befolkningstäthet, segregation (grannskapseffekter) och socioekonomisk 

utveckling i samhällsrelaterade frågor. Utöver befolkningsstorlek så är indelningarna skapta så att de 

tar hänsyn till rumsliga barriärer (järnvägar, gatunät, vattendrag m.m.) samt bebyggelsemönster 

(bebyggelsens ålder, typ av bebyggelse och upplåtelseform i respektive område) (SCB, 2017). 

I den här undersökningen bedöms DeSO-indelningen vara användbar för att analysera befolkningsdata 

och fördelningar inom Sundsvalls tätort. Problematiken med områdesindelningen är att det ej funnits 

tillräckligt med data för att kunna göra en fullständig undersökning. De variabler som SCB kunnat 

förse för DeSO är följande: 

 Förvärvsintensitet 

 Medianinkomst 

 Utrikesfödda 

 Åldersfördelning 

I Figur 2 illustreras områdesindelningarna som till skillnad från NYKO-indelningen i Figur 1 har fler 

och mindre områden. I de centrala delarna av tätorten är fördelningarna mindre än i utkanten av 

tätorten, vilket kan förklaras av en tätare bebyggelsestruktur som skapar ett högre befolkningsantal. 

Detta är en av de större skillnaderna mellan områdesindelningarna då NYKO delar in tätorten i 

stadsdelar, vilket resulterar i en mer jämnstor geografisk zonindelning än DeSO-indelningen. 

Problematiken som kan uppstå med DeSO är att det i områden med glesare bebyggelse kan skapas 

stora geografiska indelningar. Till exempel kan det behövas två mindre byar för att fylla 

befolkningsintervallet som används i DeSO, vilket leder till att det skapas en geografisk zonindelning 

för dessa. Problemet är att en sådan skalindelning kan riskera att olika skillnader som finns i 

befolknings- och bebyggelsestruktur mellan dessa byar försvinner.  

Den problematik som finns med områdesindelningar är inget nytt fenomen – det finns många studier 

som bearbetar detta som kommit att kallas för the modifiable areal unit problem (MAUP)(Amcoff, 

2017). Det grundas i att olika zon- och skalindelningar kan riskera att skapa betydande skillnader i 

studier baserade på befolkningsdata, beroende på hur områden fördelas. MAUP-problematiken är i 

denna studie därför viktig att se över och kommer att förklaras vidare i nästa rubrik. 
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Figur 2: DeSO - indelning för Sundsvalls tätortsområde. (Se Bilaga B1 för definition av områdesindelningen). 

Satellitfoto – SS Google Maps Satellite.  

3.1.3 The Modifiable Areal Unit Problem (MAUP) 

Inom studier som inbegriper aggregerade data, d.v.s. ihopsamlad data och i detta fall inom en viss 

områdesindelning, så är risken stor att olika varianter av aggregationer kan framställa olika slutresultat 

(Amcoff, 2017). Delar av fenomenet MAUP upptäcktes redan år 1934 av Gehlke och Biehl (i Green 

och Flowerdew, 1996) men det var inte förrän år 1979 som Openshaw och Taylor (i Wong, 2009; 

Amcoff, 2017) började studera det som termen föddes. Deras studie riktades på Iowa, USA, och 

baserades på att mäta hur stor andelen äldre som utgjort republikanernas valröster varit. De upptäckte i 

samband med detta att betydande skillnader uppstod beroende på hur indelningarna av regionerna 
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gjordes. Green och Flowerdew (1996) förklarar MAUP-problematiken genom att ta ut 

standardavvikelsen (avvikelsen från medelvärdet) för en variabel över många små indelningar. För att 

sedan ta ut standardavvikelsen för samma variabel över samma geografiska yta, fast i en stor 

indelning, vilket genererar två olika slutresultat.  MAUP kan definieras inom två olika aspekter där 

skala och zonindelning kan leda till problematik inom geografiska studier (Wong, 2009). 

Zoneringsaspekten kan förklaras med problematiken Openshaw och Taylor (i Wong, 2008; Amcoff, 

2017) stötte på i deras studie. Att olika indelningar av zoner kan generera olika slutresultat (se Figur 

3), vilket var hur studerandet av fenomenet påbörjades år 1979 (Green & Flowerdew, 1996). 

Skalaspekten kan jämföras med Green och Flowerdews (1996) exempel om standardavvikelse där det 

kan uppstå variationer inom resultatet om data för många små områdesindelningar aggregeras till färre 

och större områden (se Figur 4). MAUP anses däremot inte utgöra någon problematik så länge 

grunden för den geografiska indelningen baseras på det som undersökningen vill framställa (se A i 

Figur 3), d.v.s. att grunden för indelningen utgår ifrån variablernas skillnader (Amcoff, 2012). 

Figur 3 beskriver zonproblematiken genom att illustrera hur olika områdesdelningar mellan olika 

homogena variabler kan se ut och ha för effekt. Variablerna redovisas i figuren genom olika 

färgindelningar och kan exempelvis vara bebyggelsestruktur, upplåtelseformer eller 

befolkningsstatistik av valfritt intresse. Områdesindelningarna (de streckade linjerna) redovisas på tre 

olika möjliga sätt (A, B och C) av oändligt antal möjliga sätt. Figuren förklaras genom att indelning A 

kan bevisa att en viss variabel är starkare, svagare eller skiljer sig från en annan inom 

områdesindelningar då variablerna blir homogent fördelade. Med indelning B så går det att se en 

delvis homogen fördelning och skillnad mellan områdena, men dock kan svårigheter uppstå mellan 

vissa områden då variablerna delvis blandats. Vid indelning C så kommer en undersökning om i detta 

fall segregation vara omöjlig då variablerna, d.v.s. områdenas olikheter, fullkomligt blandats. 

 
Figur 3: The modifiable areal unit problem – illustration av zonindelningsproblematiken inom geografiskt 

statistiska undersökningar. 

Figur 4 beskriver skalproblematiken genom att illustrera hur summan av standardavvikelserna för en 

variabel, Y, inom flera områden genererar ett annat resultat än vad summan av standardavvikelserna 

för variabeln X, med färre och större indelningar gör. Att använda rätt skalstorlek för den variabel som 

är av intresse är viktigt inom forskning av segregation då det annars riskerar att ”blanda ihop” 

olikheterna så att de inte kan utläsas. 

 
Figur 4: The modifiable areal unit problem – illustration av skalindelningsproblematiken inom geografiskt 

statistiska undersökningar. 
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För att kunna studera segregation på en geografisk nivå är det därför av stor betydelse att 

områdesindelningarna stämmer överens med de prioriterade variablerna som anses vara direkt 

påverkande till segregationsprocessen. Om inte, så riskerar studien att framställa ett felande 

slutresultat. De två olika områdesindelningarna som kommer att användas i undersökningen skiljer sig 

till största del i skalindelning vilket illustreras i Figur 5. Zonindelningarna bedöms som pålitliga för 

detta syfte då de båda indelningarna är skapta av SCB i samarbete med kommunen själv. 

Konsekvenserna av olika skalindelningar kommer däremot att studeras i denna undersökning.  

 
Figur 5: Sammanlagda områdesindelningar, NYKO och DeSO för Sundsvalls tätortsområde.  

Satellitfoto – SS Google Maps Satellite. 

 

 



Segregationen – Hur ser den egentligen ut? 

  

19 
 

3.2 Bearbetning av data 

För att följa Ljung Holm och Wennergrund (2018) i den metod de utvecklat så kommer samma 

variabler som de använt att undersökas. Dessa är följande: 

 Förvärvsintensitet – Andelen förvärvsarbetande för åldrarna 20-64 i procent. 

 Medianinkomst - Medianinkomst netto per område för åldern ≥ 20. 

 Inrikes-/utrikesfödda – Andelen utrikesfödda i procent. 

 Utbildningsnivå – Andelen invånare med eftergymnasial utbildning minst 3 år  

(universitet eller motsvarande) i procent. 

 Upplåtelseformer – Andelen hyresrätter per område i procent. 

 Åldersfördelning – Andelen invånare i olika åldersgrupper (0-19, 20-64 och ≥ 65) per område 

i procent. 

Variabeln åldersfördelning har bearbetats annorlunda i denna studie än vad den gjorts i tidigare 

metodutveckling då det funnits problematik med spridningsmått. Istället för ett femårigt åldersintervall 

så kommer tre åldersgrupper jämföras baserat på hur stor procentandel som varje område har av varje 

åldersgrupp. Variabeln medianinkomst kommer i denna studie bearbetas i grundform enligt samma 

normaliseringsmetod som resterande variabler. I mer översiktliga områdesstudier så förfaller inte en 

variabel bestående av median- eller medelvärde som lämplig att använda vid normalisering. Detta på 

grund av risken med att stora områdesindelningar skapar medelvärden där alla ingående värden ”dras 

över en kam”, vilket gör att skillnaderna inte uppskattas. Men i tätortsnivå bedöms det som 

funktionellt då exakta data för mindre områden är möjliga (Olsson & Lännerström, 2017). 

För att undvika felaktigheter i metoden så kommer samma ekvationsformler som Ljung Holm & 

Wennergrund (2018) använt för normalisering att användas i undersökningen.  

Undersökningen studerar segregationen i Sundsvalls tätortsområde, till vilket analysen av statistiken 

görs med både NYKO (Figur 1, s. 23) och DeSO-indelningen (Figur 2, s. 25). Områdesindelningarna 

har illustrerats genom QGIS, en GIS-programvara som kan hantera olika vektor- och rasterformat. 

Detta möjliggör för en illustrativ geografisk undersökning av befolkningsdata i delområdena. 

Polygonindelningenarna kan ses i överlappande form i Figur 5 där skillnaderna mellan de olika 

områdesindelningarna illustrerats i samma karta. Polygonerna som ses är koordinatbaserade enligt 

referenssystemet SWEREF 99 TM och innehar ett ID som senare kan sammankopplas med 

befolkningsdata som bearbetats i Excel. 
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3.3 Procentomvandling 

För att göra variabeln åldersfördelning jämförbar med de andra variablerna så måste den omvandlas 

till procentandel. Detta gäller även för de ingående variablerna inom DeSO-indelningen då värdena 

tillhandahålls av SCB i form av befolkningsantal, och inte procentandel som behövs för 

undersökningen. Beräkningen för procentandelen av de tre åldersgrupperna (0-19, 20-64, ≥ 65) per 

område samt DeSO-variablerna görs genom ekvation 1: 

 

(1) 

 

𝑉𝑃  = Procentandel av variabel 

𝑉𝑥  = Variabel i befolkningsantal 

Σ𝑉  = Summan av områdets befolkningsantal för variabeln (det totala områdesvärdet). 

Efter att alla områdens åldergrupper och DeSO-variabler blivit tilldelade ett värde i procentandel enligt 

ekvation (1) så går de att normalisera i nästa steg. 

