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Förord 

Med detta examensarbete avslutar vi våra tre år av studier på 

Samhällsplanerarprogrammet vid Högskolan i Gävle. Examensarbetet 

omfattar 15hp inom ämnet fysisk planering.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår kontaktperson på Bollnäs Kommun, Clas 

Olsson, som har tillhandahållit oss statistiken som legat till grund för vår 

studie. Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Anders Brandt, som 

visat stort engagemang för vårt arbete.  

 

Ett stort tack vill vi också rikta till vår utbildningsledare Jakob Nobuoka och 

vår lärare Henry Grew som har givit oss relevanta kunskaper och stor 

kompetens inom samhällsplanering, vilket har förberett oss väl inför vårt 

stundande yrkesliv. 

 

Ett stort tack även till de planerare som deltog i vår enkätundersökning. Utan 

insatser som era hade studier och examensarbeten likt denna inte varit möjliga 

att genomföra.  

 

Examensarbetet har korrekturlästs av nära och kära, vilka vi också vill rikta ett 

tack till för ert bidrag till en högre kvalitet på vårt arbete. 

  

Gävle, juni 2018 

Jesper Ljung Holm & Tobias Wennergrund 
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Sammanfattning 

Segregationen i Sverige har ökat de senaste åren vilket skapat ett allt större 

samhällsproblem. Det är därför viktigt att kommunerna i ett tidigt stadie 

aktivt börjar arbeta mot segregation och för social hållbarhet. Med denna 

studie och dess metodutveckling vill vi främja arbetet för mindre svenska 

tätorter genom att ta fram och testa en metod som kommuner kan använda 

vid en kartläggning av segregation.  

För att kunna hantera segregationens mångsidiga problemställning har flera 

metodsteg använts. En litteraturgenomgång resulterade i sex variabler som 

alla har betydande påverkan på segregationen. Dessa var fastighetsbestånd, 

förvärvsfrekvens, inrikes- och utrikesfödda, trångboddhet, utbildning och 

ålder. En enkätundersökning genomfördes sedan med 14 samhällsplanerare 

för att rangordna de variabler som litteraturgenomgången påvisade. 

Rangordningen användes sedan i metoden rank sum weights, som sedermera 

ledde fram till en multikriterieanalys (MKA) baserad på en linjär additiv 

metod. Målet med studien är att kunna presentera en kartläggning för 

segregationen i Bollnäs tätort utifrån den metod vi har utvecklat. 

Resultatet från studien visar att Bollnäs tätort har fyra områden som klassas 

som “mest segregerade” och tre områden som klassas som “minst 

segregerade”. Dessa resultat har testats med tre validitets- och 

reliabilitetsmetoder vilka var Index of Dissimilarity, intervju, samt 

känslighetsanalys. Resultatet från de tre testerna påvisar tydliga tendenser och 

snarlika resultat från vår metod, vilket indikerar att vår metod är robust och 

trovärdig. Behovet av ordentliga kartläggningar likt vår studie framkommer 

bland annat i intervjun där en planerare från Bollnäs kommun fick peka ut de 

fem områden personen ansåg vara mest segregerade. För dessa fem områden 

pekade planeraren ut ett område som enligt vår studie var minst segregerat, 

vilket påvisar svårigheten kring segregationsfrågan. Vår förhoppning med 

denna studie är att skapa en metod som främjar kommuners arbete med social 

hållbarhet. 

Nyckelord: Segregation, multikriterieanalys, social hållbarhet, Index of 

Dissimilarity, Bollnäs.  
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Abstract 

Segregation in Sweden has been rising in recent years, which has lead to an 

increase in social problems. It is therefore important that municipalities, in an 

early stage, actively begin to work against segregation and towards social 

sustainability. With this study and its methodology we want to encourage 

smaller Swedish cities by developing and testing a method that municipalities 

can use in mapping of segregation.  

To handle segregation's complex problems, several of method steps have been 

applied. A literature review resulted in six variables, all of which have a 

significant impact on segregation. The variables were: housing tenure, 

employment rates, domestic/foreign-born, overcrowding, education and age. 

A survey was then conducted with 14 experts in the urban planning sector. 

The planners were asked to rank the variables that the literature review 

highlighted. The rankings were then used to create rank sum weights, which 

later led to a multicriteria decision analysis (MCDA) based on a linear additive 

method. The aim of the study is to present a mapping of the segregation in 

Bollnäs urban area based on the method we have developed. 