3.4 Segregationsindex 

För att kunna jämföra variablerna i studien så har en normalisering gjorts enligt den segregationsindex 

som Ljung Holm och Wennergrund (2018) använt. Det finns enligt Duncan och Duncan (1955) olika 

index som kan användas för att mäta fördelningen av befolkningsstatistik inom olika kategorier 

beroende på syftet. Segregationsindexen kan användas för att undersöka avvikande proportioner av 

olika grupper baserat på de gemensammas medelvärde (Beller, 1984). Genom segregationsindexen går 

det att studera uppdelningar på en övergripande nivå där ett mått mellan noll till hundra beskriver 

fullständig integrering eller segregering (Ulfsdotter-Eriksson, 2006). Med indexen skapas ett 

normaliserat värde baserat på standardavvikelsen av en variabels medelvärde. Varje områdesvärde får 

ett nytt värde mellan 0-100 genom indexen, vilket kan definieras som ett intervall från ”ingen 

segregation” till ” stor segregation”. 

Normaliseringen görs efter att alla områden blivit tilldelade ett värde utifrån varje variabel. 

Medelvärdet av en variabels alla områdesvärden kan tänkas som ett förhållningsvärde där det råder 

minst segregation, d.v.s. där det är mest balanserat. De områden med ett värde som är högt över 

medelvärdet kan klassas som segregerade lika som de som ligger lågt under (se Figur 6, s. 30 för 

illustration av normalfördelningen). Normaliseringens syfte är att skapa ett mer lättförståeligt och 

funktionellt värderingssystem som sedan kan användas för att jämföra olikheterna mellan alla 

områden. Segregationsindexen görs genom ekvation 2:  

 

(2) 

 

𝑉𝑁 = Normaliserat variabelvärde 

𝑉𝑥 = Specifika områdets värde.  

𝑉

𝑛
  = Variabelns medelvärde.  

𝑉𝑚𝑎𝑥 = Högsta värdet av |( 𝑉𝑥 −
𝑉

𝑛
 )|  

𝑉𝑁 = |( 𝑉𝑥 −
𝑉

𝑛
 )| ∗ ( 

100

𝑉𝑚𝑎𝑥
 ) 

 

𝑉𝑃 =
𝑉𝑥

Σ𝑉
    

 

                       

(Ekvation 1) 
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Figur 6: Normaliseringskurva – figuren beskriver fördelningen av mätvärdet genom standardavvikelsen (𝝈) 

utifrån medelvärdet (µ). Notera att positiv och negativ avvikelse från medelvärdet blir positiv standardavvikelse 

åt båda håll. 

3.5 Värdesättning av variabler 

I denna del beskrivs den metod som använts för att skapa ett värderingssystem att väga varje enskild 

variabel utifrån. Variablerna rangordnas enligt metoden utefter hur stor påverkan de antas ha på 

segregationsprocessen. Genom att sätta ett rank- och viktvärde på de olika variablerna så kommer 

skillnaderna kunna ses på ett tydligare sätt i den slutgiltiga analysen. 

3.5.1 Rangordning – enkätvärden 

För att kunna jämföra variablernas påverkan på segregationsprocessen på ett utförligt sätt så behöver 

de först rangordnas. Det finns däremot svårigheter i att ranka variablerna i fråga eftersom det handlar 

om att bedöma något som inte har ett fysiskt mått. Segregationens orsaker är något som behandlas i 

den teoretiska forskningen. Potter och Levine-Donnerstein (1999) beskriver att teorier vanligen 

används och är väsentliga för att ledsaga forskare om vilka variabler eller värden som är viktiga för 

analys. Data kring de olika variablerna går att framställa men vilka av dem som anses viktigast är 

däremot en rent kvalitativ aspekt. Det betyder att kvantitativ data måste framställas genom kvalitativa 

medel. Det effektivaste sättet att få fram stora mängder kvantitativ data är enligt Dahmström (2011) 

genom en enkätundersökning. På grund av tidsåtgången för att generera svar i en sådan undersökning 

så har den inte varit möjlig att göra. Däremot så gjordes en enkätundersökning i metodutvecklingen av 

Ljung Holm och Wennergrund (2018) som resulterade i en rankning av variablerna (se Tabell 1) och 

den kommer att användas i detta fall. Det finns även en fördel i att använda samma värdesättning som 

de har använt då en ny enkätundersökning kan resultera i en annan rankning på variablerna vilket 

riskerar att undersökningen kring metodens funktionalitet försvåras. Variabeln trångboddhet har fallit 

bort i denna undersökning. 
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Tabell 1: Rankningsvärden 

Position Variabel Rankvärde 

1. 

1. 

Förvärvsintensitet 

Medianinkomst 

5,07 

5,07 

2. Upplåtelseformer 4,86 

3. Utbildningsnivå 3,93 

4. Inrikes/utrikesfödda 3,64 

 Trångboddhet 1,93 

5. Åldersfördelning 1,57 

Framställda värden för variabler utifrån enkätundersökning, kompletterad med variabeln medianinkomst.   

Hämtad från ”Hur identifieras segregerade bostadsområden?” Av J. Ljung Holm & T. Wennergrund, 2018, s.21. 

 

Variabeln medianinkomst tillkommer i Tabell 1 och rankas enligt samma värde som förvärvsintensitet.  

Anledning till detta är att Ljung Holm och Wennergrund (2018) använt sig av medianinkomst i deras 

enkätundersökning och sedan ändrat variabeln till förvärvsintensitet då data inte varit tillgängligt i 

deras fall. Detta har kunnat göras då det går att se direkta kopplingar mellan förvärvsfrekvens och 

medelinkomster inom områden (McHenry & Rinner, 2016). ”Därav anses skillnaderna mellan 

inkomstdata och förvärvsfrekvensdata vara minimala” (Ljung Holm & Wennergrund, 2018, s.12). Av 

den orsaken har bedömningen gjorts att variablerna förvärvsintensitet och medianinkomst båda blir 

fördelade samma rankvärde, som i detta fall blev det högsta.  

3.5.2 Viktning – Rank sum weights 

Efter att variablerna har rangordnats så behöver de viktas för att få en användbar form till den 

kommande jämförelsestudien (Ljung Holm & Wennergrund, 2018). Därför ska variablerna genomgå 

en metod kallad rank sum weights som är det vanligast använda sättet för att rättvist vikta rankade 

faktorer (Malczewski, 1999).  

Ekvation 3 används genom att antalet variabler i studien subtraheras med rankpositionen för variabeln 

av intresse (se Tabell 1). Detta adderas med 1 och divideras sedan med summan av alla rankpositioner. 

Genom ekvation 3 ges varje rankvärde för varje variabel ett viktat värde som kan användas i nästa 

steg. 

 

 

(3) 

 

 

 

𝑊𝑗  = Viktat värde för variabeln j. 

𝑛  = Antalet variabler. 

𝑟𝑗   = rankpositionen för variabeln j.  

∑ 𝑟𝑗  𝑛
𝑥=1 = 1+2+3… n (summan av alla rankpositioner). 

𝑊𝑗 =  
𝑛 − 𝑟𝑗 +  1

∑ 𝑟𝑗
𝑛
𝑗=1
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3.6 GIS & Multikriterieanalys  

Geografiska informationssystem (GIS) och multikriterieanalys (MKA) har blivit allt mer populär inom 

samhällsplaneringen. Användningen av MKA grundas i att de flesta samhällsfrågor, vare sig de är 

politiska, sociala eller ekonomiska så baseras de på många underliggande faktorer. För att kunna skapa 

en helhetsbild i syfte att förstå samhällsutvecklingen behövs därför alla innefattande faktorer/kriterier 

behandlas (Malczewski, 1999). MKA kan användas vid undersökningar där kriterier måste ställas 

emot varandra och prövas efter prioritet eller när de behöver vägas samman (McHenry & Rinner, 

2016; Ljung Holm & Wennergrund, 2018). Eftersom dessa undersökningar baseras på flertalet 

kriterier så behövs ett användbart verktyg för att möjliggöra bearbetning. Till detta kommer GIS-

programvaror in som möjliggör en förenklad beslutsprocess i manipulering och analysering av rumslig 

data, som är direkt nödvändig vid hantering av större datamängder (Carver, 2007).  

Studien har fram till detta hanterat och bearbetat olika variabler (kriterier), dessa kommer att 

analyseras enligt en multikriterieanalysmetod. Det finns olika metoder att använda inom MKA 

beroende på studieform och denna undersökning kommer att förhålla sig till den linjära additiva 

metoden. De normaliserade områdesvärden bearbetas nu enligt ekvation 4: 

 

(4) 

 

𝑊 = Viktat värde (efter metoden rank sum weights). 

𝑉 = Normaliserat variabelvärde (efter segregationsindexen) 

Ekvation (4) kan beskrivas som att varje normaliserat områdesvärde, efter segregationsindexen, 

multipliceras med det viktade rankvärdet enligt rank sum weights metoden. De MKA-värden som 

genereras för varje variabel inom varje område summeras sedan så att varje enskilt område får ett 

sammanfattat MKA-värde av alla variabler. Slutsumman blir det värde som används i 

multikriterieanalysen.  

Sammanfattningsvis så har undersökningen bearbetat grunddata för varje variabel i varje delområde 

genom att först omvandla nödvändiga variabelvärden till procent. Dessa har sedan normaliserats för att 

få en användbar värdesatts att arbeta med i jämförelsesyfte. För att ge variablerna olika tyngd så har 

dessa rangordnats och viktats för att sedan ges ett slutvärde enligt den ovanstående linjära additiva 

metoden.  

Slutvärdet eller MKA-värdet för varje variabel, för varje delområde i Sundsvalls tätortsområde har 

sedan summerats och illustreras i Figur 8, s. 38 (NYKO) och Figur 9, s. 40 (DeSO). Programvaran 

QGIS har använts för att visualisera all data i geografisk kontext. För varje variabel har en separat 

karta skapats (se Bilaga C). 
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3.7 Validitets- och reliabilitetsprövning 

För att studien ska kunna klassificeras som trovärdig så behöver den genomgå en process av 

prövningar som garanterar att resultatet är pålitligt. 

Den kvantitativa forskningen handlar om att försöka skapa en bild av den fysiska verkligheten som 

kan observeras med mätbara fakta (Glesne & Peshkin, 1992; Golafshani, 2003). Att mäta något, såsom 

samhällsskillnader i denna studie, kan enligt Golafshani (2003) och Crocker och Algina (1986) 

efterliknas med att skapa förståelse för ett ämne.  

Men för att skapa en förståelse för något så kräver det att de data och metoder som använts inom 

forskningen är att lita på.  

Validitet och reliabilitet är två viktiga faktorer inom kvantitativ forskning för att säkerställa en studies 

trovärdighet. Validitet kan beskrivas som en analys av att undersökningen granskar det som är 

ändamålet för studien (Manski, 1995). Reliabiliteten i en studie avgörs enligt Potter och Levine-

Donnerstein (1999) på tre olika kategorier. Konsistens är den första och innefattar hur en process kan 

förändras över tid, en sådan process kräver att nya tester utförs efter tid.  

Replikerbarhet är den andra och innebär att studien ska vara möjlig att återskapa med samma 

slutresultat oavsett vart den görs, av vem och under vilka omständigheter. Noggrannhet är den tredje 

och syftar till processer kan prövas mot en standard eller annan känd studie för att trovärdigheten ska 

säkerställas. Potter och Levine-Donnerstein (1999) beskriver noggrannhet som den mest trovärdiga 

metoden men även den svåraste analysen att genomföra på grund av ofta bristande grunder att mäta 

studierna mot. Replikerbarhetssmetoden bedöms som den mest realistiska att kunna genomföra enligt 

Krippendorf (1980) och det är även den analysmetoden som ska användas i denna prövning. 

Undersökningen har genomgått två kvantitativa valididets- och reliabilitetsprövningar för att skapa en 

god pålitlighet. Den första är genom metoden index of dissimiliarity och den andra genom en 

känslighetsanalys som redovisas i Bilaga A för vidare intresse.  

3.7.1 Index of Dissimilarity 

För att skapa reliabilitet åt den kvantitativa studien så har den testats utifrån en metod kallad index of 

dissimilarity. Inom segregationsforskningen finns olika metoder för att mäta spridningar inom 

populationer. De tre grundläggande kategorierna för dessa är genom interkvartilavstånd, 

mellanskillnader och den som används i denna studie, standardavvikelsen (James & Taeuber, 1985). 

Olika mätmetoder inom kategorierna har framställts som olika index för segregation, till vilket index 

of dissimilarity framställts av Duncan och Duncan (1955) i deras metodologiska analyser. Den har 

senare blivit en populär metod inom analyser av exempelvis etnisk segregation (White, 1986; Taeuber 

& Taeuber, 1976). Index of dissimilarity, eller olikhetsindexen, är användbar inom dessa sorters 

studier då den kan appliceras på fler än två variabler samtidigt förklarar Sakoda (1981).  

Den används för att beskriva ojämna fördelningar mellan olika befolkningsvariabler. Detta genom att 

proportionerna av en antalsbaserad variabel förflyttas från en överskottsenhet till en underskottenhet 

för att skapa en jämn fördelning (White, 1986; Sakoda, 1981). Metoden skiljer sig från 

segregationsindexen (se 3.4) då variabler inte viktas vilket gör att den heller inte skapar ett 

segregationsintervall med värden mellan 0-100. Istället indikerar indexen hur stor del inom en viss 

grupp, exempelvis inrikes- och utrikesfödda, som skulle behöva flytta från ett område för att skapa en 

jämn fördelning (Taeuber & Taeuber, 1976). Den baseras på att jämföra proportionen av en variabel 

inom ett område med det totala antalet av variabeln i tätorten.  

Den andra skillnaden mellan de två olika indexen är att olikhetsindexen baseras på de faktiska 

områdesvärdena av variablerna i studien. Alltså mäts befolkningsdata i antalet och inte i procentandel 

som beräknas genom ekvation 5 nedan:  
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(5) 

 

 

𝐷 = Olikhetsvärdet av variabel a och b 

𝑎 = Antalet människor med värdet a i området.  

𝐴 = Totala antalet människor med värdet a i tätorten.   

𝑏 = Antalet människor med värdet b i området. 

𝐵 = Totala antalet med värdet b i tätorten.  

Ekvation (5) förklaras genom att antalet för en variabel i varje enskilt område, låt säga 

förvärvsarbetande (𝑎), divideras med totala antalet förvärvsarbetande för hela tätorten (𝐴). Samma 

process görs för motsatt variabel, d.v.s. arbetslösa (𝑏), inom varje enskilt område som divideras med 

totala antalet arbetslösa i tätorten (𝐵).  

Genom divisionen skapas en proportion av variabeln inom varje område. Kvoten av de båda 

variablerna subtraheras sedan med varandra och den positiva differensen, d.v.s. olikhetsvärdet, delas 

sedan och används för att skapa en kartanalys i QGIS. Ju mindre olikhetsvärdet blir efter metoden, 

desto mindre anses olikheterna vara i det området. Se Figur 7 nedan för visuell förklaring av 

olikhetsindexen. 

 
Figur 7: Visualisering av metoden Index of Dissimilarity – där område ab2 kan anses vara minst segregerat och 

ab1 och ab3 lika och mest segregerade. 

Eftersom variabeln medianinkomst inte går att ställa upp i en funktionell form då den inte har någon 

motsatsvariabel så faller den bort i denna metod. Liknande problematik uppstår med variabeln 

åldersfördelning då den är uppdelad i tre åldersgrupper, 0-19, 20-64 samt ≥ 65. Den kommer däremot 

ändå att användas genom att dela upp åldersgrupperna i arbetsför ålder (20-64) samt ej arbetsför ålder 

(0-19 och ≥ 65).  

För att kunna möjliggöra en trovärdig reliabilitetsprövning så har ytterligare en MKA-karta skapats för 

att jämföra mot kartan för index of dissimilarity. I MKA-kartan (se Figur 12, s. 43 samt Figur 14, s. 

45) har även variabeln medianinkomst uteslutits och åldersvariabeln genomgått samma förändring. 
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4 Resultat 
I detta avsnitt kommer slutresultatet av undersökningen att presenteras.  

Det som presenteras är undersökningens viktning efter metoden rank sum weights (se 3.5.2, s. 31) och 

variabeldata samt kartillustrationer för NYKO- och DeSO-indelningen efter multikriterieanalysen (se 

3.6, s. 32). Resultatet av reliabilitetstesterna, index of dissimilarity (se 3.7.1, s. 33) redovisas nedan och 

känslighetsanalysen presenteras i Bilaga A för vidare intresse. 

De grunddata som använts inom undersökningen återfinns i avsnittet Bilaga B och Bilaga C där de 

presenterats i tabellform respektive kartform. För utomstående utan lokalkännedom om Sundsvalls 

tätort så presenteras även områdesfoton över kännetecknande bebyggelsestrukturer för varje stadsdel i 

Bilaga D.  

4.1 Rank sum weights 

För att vikta de rankade variabelvärdena efter Ljung Holm & Wennergrunds (2018) 

enkätundersökning så användes metoden rank sum weights. 

Resultatet av metoden visar att positioneringen av variablerna behållits och att de högsta viktvärdena, 

0,333, därför tilldelats variablerna förvärvsfrekvens och medianinkomst. Vice versa blev den variabel 

med lägst positionering, åldersfördelning, den med lägst tilldelat viktvärde, d.v.s. 0,067 (se Tabell 2).  

 

Tabell 2: Viktningsvärden av rankvärden  

Position Variabel Viktningsvärde 

1 

1 

Förvärvsintensitet 

Medianinkomst 

0,333 

0,333 

2 Upplåtelseformer 0,267 

3 Utbildningsnivå 0,200 

4 Utrikesfödda 0,133 

5 Åldersfördelning 0,067 

Viktade värden för variablerna efter att de genomgått metoden rank sum weights.  

Kompletterad med variabeln medianinkomst.   

 

Anledningen till att det funnits två variabler som rankats med position 1 är på grund av deras liknande 

påverkan på segregationsprocessen (McHenry & Rinner, 2016). Variabeln medianinkomst blev i 

enkätundersökningen den variabel som rankats högst, för att sedan bytas ut mot förvärvsintensitet på 

grund av bristande data. I denna undersökning har däremot data för båda variablerna erhållits till vilket 

variablerna rankats samma positionering då de enligt litteraturen bedömts vara lika viktiga inom den 

socioekonomiska segregationen. 

 

 

 



Segregationen – Hur ser den egentligen ut? 

  

27 
 

4.2 Multikriterieanalys  

I denna del presenteras resultatet från studien som baserades på två olika områdesindelningar. NYKO-

indelningen användes för att testa Ljung Holm & Wennergrunds (2018) metod inom en större tätort. 

Av anledningen till att NYKO inte tar hänsyn till befolkningsantal inom områdesindelningarna så 

prövades även en alternativ områdesindelning, DeSO, som delar in områdena baserat på 

befolkningsantal. 

Samma variabler har använts inom områdesindelningarna förutom utbildning och upplåtelseformer 

som fallit bort i DeSO undersökningen på grund av bristande data. Dessa har bearbetats till två 

separata multikriterieanalyser som presenteras under respektive rubrik. 

De grunddata som använts till undersökningen kan granskas i Bilaga B för tabellform samt Bilaga C 

för kartillustration. 

4.2.1 NYKO 

Resultatet av NYKO-undersökningen visade på två områden som skiljde sig speciellt ur mängden 

gällande ”störst segregation” (se Figur 8, nästa sida). Dessa var områdena Nacksta och Heffners – 

Ortviken som fick störst utslag enligt den totala MKA:n, följt av Öråker och Sidsjö - Böle (se Tabell 3 

nedan). Motsatt så hamnade två områden inom kategorin ”minst segregation”. Dessa var Granloholm 

och Skönsmon som haft det lägsta totala MKA-värdet, tätt följt av Bergsåker och Haga. 

Resultatet förklaras av att de områdena med störst segregation, Nacksta och Heffners – Ortviken, haft 

höga värden inom de variablerna med hög viktning. Det går inte att tyda om MKA-värdena för 

variablerna i Tabell 3 varit positiva eller negativa (se Figur 6, s. 30). Däremot går det att granska detta 

vidare i grundvärdena i Bilaga B2-B7. 

Resultatet för de med minst segregation, Granloholm och Skönsmon, påvisas av att det funnits en 

jämn fördelning av variablerna i området. D.v.s. att de har varit nära till medelvärdet för alla 

områdesvärden inom variablerna.  

 

Tabell 3: MKA-värden för varje variabel samt totala MKA-värdet för NYKO-delområden 
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Figur 8: Totala segregationen enligt multikriterieanalysen (MKA) – Rankningen utgår från 1-19 där 1 är störst 

segregation och 19 minst. Nyckelkodsindelning för Sundsvalls tätortsområde – nivå 3.  

Satellitfoto – SS Google Maps Satellite 
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4.2.2 DeSO 

Resultatet av DeSO-undersökningen visade på tre områden som skiljde sig speciellt ur mängden 

gällande ”störst segregation” (se Figur 9, nästa sida).  

Dessa var områdena NeSB (Nedre Skönsberg), Na1 (Nacksta 1) och NaVM (Nacksta – Västermalm) 

som fick högsta betyg enligt den totala MKA:n (se Tabell 4), följt av ByDa (Bydalen) och Fläsian – 

Bredsand – Stockvik.  

Motsatt så hamnade sex områden inom kategorin ”minst segregation”.  

Dessa var GH3 (Granloholm 3), Tunadal – Korsta – Ortviken, Bergsåker, SS1 (Stenstan 1), 

Kubikenborg och SkM (Skönsmon) som haft det lägsta totala MKA-värdet. 

För vidare undersökning av variablernas effekt på de segregationsdrabbade områdena, d.v.s. om 

MKA-värdena varit positiva eller negativa utifrån medelvärdet (se Figur 6, s. 30), så återfinns 

grundvärdena för granskning i Bilaga B8-B11. 