The result of the study shows that out of 15 areas in Bollnäs urban area, four 

were classified as "most segregated" and three areas classified as "least 

segregated". These results have been tested using three validity and reliability 

methods: The Index of Dissimilarity, interview and sensitivity analysis. The 

results of the three tests demonstrate clear trends and similar results 

compared with our method, which indicates that our method is robust and 

trustworthy. The necessity for proper mapping of segregation is demonstrated 

by the interview where a planner from Bollnäs municipality was given the 

chance to pinpoint five areas the person considered to be most segregated. For 

these five areas, the planner pointed out one area that according to our study 

was least segregated, which proves the difficulty of identifying segregation. 

Our hope with this study is to create a method that support municipalities 

work with social sustainability. 

Keywords: Segregation, multicriteria decision analysis, social sustainability, 

Index of Dissimilarity, Bollnäs. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Segregationen i Sverige har ökat allt mer de senaste 20 åren och blir ett allt större 

samhällsproblem (Örstadius, 2015, 10 mars; Lilja & Pemer, 2010; Malmberg, 

Andersson & Öst, 2013). Ordet segregation betyder ”åtskillnad” och syftar till stor 

del på den rumsliga åtskillnaden (Andersson, Bråmå, & Hogdal, 2009; Andersson, 

Hedman, Hogdal & Johansson, 2006). Hall (1993) påstår att segregationen och dess 

process kan uppstå när regioner eller städer genomgår en ekonomisk 

omstrukturering på global nivå. Detta kan t.ex. vara i form av minskat antal 

tillverkningsindustrier eller ökat antal forsknings- och kunskapsintensiva företag 

(Hall, 1993). Vidare menar Lilja och Pemer (2010) att denna omvandlingsprocess 

förändrat städerna i form av: ökad polarisering, gentrifiering av innerstäder samt en 

ökad lokal homogenitet (Lilja & Pemer, 2010). Författarna anser också att det är 

vitalt att dagens samhällsplanering ska kretsa kring utformningen av socialt hållbara 

städer (Lilja & Pemer, 2010). Det finns dock en hel del problem i att identifiera 

dessa segregerade bostadsområden. Andersson et al. (2006) menar 

att problematiken med kartläggningen är att bostadsområden kan betraktas 

som segregerade innan någon av faktorerna börjar närma ett maximum. Det är 

ovanligt att ett bostadsområde endast består av någon av kategorierna, t.ex. att det 

endast bor låginkomsttagare inom en viss stadsdel. Oftast korrelerar flera olika 

variabler i segregerade områden vilket gör segregationsfrågan svårdefinierad 

(Andersson et al., 2006). Ett annat problem med mätningarna av segregation är 

enligt Nielsen och Hennerdal (2017) den rumsliga skalan. Författarna menar att ett 

område kan vara segregerat på lokal nivå men inte nödvändigtvis i andra rumsliga 

skalor (Nielsen & Hennerdal, 2017). 

 

Duncan och Duncan tog redan år 1955 fram en modell för kartläggning av 

segregation. Modellen heter Index of Dissimilarity och är allmänt vedertagen inom 

segregationsforskning (Massey, 1978; Allen, Burgess, Windmeijer & Davidson, 

2015). I denna modell mäts den absoluta differensen mellan två variabler för att 

skapa ett slutgiltigt segregationsindex (Duncan & Duncan, 1955). Modellen har 

omarbetats och diskuterats bland många forskare, men har aldrig blivit ansedd som 

absolut korrekt (Cortese, Falk, & Cohen, 1976; Massey & Denton, 1988). Denna 

studie syftar därför till att skapa en ny metod som kan användas vid identifiering av 

segregerade bostadsområden vilket ligger i linje med FN:s miljömål Reduced 

Inequalities och Sustainable citites and communities (United Nations, 2015). 
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1.2 Syfte och mål  

Denna studie syftar till att utvärdera vilka faktorer som bidrar till 

socioekonomisk, etnisk samt demografisk segregering samt hur dessa segregerade 

områden kan identifieras. Den syftar också till att utveckla en ny metod för att 

kunna identifiera den mångsidiga segregationen som ofta grundar sig i flera olika 

problemställningar, men som många gånger bara mäts i en variabel. För att kunna ta 

reda på syftet har tre olika problemfrågor identifierats. Dessa frågor är följande:   

 

 Vilka faktorer bidrar mest till segregation?  

 Hur kan segregationens mångsidiga problemställningar appliceras för utvalda 

metoder? 

 Hur kan metodutvecklingen identifiera segregerade stadsdelar i mindre 

svenska tätorter?  

1.3 Avgränsning  

Valet av tätort har fallit på Bollnäs tack vare god lokal kännedom om tätorten, samt 

att kontakter har knutits till tjänstemän på kommunen sedan tidigare, vilket 

underlättar samarbetet och tillgängligheten av statistiken. Bollnäs är beläget i 

Hälsingland och har ett invånarantal på ca 13 000 i centralorten (Bollnäs kommun, 

2018).  

Studien kommer att undersöka vilka stadsdelar i Bollnäs som är relativt mer 

segregerade än genomsnittet. Studien kommer att utvärdera 

etniska, socioekonomiska och demografiskt segregerade områden i Bollnäs 

tätort. De utvalda variablerna att studera är:  

 Fastighetsbestånd   

 Inkomstfördelning (byttes senare ut mot förvärvsfrekvens)   

 Inrikes-/Utrikesfödda  

 Trångboddhet   

 Utbildning   

 Ålder   
 

Indelningen av områdena i Bollnäs tätort har gjorts utefter målbilden att skapa 

homogena områden med minimum 200 invånare i varje område. Homogenitet i 

områdesindelningen har uppnåtts genom att använda visuella barriärer för de 

områden som trots närliggande geografiska positioner har delats upp i två områden, 

exempelvis Granbergshöjden och Björkhamre. Något maxtak för invånarantal har 

inte satts eftersom fokus låg på att prioritera dess homogenitet snarare än 

invånarantal. Däremot var det viktigt att inte understiga 200 i antal boende i 

området för att inte riskera möjlighet till personlig utpekning. Tätorten har därför 

delats in i 15 stycken områden enligt figur 1. 
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Figur 1: Områdeskarta över Bollnäs tätort. Bakgrundsflygfoto ©Lantmäteriet [I2018/00138].  
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2 Teori 

2.1 Begreppet segregation 

Enligt Andersson et al. (2009) har segregationsforskningen främst fokuserat på tre 

typer av segregation:   

 

 Den etniska segregationen – Etniska, religiösa eller kroppsliga 

kännetecken.    

 Den socioekonomiska segregationen – Klass-/resursskillnader samt 

inkomster.   

 Den demografiska segregationen – Ålder, hushållstyper och kön.   

 

Andersson et al. (2009) menar att segregationsforskare undersöker  

koncentrations- och spridningsmönstret av dessa tre variabler. Forskarna framhäver 

oftast att det finns segregerade städer, d.v.s. rika och fattiga, medan politikerna 

oftast fokuserar på segregerade områden i negativ bemärkelse (Andersson et al., 

2009).  

2.2 Konsekvenser av segregation 

Exempel på konsekvenser som kan uppstå i segregerade områden är så kallade 

grannskapseffekter. Grannskapseffekter är enligt Hugosson och Maandi (2008) en teori 

som grundar sig i att människan agerar utifrån vad människor i omgivningen gör. 

Det betyder att en invånare i en viss stadsdel löper större risk för arbetslöshet och 

fattigdom om den personen bor i ett område där andra arbetslösa bor. Det handlar 

om en sorts social inlärning där omgivningen påverkar tankar och attityder 

(Hugosson & Maandi, 2008). Grannskapseffekter kan delas in i tre olika sorters 

effekter (Manski, 1993):   

 

 Endogena effekter. Effekten uppstår när exempelvis en grannes attityder 

smittar av sig på en annan granne.   

 Exogena effekter. Effekten är indirekt påverkande. Det kan handla om 

människors beteendemönster eller hudfärg vilket kan bidra till att 

grannar anpassar sig genom ett undvikande eller flyktigt beteende baserat 

på upplevd otrygghet utifrån om grannar är oliksinnade.  