 

Tabell 4: MKA-värden för varje variabel samt totala MKA-värdet för DeSO-delområden - Källa: SCB – 

egen beräkning av geodata.  
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Figur 9: Totala segregationen enligt MKA – Rankningen utgår från 1-33 där 1 är störst segregation och 33 

minst. DeSO-indelning för Sundsvalls tätortsområde.  Satellitfoto – SS Google Maps Satellite. Källa: SCB – egen 

beräkning av geodata.  
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Efter att ha framställt de båda MKA-kartorna så har de sammanställt inom överlappande lager för att 

möjliggöra en analys av hur de båda områdesindelningarna förhåller sig till varandra (se Figur 10).  

 
Figur 10: Sammankopplade områdesindelningar – figuren illustreras genom att i den vänstra kartan visa 

indelningsgränserna för NYKO med DeSO:s MKA-värden, i den högra kartan vice versa.  
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4.3 Index of Dissimilarity 

För att stärka studiens trovärdighet så utfördes en kvantitativ reliabilitetsprövning genom index of 

dissimilarity, olikhetsindexen, som baseras på proportionerna av en variabels befolkningsantal 

gentemot det totala värdet. Metoden har genomförts på både NYKO- och DeSO-indelningen. De 

grunddata som använts för metoden har illustrerats i kartform och kan granskas vidare i Bilaga C11-

C18. Variabeln medianinkomst föll bort i detta test på grund av att formen inte haft någon 

motsatsvariabel så har en tillhörande MKA gjorts till både NYKO- och DeSO-indelningen för att 

möjliggöra jämförelse. Även variabeln åldersfördelning gavs en annan form från att vara tre 

åldersgrupper, till att delas in i arbetsför ålder (20-64) samt ej arbetsför ålder (0-19 och ≥ 65). Denna 

åldersindelning ingår även i tillhörande MKA. 

4.3.1 NYKO 

Slutresultatet av metoden för NYKO visar att Nacksta, Bosvedjan och Centrum varit de tre områden 

med högst indexvärde och ”störst segregation” (se Figur 11). Efter de områdena landar Södermalm 

och Skönsberg på en ”stor segregation”. I motsats så har Tunadal och Sidsjön med Öråker på gränsen 

hamnat på de lägsta indexvärdena med ”minst segregation”. Resterande områden hamnar under ”liten 

segregation” eller ”måttlig segregation”. 

 
Figur 11: Totala segregationen enligt metoden Index of Dissimilarity (vänster) samt multikriterieanalysen 

(MKA), utan variabeln medianinkomst (höger) – Rankningen utgår från 1-19 där 1 är störst segregation och 19 

minst. Nyckelkodsindelning för Sundsvalls tätortsområde – nivå 3. Satellitfoto – SS Google Maps Satellite. 

 

Eftersom variabeln medianinkomst föll bort i uträkningen av olikhetsindexen samt att formen på 

variabeln åldersfördelning förändrades så skapades en MKA-karta som visualiseras i högra kartan 

ovan. Anledningen till det är att kunna validera och jämföra olikhetsindexen med segregationsindexen 

som utförts i grundundersökningen. MKA-kartan visar att de områdena med ”störst segregation” är 

Nacksta, Öråker och Sundsbruk. Motsatsområdena med ”minst segregation” visar sig enligt analysen 

vara Granloholm och Skönsmon. 
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4.3.2 DeSO 

Slutresultatet av olikhetsindexen för DeSO-indelningen markerar att de områdena med högst 

indexvärden och ”störst segregation” är NaVM (Nacksta – Västermalm), NeSB (Nedre Skönsberg), 

Na1 (Nacksta 1), Fläsian – Bredsand – Stockvik och Bydalen på gränsen (se Figur 12). De områdena 

med lägst indexvärde och ”minst segregation” är GH3 (Granloholm 3), Tunadal – Korsta – Ortviken 

samt ÖvSB (Övre Skönsberg. Resterande områden hamnar varierat mellan de högsta och lägsta 

indexvärdena.  

 
Figur 12: Totala segregationen enligt metoden Index of Dissimilarity (vänster) samt multikriterieanalysen 

(MKA), utan variabeln medianinkomst (höger) – Rankningen utgår från 1-33 där 1 är störst segregation och 33 

minst. DeSO-indelning för Sundsvalls tätortsområde. Satellitfoto – SS Google Maps Satellite.  

Källa: SCB – egen beräkning av geodata.  

 

MKA-kartan som kan jämföras med olikhetsindexen för DeSO visualiseras i den högra kartan ovan. 

De områden som markerats med ”störst segregation” är NeSB (Nedre Skönsberg), Na1 (Nacksta 1), 

NaVM (Nacksta – Västermalm), Fläsian – Bredsand – Stockvik samt Lillhällom – Kungsnäs (se Figur 

13). De områdena med ”minst segregation” i MKA:n är GH3 (Granloholm 3), Tunadal – Korsta – 

Ortviken, SS1 (Stenstan 1) samt Bergsåker på gränsen. 

Variabeln medianinkomst togs även bort i uträkningen av DeSO och samma förändring av formen på 

variabeln åldersfördelning gjordes.  
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5 Diskussion 

Denna studie har syftat till att undersöka två olika svenska geografiska områdesindelningar i 

studerandet av segregerade områden inom en större tätort. Andersson et al. (2009) har beskrivit den 

allt mer växande problematiken kring boendesegregationen i Sverige, vilket skapat intresset till 

studien. Forskare menar på att orsakerna till segregationsprocessen är många och kan skapa olika 

effekter hos en individ men även inom grupper i ett segregerat bostadsområde (Lilja & Pemer, 2010). 

Miljonprogramsområdena har ansetts vara en stor källa till den socioekonomiska och etniska 

segregationen i Sverige då vissa grupper koncentrerats inom de storskaliga bebyggelsestrukturerna 

(Boverket, 2010; Karlsson & Thörnfeldt, 2009). Det finns goda skäl för kommuner runt om i landet att 

se över hur samhällsplaneringen kan verka för att förebygga och förhindra de orsakerna som bidrar till 

segregationsprocessen (Brännström & Hellner-Andersson, 2007; Gustavsson & Elander, 2013). 

Olika metoder för att mäta fördelningar av befolkningsstatistik har använts under en längre tid där 

exempelvis Duncan och Duncans (1955) index of dissimilarity blivit ett välanvänt verktyg. Denna 

undersökning grundades i att testa en befintlig metod som utvecklats av Ljung Holm och 

Wennergrund (2018) för att mäta segregation inom en mindre tätort.  

Metoden som används baseras på att mäta en relativ segregation, d.v.s. hur uppdelningen av 

demografiska variabler ser ut inom tätorten. Däremot hur områdena faktiskt är, om de upplevs som 

segregerade i någon form, går inte att redovisa med denna metod. Av den anledningen gjordes även 

intervjuer med samhällsplanerarna på kommunen då det var ett sätt att försöka framhäva hur 

uppfattningen om segregationen såg ut.  

Resultatet över hur MKA-värdena fördelats i studien påvisas vara relativt liknande oavsett 

områdesindelning. I de områden med minst respektive mest segregation så tycks det även finnas 

likheter i hur bostadsområdena ser ut. Lilja (2002) påpekar att homogena bebyggelsestrukturer bidrar 

till segregerande effekter och ofta är kännetecknande för segregerade områden när de framträder i 

större skala. 

I multikriterieanalysen för NYKO (se Figur 8, s. 38) så har resultatet visat att Granloholm och 

Skönsmon varit de områden med minst segregation följt av Bergsåker, Haga och Tunadal. Dessa 

områden har en relativt jämn fördelning av lite större flerbostadshus, radhus och småhus som kan ses i 

Bilaga D för respektive område. Detta stärker teorin om att varierade och blandade upplåtelseformer 

samt bebyggelsetyper och funktioner kan minska stigmatisering och motverka segregation inom 

bostadsområden (Bergsten & Holmqvist, 2007). 

De områdena med mest segregation var istället Nacksta och Heffner - Ortviken följt av Öråker och 

Sidsjö – Böle. De två första områdena kännetecknas av miljonprogrammets storskaligare 

flerbostadshus (se Bilaga D32-D33) som Molina (1997) och Andersson et al. (2009) förklarar som de 

områden där de socioekonomiskt svaga och nyligen invandrade grupperna ofta hamnat. Det 

sistnämnda området, Sidsjö – Böle, är en intressant avvikelse i resultatet då området präglas av en 

majoritet av hushåll med högre inkomst, mindre andel utrikesfödda och en större andel småhus.  

Detta framhäver teorin kring hur segregationen kan verka åt två håll, där det i detta fall blivit åt det 

hållet som Olsson & Lännerström (2017) beskrivit som en koncentration av de starkare grupperna. 

Bebyggelsestrukturen för området går att ses i Bilaga D38-D39. 

I multikriterieanalysen för DeSO (se Figur 9, s. 40) så har den minsta segregationen visats i delvis 

samma områden, Granloholm, Tunadal – Korsta – Ortviken, Bergsåker och SS1 (Stenstan 1). Det 

område som skiljer sig gällande bebyggelse är i detta fall SS1, vilket är tätortens centralaste område 

med flerbostadsbebyggelse i stadskaraktär som kan ses i Bilaga D10-D12.  

Den största segregationen har visats i NeSB (Nedre Skönsberg, Na1 (Nacksta 1), NaVM (Nacksta – 

Västermalm) och Bydalen.  
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De tre första områdena är av samma resultat som i NYKO-indelningen, d.v.s. områden präglade av 

miljonprogrammets bebyggelsestrukturer (se Bilaga D40-D42 respektive D32-D33). Det fjärde 

området är däremot också en intressant avvikelse då det lika som Sidsjö – Böle i NYKO består av 

socioekonomiskt starkare koncentrationer. Bydalens bostadsområden präglas till största del av 

småhusbebyggelse och kan ses i Bilaga D8-D9. 

5.1 Områdesindelningar 

Att välja områdesindelning, vilken skala och hur zoner ska delas in, är ett problematiskt område inom 

all geografisk forskning (Wong, 2009). Detta problematiska fenomen, som i engelskan kommit att 

kallas för the modifiable areal unit problem (MAUP), innefattar hur olika aggregationer av data kan 

skapa väsentliga skillnader i hur ett resultat av en geografisk undersökning framställs (Amcoff, 2017). 

I denna studie så har innebörden av MAUP-problematiken varit avsevärt relevant då olika 

områdesindelningar kan resultera i betydande konsekvenser för hur segregationen kan bedömas vara. 

För att kunna skapa en pålitlig studie som identifierar hur segregationen utspelar sig inom en större 

tätort så är innebörden av att använda en funktionell och pålitlig områdesindelning direkt avgörande. 

I den metod som testats för en mindre tätort så har kommunens nyckelkodsindelning (NYKO) använts 

som områdesindelning. Den indelningen baseras på delområden i en kommun eller stadsdelarna inom 

en tätort. I större tätorter tenderar däremot en stadsdel att kunna vara betydligt större i skala än i 

mindre tätorter, med mer blandade bebyggelsestrukturer i en och samma stadsdel. Detta var en 

anledning till att studera om en alternativ områdesindelning kunde vara mer användbar. Det fanns en 

tanke om att använda en rutnätsbaserad indelning, men detta föll bort då en sådan inte tar någon 

hänsyn till varken bebyggelsestrukturer, barriärer eller uppdelning av bostadsområden. Det skulle 

däremot kunna framhäva vart vissa koncentrationer av variabler finns, men dock hade slutsatserna 

blivit svårare att dras på hur olika områden skiljer sig från varandra.  

Därför valdes istället SCB:s Demografiska Statistikområden (DeSO), en regional indelning som 

framtagits 2018 som ett verktyg för forskning av befolkningsstatistik. Intresset till DeSO-indelningen 

fanns då det baseras på ett befolkningsintervall, vilket NYKO inte gjorde, det medförde större 

skillnader mellan de två indelningssystemen. Eftersom NYKO är ett kommunalt indelningssystem och 

DeSO ett från den statliga myndigheten SCB så har det gått att anförtro sig till viss del på de gränser 

som dragits. Hade denna studie baserats på författarens egna val av gränsdragningar och 

områdesindelningar så skulle undersökningen bli bristfällig då det inte funnits någon tillräcklig grund 

att stå på. Så på grund av att dessa två indelningssystem används inom kommunala (NYKO) och 

statliga (DeSO) statistikundersökningar så fanns intresset i att studera hur funktionaliteten skiljde sig 

för de båda. 

I Figur 10 (s. 41) så går det att se hur skalindelningen skapar betydande skillnader i de centrala delarna 

av tätorten. Inom stadsdelarna för NYKO så går det att se hur DeSO-indelningen skapar märkbara 

skillnader i segregationsintervallet. Dessa har ”blandats” i NYKO-indelningen, vilket menar att ett 

område med ”störst segregation” och ett område med ”minst segregation”, tillsammans blivit ett med 

”måttlig segregation” då skalan blivit för omfattande. Detta har i vissa fall gjort att en del områden till 

fullo uppfattats som segregerade medan det i själva verket bara är en del eller delar av stadsdelen. I 

exempelvis området Centrum i NYKO så verkar det vara en måttlig segregation – jämförs detta med 

samma yta i DeSO, vilket ungefär motsvarar områdena VM1 (Västermalm 1) och SS1 (Stenstan 1) så 

har det förstnämnda området visat på ”störst segregation” och det andra ”minst segregation”. Detta 

illustrerar hur olika aggregationer av data kan medföra betydande skillnader och därmed påvisas 

vikten av att använda rätt skalindelningen till syftet i geografiska undersökningar.  
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DeSO är baserat på att skapa indelningar utefter ett visst intervall av befolkningsantal vilket skapar en 

risk i att de mer glesbebyggda områdena kan få stora indelningsytor.  

Det kan synas Figur 9 (s. 40) att ytorna växer i storlek ju längre ifrån centrum de hamnar, vilket 

baseras på att befolkningstätheten minskar. I denna undersökning har det däremot inte lett till några 

större skillnader mellan de två indelningssystemen då även NYKO förfaller att bli större till ytan i de 

glesare områdena. Hade undersökning innefattat större delar av kommun än själva tätorten så hade 

konsekvenserna av detta förmodligen blivit större. Det går däremot att se en viss brist i indelningen 

inom området Fläsian – B-sand – S-vik i Figur 9. Dessa är i verkligheten tre separata delområden som 

skiljer sig till stor del i bebyggelsestruktur, boendetyper och befolkningssammansättning. Dessa 

faktorer har blandats inom DeSO-indelningen då systemet prioriterat att fylla kvoten av 

befolkningsantal före att sätta gränserna efter den fysiska miljön. Dessvärre går detta inte att jämföra 

med NYKO då de områdena inte är medräknade i Sundsvalls tätort, vilket resulterat i att de fallit bort i 

den undersökningen. 

Eftersom Sundsvalls kommun endast haft tillgång till NYKO befolkningsdata för tre nivåer där nivå 

tre varit den lägsta indelningen så fick den användas. DeSO indelningen har förhållandevis mindre 

indelningar av områdena, vilket vid jämförelse (se Figur 10, s. 41) skapar en tydlig effekt av 

konsekvenserna med skalindelningar enligt MAUP (se Figur 4, s. 26). Däremot så gör de olika 

skalindelningarna att jämförelsen av funktionalitet mellan NYKO och DeSO blir svår. Hade en 

liknande storlek på områdesindelningarna funnits att tillgå, möjligtvis NYKO nivå 4, så hade studien 

även kunnat undersöka noggrannare hur de båda förhåller sig till zonindelningarna (se Figur 3, s. 26). 

5.2 Variablerna 

Undersökningen baserades till stor del på den metod som utvecklats av Ljung Holm och Wennergrund 

(2018) vilket ledde till att de variabler som varit av intresse i deras studie, även varit det i denna. 

Dessa variabler har även varit de som i litteraturen bedömts som de mest bidragande till 

segregationsprocessen. Problematiken med kvantitativa undersökningar är däremot att data av intresse 

inte alltid är tillgänglig för åtkomst och i vissa fall ens existerande, vilket kan leda till att 

undersökningar blir bristfälliga (Dahmström, 2011). Detta skapade en viss problematik gällande vissa 

variabler i NYKO och en större problematik inom DeSO. För DeSO-indelning så föll variablerna 

upplåtelseformer och utbildningsnivå bort då SCB inte haft tillgänglig öppen data för dessa. Detta har 

gjort att jämförelsen mellan två olika geografiska områdesindelningar inte kunnat bli helt jämbördig 

då NYKO haft mer data som kunnat ge utslag på faktorer som DeSO inte haft.  

 

Den variabel som ansetts mest svårbearbetad har i undersökningen varit åldersfördelningen som även i 

Ljung Holm och Wennergrunds (2018) studie visat på problematik. I deras fall användes den genom 

ett spridningsmått av femåriga åldersintervaller, vilket resulterade i att de områdena med en hög andel 

i medelåldern varit de som blivit minst segregerade. I denna studie gjordes istället mätningen utefter 

tre åldersgrupper från 0-19, 20-64 och 65 uppåt. Detta gjorde att skillnader mellan grupper som ansågs 

som unga, arbetsföra och äldre kunde urskiljas. Anledningen till detta var att undersöka den 

demografiska segregationen som baseras på koncentrationer av vissa åldersgrupper (Boverket, 2004).  

Delvis gjordes det för att undersöka om det fanns områden som präglades av en större andel äldre och 

yngre, exempelvis studenter, som enligt Lindén (2007), Karlsson och Thörnfeldt (2009) kan vara ett 

tecken på områden med sämre socioekonomiska förhållanden. Lika som att undersöka skillnaderna i 

de områden som präglas av en större andel i arbetsför ålder.  

Problematiken som uppstod med att använda den sortens åldersfördelning är att det inte går att avgöra 

hur stor generell spridningen det är av åldrarna. Det går exempelvis att dra slutsatsen att en 20-åring 
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som just kommit in i arbetsmarknaden förmodligen inte tjänar lika bra som en 40-åring vilket gör att 

de förmodligen inte har samma möjlighet till val av bostad. Den skillnaden har dessvärre försvunnit 

genom detta sätt att använda variabeln. Den åldersgrupp som varit bestående av 0-19 åringar blir 

istället riktad på unga som bor hemma hos föräldrarna, d.v.s. barnfamiljer och var den större 

koncentrationen av dessa kan finnas. 

 

Den sista problematiken har varit med variabeln upplåtelseformer för NYKO på grund av felaktigt 

årtal på data. De data som använts har varit från 2015 på grund av att endast detta funnits tillgängligt 

på kommunen. Resterande data som använts har varit från år 2018 vilket skapar problematik då 

variabeldata med olika årtal inte överensstämmer med varandra om större förändringar sker mellan 

åren. Detta drabbar t.ex. området Heffners – Ortviken till hög grad då det under de senaste fyra åren 

skett en explosiv nybyggnation av bostäder inom de gamla centrala industrihamnarna (se Bilaga D24-

D26). I multikriterieanalysen har området gett ett högt utslag på variabeln upplåtelseformer då de data 

från 2015 menar att det inte finns några hyresrätter i området, vilket det idag gör.  

 

Området Heffner – Ortviken, som idag kommit att kallas för ”Norra Kajen”, har genomgått en 

gentrifieringsprocess liknande den som Croner (2014) beskriver, där områden lyfts upp och byter 

namn för att locka intressenter. Omvandlingen från nedgångna industri- och verksamhetsområden till 

nya attraktiva och påkostade bostadsområden är enligt Wikström och Olsson (2012) en 

gentrifieringsprocess i sig. Närhet till service och centrum är även faktorer som orsakar att 

innerstäderna gentrifieras förklarar Lilja och Pemer (2010). Eftersom dessa gamla industritomter legat 

placerade i tätortens attraktivaste lägen så har prisbilden blivit hög för de nyproducerade bostäderna.  

Andersson et al. (2009) menar däremot att innebörden av olika upplåtelseformer i dessa områden inte 

har någon betydelse i själva segregations- eller gentrifieringsprocessen. De beskriver att 

nyproducerade bostäder i attraktiva lägen alltid kommer skapa koncentrationer av ekonomiska starkare 

grupper, oavsett upplåtelseform, då kostnader alltid blir höga.  

Det intressanta som sker i området Heffners – Ortviken är däremot att medianinkomsten är bland de 

lägre i tätorten samt att åldersgruppen ≥ 65 är den starkt dominerande. Förklaringarna till den låga 

medianinkomsten kan vara på grund av just åldern. Eftersom pensioner inte räknas in i variabeln 

medianinkomst så påverkas medelvärdet kraftigt. En anledning till den stora andelen av den äldre 

gruppen är dels på grund av att det byggts nya stora seniorboenden i området. Men kan även vara av 

anledningen till att det endast är de äldre grupperna som har råd att bosätta sig i de dyra lägenheterna. 

5.3 Rankningsvärden 

Eftersom denna studie baseras på en befintlig metod av Ljung Holm och Wennergrund (2018) så har 

den använt samma rankvärden som tagits fram i deras enkätundersökning för att vikta variablerna (se 

Tabell 1, s.31). Problematiken i denna studie har däremot varit att det funnits tillgång till data för både 

medianinkomst och förvärvsintensitet. I tidigare metod så var syftet att använda medianinkomst men 

som sedan byttes till förvärvsintensitet på grund av bristande data. Med hänvisning till litteraturen så 

kunde de i deras studie ersätta variabeln medianinkomst med förvärvsintensitet och låta den senare ta 

över rankpositionen och de värden den första variabeln fått efter enkätundersökningen. Anledningen 

till att resultatet av deras enkätundersökning har använts i denna studie grundas delvis i den tid som 

behövts för att skapa en helt ny enkätundersökning. Men det bedömdes även viktigt att använda 

samma viktningsvärden för att kunna följa och testa deras metod.  
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Eftersom de bedömt att variablerna kunnat ersätta varandra i rankningen så gjordes bedömning i denna 

studie att de kunde tilldelas lika värden. Det alternativ som funnits var att annars behöva ge någon av 

variablerna ett nytt rankvärde, vilket hade förändrat den fördelning som varit av variablerna och 

därigenom ogiltigförklarat hela enkätundersökningen. Detta hade betytt att en ny enkätundersökning 

behövts vilket inte var möjligt, samt att de värdena som använts i den metod som prövats förändrats. 