 Korrelerade effekter. Effekten syftar till att människor i samma grupp 

tenderar att ha samma typ av beteende eftersom de har liknande 

förutsättningar i sin omkringliggande miljö.  
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Grannskapseffekter är även någonting som Nationella operativa avdelningens (NOA) 

(2017) rapport om utsatta områden behandlar. Studien påpekar att de äldre 

ungdomarna många gånger influerar de yngre om vad som räknas som acceptabelt 

och inte. Detta kan bidra till en kriminaliserandeprocess vilket påverkar hela 

stadsdelar negativt med social oordning som konsekvens (NOA, 2017). Rapporten 

som NOA (2017) tagit fram visar att det idag finns 61 utsatta problemområden i 

Sverige och att 23 av dem bedöms som särskilt utsatta. Ett utsatt problemområde är 

ett geografiskt avgränsat område som har stora påtryckningar från de kriminella 

aktörerna i området. Det är oftast ett socioekonomiskt svagt område där det 

förekommer både indirekta handlingar såsom öppen narkotikahandel och direkta 

handlingar som t.ex. utpressning och hot (NOA, 2017).  

2.3 Variabler 

2.3.1 Inrikes-/Utrikesfödda 

Enligt Coulton, Wang och Su (1996), Goldsmith och Blakely (2010), Massey (1996) 

samt Swanstrom, Casey, Flack och Dreier (2004) syftar begreppet 

bostadssegregation främst till den rumsliga uppdelningen av människor tillhörande 

olika socioekonomiska grupper och etniska tillhörigheter. 

Forskaren Laan Bouma-Doff (2007) studerade det holländska samhället gällande 

etnisk koncentration och dess påföljder. Författaren fastslår att den politiska 

debatten i Nederländerna och diskussionen bland allmänheten är övertygad om att 

etnisk koncentration har en negativ effekt på invandrare och dess integration i 

samhället. Både Laan Bouma-Doff (2007) och Briggs (2003) lyfter fram så kallade 

broar mellan minoritetsbefolkningen och majoritetsbefolkningen som en viktig del i 

en fungerande integration. Dessa broar förhindras när det skapas tydliga 

koncentrationer av antingen minoritets- eller majoritetsbefolkning i områden (Laan 

Bouma-Doff, 2007). Laan Bouma-Doff (2007) menar att när en jämnare fördelning i 

områdena uppstår, förenklas kontaktskapande och upprätthållandet av kontakter för 

minoritetsbefolkningen med den infödda befolkningen, oberoende av 

socioekonomisk bakgrund.  

Även i det svenska samhället anses ursprung vara en viktig faktor. Enligt Andersson 

och Hedman (2016) har svenska segregerade områden ofta en etnisk komponent 

som påverkar eftersom individer med lägre inkomst tenderar att tillhöra en etnisk 

minoritet. Gustafsson, Katz och Österberg (2017) gjorde en studie med syfte att 

kartlägga hur segregation sett över en generation påverkar människor. Studien 

fastslår en betydande påverkan kring etnisk bakgrund och förmågan att lämna 

områden med låg hushållsekonomi. Av de som tillhörde minoritetsbefolkningen 

bodde 61 % kvar i de område som de vuxit upp i även när de nått vuxen ålder, 
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jämfört med enbart 35 % hos majoritetsbefolkningen (Gustafsson, Katz & 

Österberg, 2017). Enligt Boverket (2010) är människor födda utomlands eller med 

två utlandsfödda föräldrar överrepresenterade i hyresrätter och underrepresenterade 

i ägande- och bostadsrätter. Förklaringsfaktorer för en ökad etnisk segregation är 

bland annat att många barnfamiljer med svensk bakgrund flyttar ut till villaförorter i 

kranskommunerna, snarare än att inflyttningen av invandrare driver 

på segregationen (Boverket, 2010). Andersson et al. (2009) kunde vid en 

kartläggning av allmännyttiga bostäder se en tydlig uppdelning även 

inom ägarkategorin. I fem av bostadsområdena som utvärderades bodde det 90 % 

med utländsk härkomst, medan i fyra andra allmännyttiga områden som studerades 

understeg andelen med utländsk bakgrund 10 % (Andersson et al., 2009).  