Detta hade i sin tur gjort att undersökningen av metodens funktionalitet för en större tätort blivit 

ogiltig, då andra värden hade legat till grund. För att inte förvränga resultatet av enkätundersökningen 

så gjordes alltså bedömningen att både variabeln medianinkomst och förvärvsintensitet fick bli 

tilldelade samma värden. Detta skapade däremot en annan problematik. 

 

Litteraturen bedömer de båda variablerna som lika viktiga, eller bidragande till segregationsprocessen, 

samt att de delvis är kopplade till varandra. Detta kan delvis synas inom de områden där ena variabeln 

har höga MKA-värden då den andra till stor del också har det. Genom att ha gett dessa två de högsta 

viktningarna så har de områden där de fått höga MKA-värden blivit de områden som enligt 

multikriterieanalysen verkar som de mest segregerade. Konsekvensen av det är att de socioekonomiska 

faktorerna blivit de prioriterade inom undersökningen. Detta har gjort att de områden som fått större 

utslag av variablerna åldersfördelning, upplåtelseformer eller utbildningsnivå, inte blivit lika synliga 

eller utstickande i analysen. För att testa detta så utfördes en känslighetsanalys där både variabeln 

utrikesfödda och upplåtelseformer istället fått det högsta viktvärdet. I den analysen så verkade däremot 

inga större skillnader i utslagen uppstå. 

Att bedöma vilka faktorer som är mest bidragande till segregationsprocessen är svårt. Beroende på vad 

syftet är med en studie så kan olika faktorer ha olika innebörd. I detta fall av en multikriterieanalys så 

är resultatet starkt påverkat av de individer som värderat faktorerna. Vad de haft för kunskap inom 

yrkesområdet är avgörande, men även deras individuella åsikter. Detta gör att resultatet för 

multikriterieanalysen till stor del blir beroende av vilka individer/åsikter som värderat de ingående 

variablerna. I analysformer där variabler behöver värdesättas igenom kvalitativa metoder så är det 

svårt att räkna med ett resultat som är stabilt i alla sammanhang. Skulle samma metod göras om med 

nya individer så är risken stor att värdesättningen av variablerna sätts annorlunda, vilket även skulle 

framkalla ett annat resultat. 

5.4 Segregations- & olikhetsindexen 

Två olika metoder användes för att framställa fördelningarna av de variabler som använts i studien. 

Den första segregationsindexen som användes till multikriterieanalysen utfördes enligt den metod som 

Ljung Holm och Wennergrund (2018) baserat sin undersökning på. Den andra som användes var 

genom index of dissimilarity (olikhetsindexen) som enligt White (1986), Taeuber och Taeuber (1976) 

är en av de vanligaste inom segregationsstudier. 

 

Olikhetsindexen framstod som mer användbar inom områdesindelningar där befolkningsantalet inte är 

fixerat, alltså där det kan ha stora variationer. Detta på grund av att olikhetsindexen baseras på 

proportionerna av en variabel i ett område ställt mot det totala värdet för tätorten. Detta gör att indexen 

tar hänsyn till populationen i ingående områden. D.v.s. att ett område med ett mindre befolkningsantal 

inte jämförs med resterande som om det vore ett område med samma befolkningsantal.  

 

Segregationsindexen baseras däremot på en variabels medelvärde av alla områden, i procent, vilket gör 

skillnaden i befolkningsantal försvinner. De områden i NYKO-indelningen som har låga 

befolkningstal jämförs alltså med resterande områden som om de vore lika stora. Konsekvensen av det 
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blir att segregationsindexen verkar ge större utslag inom områden där det är lägre befolkningsantal. 

Anledningen till det kan bero på att små skillnader i variabelvärdena skapar stora utfall i dessa 

områden.  

Till exempel om 30 utrikesfödda personer flyttar in i ett område där de bor 250 personer så påverkas 

MKA-värdet märkbart. Skulle dessa 30 personer flytta in i ett område med ett befolkningsantal på 

5000 individer så skulle påverkan på MKA-värdet vara minimal. 

 

När områdena vägs mot varandra i multikriterieanalysen efter segregationsindexen så spelar alltså 

befolkningsantalet stor roll i hur resultatet blir då få personer kan påverka helheten till hög grad. I 

olikhetsindexen sker detta inte då områdena mäts mot det totala värdet i tätorten utifrån proportionen 

inom ett visst område. Inom NYKO-indelningen, som inte är baserad på jämna befolkningsantal, så 

verkar därför olikhetsindexen vara mer användbar än segregationsindexen. Orsaken till att de olika 

metoderna skiljer sig i resultat kan även bero på att variabelvärdena i segregationsindexen faktiskt 

viktats olika. Detta kan göra att de skiljer sig från olikhetsindexen som inte använder viktade värden 

utan endast mäter proportionerna och fördelningen av variablerna i analysen. I fallet för DeSO, som är 

baserad på ett befolkningsintervall, så verkar både segregationsindexen och olikhetsindexen ge ifrån 

sig mer likartade resultat.  
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6 Slutsats  

I denna studie har en analys och skildring av segregerade områden inom Sundsvalls tätort utförts. Den 

har baserats på en nyligen framställd metod av Ljung Holm och Wennergrund (2018) som utvecklats 

för att mäta segregation och identifiera segregationsfaktorer inom en mindre tätort. Då denna studie 

riktats mot en större tätort så har syftet blivit att undersöka hur olika geografiska områdesindelningar 

kan verka. Det har undersökts vilken problematik som kan finnas och vilka konsekvenser som kan 

uppstå, samt vilka för- och nackdelar det finns med ett kommunalt indelningssystem gentemot ett 

regionalt indelningssystem. De frågeställningar som funnits besvaras nedan: 

 

- Hur ser segregationen ut i Sundsvalls tätort? 

Resultatet av studiens analyser visar att segregationsprocessen inte enbart sker i de områden som 

benämns som ”utsatta”, utan även i de områden där de socioekonomiskt starkare grupperna är bosatta. 

Det bör förtydligas att studien avsett att framhäva den relativa segregationen, d.v.s. uppdelningen av 

de variabler som använts, vilket visade på att fyra områden varit mest segregerade till motsvarande 

fem som varit minst segregerade. DeSO-indelningen kunde dock endast studeras med fyra variabler, 

men som även visade ett liknande resultat i samma områden som NYKO-indelningen fast i en mindre 

skalindelning.  

Studien kan däremot inte avgöra hur den faktiskt upplevda segregationen ser ut. 

 

- Vilka är faktorerna som bidrar mest till segregationen i och mellan stadsdelar i tätorten? 

Studien har bearbetat sex olika variabler som enligt litteraturgenomgången varit de faktorer som haft 

störst påverkan till segregationsprocessen. De faktorer som visats vara mest påverkande till den 

relativa områdessegregationen har i studien varit de socioekonomiska och de etniska. Variablerna 

medianinkomst, förvärvsintensitet och inrikes-/utrikesfödda visade samma svängningar i samma 

områden inom höga respektive låga värden i multikriterieanalysen. De skillnader som uppstod mellan 

områdena kunde även kopplas till den fysiska miljön då områden som präglas av miljonprogrammets 

bebyggelsestruktur samt de homogena villaområdena visades vara de med den högsta segregationen. 

De områdena med blandade bebyggelsestrukturer och upplåtelseformer har visat sig vara de områden 

med minst segregation.  

 

- Vilken typ av områdesindelning är mest användbar vid studerandet av segregerade områden 

inom en större tätort?  

I studien så har två olika områdesindelningar behandlats, kommunens nyckelkodsindelning (NYKO) 

samt SCB:s demografiska statistikområden (DeSO). Det finns svårigheter med att bedöma vilken 

områdesindelning som är mest användbar då de båda verkar på olika grund. Beroende på vad studien 

syftar till att mäta så spelar zon- och skalindelningarna i en geografisk studie stor roll. DeSO-

indelningen kan i detta fall bedömas som det mer användbara verktyget inom de centralare 

stadsdelarna, delvis på grund av de mindre områdesindelningarna och delvis då befolkningsantalet blir 

mer jämnfördelat i områdena. En slutsats som går att dra är att ju mindre indelningar desto mer 

noggrannhet, men däremot kräver det mer tid för att analysera och detaljrikare data vilket gör arbetet 

mer omfattande. Men eftersom bebyggelsestrukturer och boendetyper har en stor betydelse gällande 

vilken typ av socioekonomisk grupp som bosätter sig i ett område så bör en studie om segregerade 

områden baseras på en geografisk nivå av bostadsområdesindelning. 
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- Vilka för- och nackdelar finns med olika geografiska indelningssystem? 

Vid en jämförelse av mer glesbyggda bebyggelsestrukturer med mindre befolkningsantal har NYKO (i 

mindre nivåer) fördelen då den inte riskerar att ”blanda ihop” två skilda områden då indelningen sker 

efter bostadsområden. DeSO som systematiskt skapar indelningarna efter antalet invånare riskerar att 

skapa för stora områdesindelningar vid mer glesbyggda och obefolkade områden, vilket kan 

omöjliggöra en detaljerad analys.  

Fixerade befolkningsantal har däremot visats vara viktigt i mätningar av segregerade områden, så 

länge det finns en liknande täthet i bebyggelsestrukturen inom områdena. I denna undersökning har 

därför DeSO-indelningen visat fördel i de centralare och tätare delarna. I de fall där befolknings- och 

bebyggelsetätheten skiljer sig mellan områdena så kan däremot en indelning som DeSO, med ett fast 

befolkningsintervall, göra att bostadsområden som skiljer sig kraftigt hamnar i samma indelning. Detta 

riskerar att de skillnader som kan finnas försvinner i helheten.  

 

Fortsatta studier 

För fortsatta studier inom boendesegregation i Sundsvall skulle det finnas anledning till en kvalitativ 

undersökning om hur olika individer upplever sina bostadsområden. Det skulle kunna framhäva om de 

områden som i denna undersökning blivit ”mest segregerade”, faktiskt upplevs som negativa eller 

positiva i sociala aspekter.  

Studien har även visat att de områdena med mest segregation varit de områdena som haft de mest 

homogena bebyggelsestrukturerna. Det finns teorier om att blandningar av upplåtelseformer och 

bebyggelsetyper kan ha en positiv effekt på områdessegregationen, men däremot få verktyg för att 

studera sanningen i detta. Vidare studier inom den fysiska miljöns påverkan på den sociala 

omgivningen och hur den kan mätas, vore nästa steg mot att skapa en effektiv analysmetod för 

områdessegregation. 

 

För framtida arbeten i mätningar av områdessegregation, så skulle ett indelningssystem anpassat efter 

befolknings- och bebyggelsetäthet vara aktuellt. Om det går att skapa ett indelningssystem som fixeras 

på storleksintervall i geografisk yta, befolkningsantal och som även tar hänsyn till 

bebyggelsestrukturer och barriärer, så skulle det skapa nya möjligheter för den geografiska 

segregationsforskningen. 
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Bilaga A – Känslighetsanalys 

För att ge studien ytterligare reliabilitet så utfördes en känslighetsanalys i syftet att undersöka hur 

viktningen av variablerna påverkar slutresultatet.  

Dessa sorters analyser är användbara när grundmodellers avkastning behöver förklaras till vilket en 

eller flera variabler kan ligga till grund (Sobol, 2001). De är enligt Hamby (1995) även grundläggande 

för att validera analytiska modeller och för att kunna vägleda framtida undersökningar. 

Utgångspunkten för analysen är att ändra viktningsvärdena på variablerna för att urskilja och skapa 

förståelse för vad varje separat variabel har för effekt på studien. Sobol (2001) beskriver tre vanligare 

metoder inom känslighetsanalyser.  

Den första tidigare nämnda utgår från att ändra viktningsvärdena för variablerna. Den andra metoden 

är att höja värdena för oväsentliga variabler eller de som tros vara betydande. Den tredje är att ta bort 

de som framställts som mest påverkande för att se hur det i sin tur påverkar resultat.  

I denna reliabilitetsprövning har två skilda prövningar utförts. I den första prövningen så har den 

variabel som enligt litteraturstudien ansetts vara mest påverkande till segregationsprocessen blivit 

högst viktad. Resterande variabler har därefter flyttats en position lägre än deras ursprungliga rankning 

(se Tabell 1, s. 30 & Tabell 2, s. 36, för rankpositioner) och tilldelats viktningsvärdet enligt positionen. 

Exempelvis om variabeln med rankposition 4 bedöms som mest påverkande till segregationsprocessen 

så får den viktningsvärdet enligt rankposition 1, d.v.s. 0,333 (se Tabell 2, s. 36 för viktningsvärden). 

Den variabel som tidigare haft rankposition 1 flyttas istället ner till position 2 – den som haft 2 flyttar 

ner till 3 och 3 till 4, variabeln med rankposition 5 blir i detta fall fortsatt positionerad på rank 5.  

I den andra prövningen så har variablernas innebörd testats genom att de med närmast liggande 

rankvärden byter plats med varandra. Exempelvis om variablerna med närmast liggande värde är de på 

rankposition 2 och 3 samt 4 och 5 så byter de position och rankvärde med varandra.  

När variablerna fått sina nya viktningsvärden så appliceras de till områdesindelningarna NYKO och 

DeSO i två separata kartor enligt båda prövningarna som illustreras i QGIS. Detta kan sedan jämföras 

med grundundersökningen, multikriterieanalysen (MKA) som gjordes i steg 3.6 för att se om 

beräkningar överensstämmer eller skiljer sig. 

Resultatet 

I den tredje reliabilitetsprövningen så testades den andra kvantitativa metoden som bestod av två olika 

känslighetsanalyser. Dessa baserades på att jämföra om vikten av en viss variabel har betydelse på hur 

slutresultatet utspelar sig. Analyserna utfördes genom att omplacera variablernas rankvärden från den 

ursprungliga enkätundersökningen (se Tabell 1, s. 30). Rankvärdena viktades sedan enligt metoden 

rank sum weights till vilket känslighetsanalyserna framställts på samma sätt som 

grundundersökningen, d.v.s. multikriterieanalysen. 

Känslighetsanalysen för DeSO gjordes enbart med analysmetod 1 på grund av att antalet variabler som 

funnits inom studien inte varit tillräckliga för att möjliggöra båda analysmetoderna. För NYKO-

indelningen har däremot båda metoderna kunnat göras och resultatet för de två känslighetsanalyserna 

redovisas under rubrikerna nedan. 

Analysmetod 1  

I känslighetsanalys 1 för NYKO så förflyttades positionen på variabeln inrikes/utrikesfödda till 

position 1 i ursprungstabellen och fick därefter det högsta rankvärdet (se Bilaga A1 nedan). Variabeln 

valdes då det är den som enligt litteraturstudien anses vara mest påverkande på segregationsprocessen. 

Därefter förflyttades resterande variabler ner ett steg lägre och fick ett nytt rankvärde enligt den nya 

positioneringen, förutom variabeln åldersfördelning som blev kvar på samma position. 
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Bilaga A1: Omfördelning av NYKO-variabler enligt känslighetsanalysmetod 1. 

Resultatet av den första känslighetsanalysen för NYKO markerar områdena Nacksta, Heffners – 

Ortviken och Öråker till att vara de med ”störst segregation”.  

De områdena med ”minst segregation” visas enligt analysen vara Granloholm och Skönsmon med 

Bergsåker på gränsen till ”liten segregation” (se Bilaga A2 nedan). Utöver det är 

segregationsintervallet varierat över områdena. 

 
Bilaga A2: Känslighetsanalys 1 för NYKO – där variabeln utrikesfödda är högst viktad. 

Känslighetsanalysen för DeSO utfördes på samma sätt som NYKO-analysen genom att variabeln 

inrikes/utrikesfödda flyttades till position ett och gav det högsta rankvärdet. Resterande variabler 

förflyttades därefter ett steg ner och gavs ett nytt rankvärde enligt positionen. Variabeln 

åldersfördelning blev kvar på ursprungspositionen även i detta fall (se Bilaga A3). 
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Bilaga A3: Omfördelning av DeSO-variabler enligt känslighetsanalysmetod 1. 

Resultatet av känslighetsanalysen för DeSO visar att områdena NeSB (Nedre Skönsberg), NaVM 

(Nacksta – Västermalm), Na1 (Nacksta 1), Fläsian – Bredsand – Stockvik är de områden som drabbats 

av ”störst segregation” (se Bilaga A4). Bydalen hamnar på gränsen mellan störst och stor segregation. 

De områdena med ”minst segregation” visas enligt analysen vara GH3 (Granloholm 3), Tunadal – 

Korsta – Ortviken, Kubikenborg samt Bergsåker. Utöver det är segregationsintervallet spridet över 

områdena. 

 
Bilaga A4: Känslighetsanalys 1 för DeSO – där variabeln utrikesfödda är högst viktad. 

Analysmetod 2  

I den andra delen av känslighetsanalysen för NYKO-indelningen så testades innebörden av variablerna 

genom att de med liknande rankvärden bytte position med varandra.  
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Därför placerades variabeln upplåtelseformer på position 1 vilket gjorde att förvärvsfrekvens och 

medianinkomst förflyttades till position 2. På samma sätt förflyttades variabeln utbildningsnivå till 

position 4 och inrikes/utrikesfödda till position 3 (se Bilaga A5). Alla variabler tilldelades sedan ett 

rankvärde utefter den nya positioneringen. 

 
Bilaga A5: Omfördelning av NYKO-variabler enligt känslighetsanalysmetod 2. 

Resultatet av den andra känslighetsanalysen för NYKO visar på ”störst segregation” inom områdena 

Nacksta, Heffners – Ortviken och Öråker med Bergsåker oml. (omland) på gränsen mellan störst och 

stor segregation (se Bilaga A6). Den ”minsta segregationen” visas i områdena Granlo, Skönmon och 

Haga. 

 
Bilaga A6: Känslighetsanalys 2 för NYKO – där variabel 1 och 2 samt 3 och 4 omplacerats i rankposition. 
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DeSO-indelningen föll bort inom analysmetod 2 på grund av att det endast funnits tillgång till data 

för fyra variabler. Eftersom två av variablerna fick samma rankningsvärden efter 

enkätundersökningen så bedömdes en omplacering av dessa onödig då det inte har någon inverkan 

eller gör någon skillnad. Anledningen att de blivit tilldelade samma rankningsvärden beror på 

litteraturens bedömning av dess lika innebörd på segregationsprocessen (se 3.5.1, s. 30). 
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Bilaga B – Data 
 

 

Områdesbeteckning Definition 
Bergsåker Bergsåker 

Birsta - Ljustadalen Birsta - Ljustadalen 

BoSv Bosvedjan 

Bydalen Bydalen 

Fläsian - B-sand - S-vik Fläsian - Bredsand - Stockvik 

GH1 Granloholm - 1 

GH2 Granloholm - 2 

GH3 Granloholm - 3 

Gr1 Granlo - 1 

Granlo - NaIndOm Granlo - Nacksta industriområde 

Granlo - Norrmalm Granlo - Norrmalm 

Ha - NM Haga - Norrmalm 

Ha1 Haga - 1 

Ha2 Haga - 2 

Kubikenborg Kubikenborg 

Lillhällom - Kungsnäs Lillhällom - Kungsnäs 

Ljustadalen - Johannedal Ljustadalen - Johannedal 

Na1 Nacksta - 1 

NaVM Nacksta - Västermalm 

NeSB Nedre Skönsberg 

SH Sallyhill 

Sidsjö - Böle Sidsjö - Böle 

SkM Skönsmon 

SS1 Stenstan - 1 

SS2 Stenstan - 2 

Sundsbruk Sundsbruk 

SöM1 Södermalm - 1 

SöM2 Södermalm - 2 

Tunadal - Korsta - Ortviken Tunadal - Korsta - Ortviken 

VM1 Västermalm - 1 

VM2 Västermalm - 2 

ÖM Östermalm 

ÖvSB Övre Skönsberg 

Bilaga B1: Definitionsförteckning av områdesförkortningar i DeSO-indelningen. 
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Bilaga B2: Uträkning av MKA-värdet för variabeln åldersfördelning i NYKO-indelningen. 

 

 

 
 

 

Bilaga B3: Uträkning av MKA-värdet för variabeln utrikesfödda i NYKO-indelningen. 
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Bilaga B4: Uträkning av MKA-värdet för variabeln upplåtelseformer i NYKO-indelningen. 

  

 

Bilaga B5: Uträkning av MKA-värdet för variabeln utbildningsnivå i NYKO-indelningen. 
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Bilaga B6: Uträkning av MKA-värdet för variabeln förvärvsintensitet i NYKO-indelningen. 