Scarpa (2015) undersökte hur den ekonomiska utvecklingen har påverkat 

bostadssegregationen i Malmö under åren 1990–2010. Genom sin studie kunde 

författaren se hur Sverige har utvecklat en allt större ekonomisk ojämlikhet, 

framförallt på den svenska arbetsmarknaden. Scarpa (2015) kunde bland annat se 

hur jobbskatteavdraget som infördes 2007 ökade klyftorna mellan arbetslösa och 

människor med anställning. Scarpa (2015) såg också hur detta inte enbart påverkat 

en specifik etnisk minoritetsbefolkning, utan att det också haft stark påverkan på 

hela befolkningen. Slutsatsen blev att en utbredd ekonomisk ojämlikhet har påverkat 

befolkningen som helhet och inte enbart specifikt en viss etnisk minoritet. Scarpa 

(2015) anser också att de politiska satsningarna som gjorts på utsatta områden i stora 

delar har varit resultatlösa.  

Laan Bouma-Doff (2007) menar att det också finns positiva effekter av etnisk 

koncentration. Författaren menar att multietniska grannskap innehar möjligheten att 

erbjuda fördelar för etniska minoriteter (Laan Bouma-Doff, 2007). En av dessa 

fördelar är enligt Waldinger (1996) att det kan underlätta för entreprenörer inom 

etniska nischer. Enligt Laan Bouma-Doff (2007) kan etnisk koncentrationer erbjuda 

ett socialt kapital i formen av stöd från personer från samma etniska grupp. En 

introduktion till ett område med hög koncentration av en viss etnicitet kan vara en 

bra grund för att komma in och förstå samhället innan individen introduceras för 

samhället i full skala (Laan Bouma-Doff, 2007). 

2.3.2 Upplåtelseform  

Fastighetsbestånd innefattar fördelningen av olika upplåtelseformer i ett område vad 

gäller hyresrätter, bostadsrätter och villor. Dagens fokusområde inom 

samhällsplanering gällande fastighetsbeståndet är ofta variationsutbudet för de olika 

upplåtelseformerna (Boverket, 2010). Denna strategi kallas många gånger för 

blandstaden, som behandlar funktionsrika områden med god blandning av 

upplåtelseform och boendestorlek. Strategin anses idag vara lösningen för att bygga 
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bort de funktionsuppdelade och ensidiga bostadsområden som bland annat 

miljonprogrammen är kända för (Boverket, 2010; Lindén, 2007).  

Enligt Hugosson och Maandi (2008) är den svenska bostadsmarknaden tydligt 

segmenterad. Segmentering är ofta en förutsättning för att segregering ska vara 

möjlig. En tydlig segmentering kräver att de olika bostadstyperna markant skiljer sig 

åt i finansieringskrav och boendekostnader. Kravbilden är skild på exempelvis 

bostads- och hyresrätter (Hugosson & Maandi, 2008). Bostadsrätter kräver ofta 

ekonomiskt kapital för investeringar i lån, vilket skapar en exkluderande situation på 

bostadsmarknaden eftersom delar av befolkningen saknar rätt ekonomiska 

förutsättningar (Hugosson & Maandi, 2008). Enligt Boverket (2010) designades 

miljonprogrammen med fokus på att skapa en god boendestandard för alla Sveriges 

invånare. Det gjorde att diskussionen för god levnadsstandard utanför bostaden ofta 

nedprioriterades (Boverket, 2010). Det medförde även konsekvenser för områdena 

i form av bristfälliga allmänna ytor och grönytor för rekreation, vilket begränsade 

spontana sociala möten i bostadsområdena (SOU 1974:32). 

Fastighetsbeståndet och upplåtelseformen är ofta sammankopplade med 

ojämlikhet (Boverket, 2010). Andersson et al. (2006) menar att det kan skapas en 

rad segregationspåföljder för bostadsområden som har en koncentration av en viss 

upplåtelseform:  

“För det första är personer födda utomlands eller med två utlandsfödda föräldrar starkt 
överrepresenterade i kommunal hyresrätt, dvs. allmännyttan, och kraftigt 
underrepresenterade i egnahem och bostadsrätt. För det andra finns också en tydlig 
segregation inom varje upplåtelseform, oavsett om det rör sig om allmännyttan, bostadsrätt 
eller egnahem. Detta innebär att personer med utländsk bakgrund är koncentrerade till vissa 
stadsdelar. För det tredje finns en etnisk hierarki på bostadsmarknaden där vissa 
nationaliteter koncentreras till de minst attraktiva områdena” (Andersson et al., 2006, s. 
5).  