 
 

 

 

 

Bilaga B7: Uträkning av MKA-värdet för variabeln medianinkomst i NYKO-indelningen. 
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Bilaga B8: Uträkning av MKA-värdet för variabeln åldersfördelning i DeSO-indelningen. Källa: SCB – 

egen beräkning av geodata.  
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Bilaga B9: Uträkning av MKA-värdet för variabeln utrikesfödda i DeSO-indelningen. Källa: SCB 
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Bilaga B10: Uträkning av MKA-värdet för variabeln förvärvsintensitet i DeSO-indelning. Källa: SCB 
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Bilaga B11: Uträkning av MKA-värdet för variabeln medianinkomst i DeSO-indelningen. Källa: SCB 
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Bilaga C – Kartanalyser 
 

 
Bilaga C1: Spridningsvärden för variabeln åldersfördelning i multikriterieanalysen (MKA) – 

Nyckelkodsindelning för Sundsvalls tätortsområde – nivå 3. Satellitfoto – SS Google Maps Satellite. 
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Bilaga C2: Spridningsvärden för variabeln utrikesfödda i multikriterieanalysen (MKA) – 

Nyckelkodsindelning för Sundsvalls tätortsområde – nivå 3. Satellitfoto – SS Google Maps Satellite. 
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Bilaga C3: Spridningsvärden för variabeln upplåtelseformer i multikriterieanalysen (MKA) – 

Nyckelkodsindelning för Sundsvalls tätortsområde – nivå 3. Satellitfoto – SS Google Maps Satellite. 
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Bilaga C4: Spridningsvärden för variabeln utbildningsnivå i multikriterieanalysen (MKA) – 

Nyckelkodsindelning för Sundsvalls tätortsområde – nivå 3. Satellitfoto – SS Google Maps Satellite. 
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Bilaga C5: Spridningsvärden för variabeln förvärvsintensitet i multikriterieanalysen (MKA) – 

Nyckelkodsindelning för Sundsvalls tätortsområde – nivå 3. Satellitfoto – SS Google Maps Satellite. 
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Bilaga C6: Spridningsvärden för variabeln medianinkomst i multikriterieanalysen (MKA) – 

Nyckelkodsindelning för Sundsvalls tätortsområde – nivå 3. Satellitfoto – SS Google Maps Satellite. 
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Bilaga C7: Spridningsvärden för variabeln åldersfördelning multikriterieanalysen (MKA) –  

DeSO-indelningen för Sundsvalls tätortsområde. Satellitfoto – SS Google Maps Satellite. Källa: SCB – 

egen beräkning av geodata. 
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Bilaga C8: Spridningsvärden för variabeln utrikesfödda i multikriterieanalysen (MKA) –  

DeSO-indelningen för Sundsvalls tätortsområde. Satellitfoto – SS Google Maps Satellite. Källa: SCB – 

egen beräkning av geodata. 
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Bilaga C9: Spridningsvärden för variabeln förvärvsintensitet i multikriterieanalysen (MKA) –  

DeSO-indelningen för Sundsvalls tätortsområde. Satellitfoto – SS Google Maps Satellite. Källa: SCB – 

egen beräkning av geodata. 
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Bilaga C10: Spridningsvärden för variabeln medianinkomst i multikriterieanalysen (MKA) –  

DeSO-indelningen för Sundsvalls tätortsområde. Satellitfoto – SS Google Maps Satellite. Källa: SCB – 

egen beräkning av geodata. 
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Bilaga C11: Spridningsvärden för variabeln åldersfördelning enligt metoden Index of Dissimilarity.  

Nyckelkodsindelning för Sundsvalls tätortsområde – nivå 3. Satellitfoto – SS Google Maps Satellite. 

Källa: SCB – egen beräkning av geodata. 
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Bilaga C12: Spridningsvärden för variabeln utrikesfödda enligt metoden Index of Dissimilarity.  

Nyckelkodsindelning för Sundsvalls tätortsområde – nivå 3. Satellitfoto – SS Google Maps Satellite. 
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Bilaga C13: Spridningsvärden för variabeln upplåtelseformer enligt metoden Index of Dissimilarity.  

Nyckelkodsindelning för Sundsvalls tätortsområde – nivå 3. Satellitfoto – SS Google Maps Satellite. 
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Bilaga C14: Spridningsvärden för variabeln utbildningsnivå enligt metoden Index of Dissimilarity.  

Nyckelkodsindelning för Sundsvalls tätortsområde – nivå 3. Satellitfoto – SS Google Maps Satellite. 
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Bilaga C15: Spridningsvärden för variabeln förvärvsintensitet enligt metoden Index of Dissimilarity.  

Nyckelkodsindelning för Sundsvalls tätortsområde – nivå 3. Satellitfoto – SS Google Maps Satellite. 
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Bilaga C16: Spridningsvärden för variabeln åldersfördelning enligt metoden Index of Dissimilarity.  

DeSO-indelning för Sundsvalls tätortsområde. Satellitfoto – SS Google Maps Satellite. Källa: SCB – 

egen beräkning av geodata. 
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Bilaga C17: Spridningsvärden för variabeln utrikesfödda enligt metoden Index of Dissimilarity.  

DeSO-indelning för Sundsvalls tätortsområde. Satellitfoto – SS Google Maps Satellite. Källa: SCB – 

egen beräkning av geodata. 
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Bilaga C18: Spridningsvärden för variabeln förvärvsintensitet enligt metoden Index of Dissimilarity.  

DeSO-indelning för Sundsvalls tätortsområde. Satellitfoto – SS Google Maps Satellite. Källa: SCB – 

egen beräkning av geodata.
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Bilaga D – Områdesfoton 

Bergsåker 

 
Bilaga D1: Bebyggelsekaraktär för Bergsåkers centrum. Foto taget av författaren. 

 
Bilaga D2: Bebyggelsekaraktär för Bergsåkers centrum. Foto taget av författaren. 

 
Bilaga D3: Bebyggelsekaraktär för Bergsåkers villaområden. Foto taget av författaren. 
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Bergsåker omland 

 
Bilaga D4: Bebyggelsekaraktär för Selånger, Bergsåker omland. Foto taget av författaren. 

 
Bilaga D5: Bebyggelsekaraktär för Gudmundsbyn, Bergsåker omland. Foto taget av författaren.

Bosvedjan 

 
Bilaga D6: Bebyggelsekaraktär för Bosvedjans flerbostadshusområden. Foto taget av författaren. 
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Bilaga D7: Bebyggelsekaraktär för Bosvedjans flerbostadshusområden. Foto taget av författaren. 

Bydalen 

 
Bilaga D8: Bebyggelsekaraktär för området Bydalen. Foto taget av författaren. 

 
Bilaga D9: Bebyggelsekaraktär för området Bydalen. Foto taget av författaren. 
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Centrum 

 
Bilaga D10: Bebyggelsekaraktär vid stadstorget. Foto taget av författaren. 

 
Bilaga D11: Bebyggelsekaraktär för Västermalm - Centrum. Foto taget av författaren. 

 
Bilaga D12. Bebyggelsekaraktär för Centrum. Foto taget av författaren. 
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Granlo 

 
Bilaga D13: Bebyggelsekaraktär för området Granlo. Foto taget av författaren. 

 
Bilaga D14: Bebyggelsekaraktär för området Granlo. Foto taget av författaren. 

 
Bilaga D15: Bebyggelsekaraktär för området Granlo. Foto taget av författaren. 

 

 

: 
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Granloholm 

 
Bilaga D16: Bebyggelsekaraktär för västra Granloholm. Foto taget av författaren. 

 
Bilaga D17: Bebyggelsekaraktär för centrala Granloholm. Foto taget av författaren. 

 
Bilaga D18: Bebyggelsekaraktär för östra - centrala Granloholm. Foto taget av författaren. 
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Bilaga D19: Bebyggelsekaraktär för östra Granloholm. Foto taget av författaren. 

Haga 

 
Bilaga D20: Bebyggelsekaraktär för nedre Haga. Foto taget av författaren. 

 
Bilaga D21: Bebyggelsekaraktär för övre Haga. Foto taget av författaren. 
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Bilaga D22: Bebyggelsekaraktär för övre Haga. Foto taget av författaren. 

 
Bilaga D23: Bebyggelsekaraktär för Haga. Foto taget av författaren. 

Heffners (Norra kajen) 

 
Bilaga D24: Utsiktsbild på Heffnersområdet (norra kajen). Foto taget av författaren. 
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Bilaga D25: Bebyggelsekaraktär för Heffnersområdet (Norra kajen). Foto taget av författaren. 

 
Bilaga D26: Bebyggelseutveckling för Heffnersområdet (Norra kajen). Foto taget av författaren. 

Korsta 

 
Bilaga D27: Bebyggelsekaraktär för området Korsta (östra Skönsberg). Foto taget av författaren. 
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Bilaga D28: Bebyggelsekaraktär för området Korsta (östra Skönsberg). Foto taget av författaren. 

Ljustadalen 

 
Bilaga D29: Bebyggelsekaraktär för området Ljustadalen. Foto taget av författaren. 

 
Bilaga D30: Bebyggelsekaraktär för området Ljustadalen. Foto taget av författaren. 
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Bilaga D31: Bebyggelsekaraktär för området Ljustadalen. Foto taget av författaren. 

Nacksta 

 
Bilaga D32: Bebyggelsekaraktär för området Nacksta. Foto taget av författaren. 

 
Bilaga D33: Bebyggelsekaraktär för området Nacksta. Foto taget av författaren. 
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Norrmalm 

 
Bilaga D34: Bebyggelsekaraktär för området Norrmalm. Foto taget av författaren. 

 
Bilaga D35: Bebyggelsekaraktär för området Alliero - Norrmalm. Foto taget av författaren. 

 
Bilaga D36: Bebyggelsekaraktär för området Alliero - Norrmalm. Foto taget av författaren. 
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Bilaga D37: Bebyggelsekaraktär för området Alliero - Norrmalm. Foto taget av författaren. 

Sidsjö – Böle 

 
Bilaga D38: Bebyggelsekaraktär för området Sidsjö – Böle. Foto taget av författaren. 

 
Bilaga D39: Bebyggelsekaraktär för området Sidsjö – Böle. Foto taget av författaren. 
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Skönsberg 

 
Bilaga D40: Bebyggelsekaraktär för nedre Skönsberg. Foto taget av författaren. 

 
Bilaga D41: Bebyggelsekaraktär för nedre Skönsberg. Foto taget av författaren. 

 
Bilaga 42: Bebyggelsekaraktär för centrala Skönsberg. Foto taget av författaren. 

 



Segregationen – Hur ser den egentligen ut? 

  

D-14 
 

 
Bilaga D43: Bebyggelsekaraktär för övre Skönsberg. Foto taget av författaren. 

Skönsmon 

 
Bilaga D44: Bebyggelsekaraktär för området Kubikenborg (Skönsmon). Foto taget av författaren. 

 

 
Bilaga D45: Bebyggelsekaraktär för området Skönsmon. Foto taget av författaren. 
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Sundsbruk 

 
Bilaga D46: Bebyggelsekaraktär för området Sundsbruk. Foto taget av författaren. 

 
Bilaga D47: Bebyggelsekaraktär för området Gångviken (Sundsbruk). Foto taget av författaren. 

 
Bilaga D48: Bebyggelsekaraktär för området Gångviken (Sundsbruk). Foto taget av författaren. 
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Södermalm 

 
Bilaga D49: Bebyggelsekaraktär för området Södermalm. Foto taget av författaren. 

 
Bilaga D50: Bebyggelsekaraktär för området Södermalm. Foto taget av författaren. 

 
Bilaga D51: Bebyggelsekaraktär för nedre Södermalm. Foto taget av författaren. 
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Tunadal 

 
Bilaga D52: Bebyggelsekaraktär för Tunadal. Foto taget av författaren. 

 
Bilaga D53: Bebyggelsekaraktär för Tunadal. Foto taget av författaren. 

Öråker 

 
Bilaga D54: Bebyggelsekaraktär för landsbygden Öråker. Foto taget av författaren. 
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Östermalm 

 
Bilaga D55: Bebyggelsekaraktär för Östermalm (Södermalm – Skönsmon). Foto taget av författaren. 

 
Bilaga D56: Bebyggelsekaraktär för Östermalm (Södermalm – Skönsmon). Foto taget av författaren. 

 
Bilaga D57: Bebyggelsekaraktär för Östermalm (Södermalm – Skönsmon). Foto taget av författaren. 
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