Upplåtelseformens påverkan går också att urskilja genom Wang och Lis (2016) 

studie om Hong Kong och hur människor boende i privatägda eller allmänna 

bostäder skiljer sig åt. Det påvisades att de boende i allmänna bostäder urskilde sig 

genom en lägre socioekonomisk status, en mindre bostad och lägre tillgång till 

privatägda bilar i jämförelse med de i privata bostäder. Studien visade också att 

personer boende i allmänna bostäder spenderar mer tid utomhus men att de ändå 

inte har en bättre social mångfald. Wang och Li (2016) menar att detta är en 

konsekvens av att dessa människor endast träffar människor som liknar dem själva. 
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2.3.3 Utbildning  

Efter att Sverige år 1992 införde det fria skolvalet, vilket innebär att barn har rätt att 

själva ansöka om utbildningsplats på föredragen skola, har möjligheten kring 

egenformandet av individens utbildning blivit större (Lärarnas riksförbund, 2017). 

Systemet försvaras ofta med att valfriheten har ökat, vilket gör att individerna själva 

kan bryta en segregation genom att välja en annan utbildningsplats. Detta har inte 

visat sig vara hela sanningen eftersom vikten av vad barnen har med sig från sina 

familjer väger tyngre än vad som tidigare varit uppfattningen (Forsberg, 2018). 

Orientering i utbildningslandskapet kräver ofta god kännedom om 

utbildningssystemet, kontakter och ekonomiska förutsättningar. Forsberg (2018) såg 

tydliga tendenser i sin studie gällande skillnaderna på skolval sett utifrån individernas 

skilda nationaliteter. Detta kan förklaras med att människor från 

majoritetsbefolkningen har god kännedom om utbildningssystemet, vilket ger goda 

förutsättningar att göra bättre val för barnen (Forsberg, 2018).  

Forsberg (2018) såg i sin studie att barn med utländsk bakgrund i större utsträckning 

valde utbildningsplatser utanför sin hemkommun än vad elever med svensk 

bakgrund gjorde. Det kan skapa större påfrestningar på skolor som befinner sig i 

utsatta områden genom att högpresterande elever söker sig ifrån skolan, vilket 

efterlämnar resurskrävande barn med dålig skolvana (Forsberg, 2018). Szulkin och 

Jonsson (2007) studerade också bostadsområden och skolor som innehar en hög 

koncentration av barn med invandrarbakgrund. Slutsatsen från studien påvisar att 

starkt koncentrerade områden bestående av en minoritetsbefolkning påverkar 

skolresultaten negativt. Studien fann en tröskeleffekt som tyder på att en etnisk 

densitet på upp till 40 procent har en liten inverkan på betygen medan en täthet på 

över 40 procent påvisar en negativ effekt (Szulkin och Jonsson, 2007). Denna 

negativa effekt är inte enbart begränsad till personer med utländsk bakgrund, även 

om den är mest övervägande för dessa personer gentemot majoritetsbefolkningen. 

Szulkin och Jonsson (2007) tolkar resultatet som att lägre genomsnittliga 

prestationer leder till både allmänna samhällskostnader samt särskilda kostnader för 

barn med invandrarbakgrund.  

2.3.4 Ålder  

Ålderssegregation är enligt Boverket (2004) en av tre parametrar inom den 

demografiska segregationen som innefattar de tre kategorierna ålder, kön och 

hushållstyper. Boverket (2004) menar att ålderssegregation är den rumsliga 

uppdelningen mellan åldrar och kan uppstå i både oplanerad och planerad form. Den 

planerade uppdelningen skapas i form av olika boendekategorier som t.ex. 

studentbostäder eller äldreboenden. Den oplanerade uppstår istället i form av 

koncentrationer i områden av vissa samhällsgrupper som t.ex. ensamstående äldre 

eller barnfamiljer (Boverket, 2004). Enligt Dannefer och Feldman (2017) är 
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diskursen kring ålderssegregation och det faktum att människor inte umgås mellan 

åldersgrupper ett nytt fenomen. Ålderssegregationen har dock alltid funnits där men 

har inte varit av samma betydelse (Dannefer & Feldman, 2017).  

Enligt Nilsson (2002) är avsaknaden av umgänge mellan olika åldrar en naturlig 

faktor eftersom människan i regel umgås med personer i sin egen ålder. Författaren 

menar att främst yngre personer som har den mest aktiva livsstilen nästan alltid 

väljer att bygga sina sociala nätverk med personer i sin egen ålder. Vidare menar 

också Montemayor och Van Komen (1980) att ungdomar oftast väljer att umgås 

med andra ungdomar före vuxna eller barn. Denna åldersuppdelning av sociala och 

spatiala aktiviteter är något som Guldåker och Hallin (2013) påstår kan vara en 

avgörande faktor till de problemområden vi har idag. Vid en undersökning av 

bränder i Malmö fann författarna betydande bevis på att unga vuxna hade en stor 

påverkan på antalet anlagda bränder (Guldåker & Hallin, 2013). Coleman (1974) 

påpekar också att det kan uppstå indirekta negativa konsekvenser av 

beteendeinlärning vid ålderssegregation. Författaren hävdar exempelvis att 

ungdomar som inte träffar barn kan vara sämre förberedda som föräldrar än 

ungdomar som dagligen umgås med barn. Coleman (1974) påstår också att 

ungdomar kan lära sig av att umgås med äldre genom att ungdomarna kan få 

yrkeskunskaper som kan vara vitala för framtiden. Även äldre kan utvinna något av 

de yngre eftersom mycket av den energi som ungdomar har kan smitta av sig på de 

äldre (Coleman, 1974). 

2.3.5 Arbetslöshet och socioekonomisk segregation  

Enligt Boverket (2004) är socioekonomisk segregation den spatiala differensen 

mellan invånare som tillhör olika sociala, yrkes- och inkomstgrupper. Den 

socioekonomiska segregationen är ett samhällsproblem som har växt sig allt större 

runt om Europa (Tammaru, Musterd, van Ham & Marcinczak, 2015). Enligt 

Tammaru et al. (2015) är det många myndigheter och statliga organisationer i 

Europa som är bekymrade över framtiden och dess sociala oro till följd av 

socioekonomisk segregation. Tammaru et al. (2015) menar att det är mer forskning 

gjord om etnisk segregation än om socioekonomisk segregation, fastän dessa två 

aspekter är kopplade till varandra. Det är också någonting som Jargowsky (1996) tar 

upp i sin studie där han menar att alla befolkningsgrupper som inte tillhör 

majoritetsbefolkningen i USA har haft en negativ socioekonomisk utveckling vilket 

ökat segregationen. 

McHenry och Rinner (2016) menar att fattigdom har robusta och direkta kopplingar 

till arbetslöshet. Fattigdom som enligt studier från Pampalon och Raymond (2000) 

och Messer et al. (2006) har en tydlig påverkan på hälsan. Båda dessa studier pekar 

på att det finns kopplingar mellan fattigdom och folksjukdomar som t.ex. hjärt- och 

kärlsjukdomar, cancer, diabetes och astma (Pampalon & Raymond, 2000; Messer et 
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al., 2006). Vidare menar Guldåker och Hallin (2013) att fattigdomen kan skapa en 

ökad social utsatthet vilket är vitalt för vuxnas föräldraskap. Exempelvis påstår 

Conger och Conger (2008) att den fysiska, kognitiva, känslomässiga och sociala 

utvecklingen kan påverkas hos barn som växer upp med arbetslösa föräldrar. Vidare 

kan denna ekonomiska utsatthet skapa frustration hos unga vilket sedermera kan leda 

till avvikande beteenden (Agnew, 1992). Arbetslösheten och dess svårighet är något 

som Andersson et al. (2009) tar upp i en studie gjord över staden. Studien påstår att 

det är svårare för en arbetslös som bor i områden som har hög arbetslöshet att få en 

sysselsättning än en arbetslös som bor i ett område med hög sysselsättning 

(Andersson et al., 2009).  

2.4 Variabler som inte behandlas i metoden 

Förutom de fem tidigare nämnda variablerna finns ytterligare två som tydligt bidrar 

till segregation. Dessa har dock inte använts i denna studie men behandlas ändå i 

detta avsnitt eftersom de kan inkluderas i kartläggningar för andra tätorter där 

sammanställda data finns att tillgå. Variabeln fysisk miljö faller bort eftersom 

variabeln är svår att mäta och unik för varje enskild tätort. Variabeln trångboddhet 

faller bort på grund av Bollnäs kommuns bristande tillgång på data för den variabeln. 

2.4.1 Fysisk miljö 

Den fysiska miljön behandlar områdens fysiska struktur. Den fysiska strukturen lyfts 

ofta fram som en betydande del i hur ett område upplevs (Boverket, 2010). Stora 

delar av dagens planeringsstrategier på detaljnivå kretsar kring att skapa en social 

mångfald genom bland annat utformningen av den fysiska miljön. Enligt Gehl (2010) 

är de svenska miljonprogramsområdena exempel på områden som är byggda utan 

hänsyn till mänsklig skala eller det offentliga rummet. För att motverka detta har 

Boverket (2010) skapat ett antal åtgärdspunkter såsom variation i bebyggelsen, 

samband inom områdena och god förbindelse mellan dem. 

2.4.2 Trångboddhet 

Trångboddhet syftar enligt Boverket (2016) till hur trångt människor bor per 

person. Det finns flera olika definitioner över vad trångboddhet är och vilka 

riktlinjer det är som gäller. Det finns dock tre olika riktlinjer som kallas för 

trångboddhetsnormer (Boverket, 2016). Den norm som enligt Boverket (2016) är 

den nyaste, Norm 3, är från 1986 och lyder "samtliga hushållsmedlemmar (inklusive 

barn) ska ha eget sovrum, förutom makar och partners som ska dela. Dessutom ska 

det finnas ett kök och ett vardagsrum" (s. 9). 
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Trångboddheten uppmärksammades redan på 1930-talet när det enligt Andersson, 

Bråmå och Hogdal (2007) utfördes en bostadsutredning där skillnaderna i 

bosättningen till största del handlade om trångboddhet. Idag menar Guldåker och 

Hallin (2013) att trångbodda områden kan ligga till grund som en av variablerna för 

kriminell verksamhet.  
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3 Metod 

I kommande kapitel redogörs studiens olika metoder. Metodens beståndsdelar 

kommer skapa ett mått på relativ segregation. Metoden tar inte i beaktande om 

Bollnäs tätort är segregerat, utan mäter endast uppdelningen inom tätorten. Ett 

övergripande flödesschema för metoden finns att tillgå bilaga A1.  

Grunden för metoden var en inledande litteraturgenomgång som enligt Malczewski 

(1999) bör innehålla undersökningar av forskning och statliga rapporter vilket skapar 

en bra grund för att identifiera viktiga kriterier till en studie. Denna studie 

behandlar fem av de sex variablerna som litteraturgenomgången resulterade i. 

Variablerna var:  

 Fastighetsbestånd 

 Inrikes-/Utrikesfödda 

 Utbildningsnivå 

 Åldersfördelning 

 Inkomstfördelning (ersattes med förvärvsfrekvens) 

 

Variabeln inkomstfördelning ersattes med förvärvsfrekvens eftersom Bollnäs 

kommun inte hade tillgång till inkomstsiffror på den detaljnivå som krävdes. Enligt 

McHenry och Rinner (2016) finns det stora likheter och direkta kopplingar mellan 

förvärvsfrekvens och inkomster. Vidare menar ekonomen från Bollnäs kommun C. 

Olsson (personlig kommunikation, 29 mars 2018) att Bollnäs tätort bör ha likartade 

värden vid jämförelse av inkomst och förvärvsfrekvens. C. Olsson menar också att 

antalet höginkomsttagare i större städer påverkar inkomstdata mer än vad som är 

fallet i Bollnäs. Därav anses skillnaderna mellan inkomstdata och 

förvärvsfrekvensdata vara minimala.  

Trångboddhet valdes bort som faktor eftersom lämplig statistik var svårtillgänglig 

och svår att mäta på ett korrekt sätt som passade väl in i studien. Både trångboddhet 

och inkomstfördelning föll alltså bort p.g.a. bristande tillgång på data från Bollnäs 

kommun. Dessa variabler kan inkluderas vid undersökning av annan tätort än 

Bollnäs. 

3.1 Enkätundersökning 

För att skapa ett underlag för rankingen av variablerna genomfördes en enkät där 14 

planerare från sex olika kommuner besvarade undersökningen. Enkäter är enligt 

Denscombe (2000) det arbetssätt som är mest effektivt för att samla in en större 

mängd kvantitativ data för en studie. Eftersom vår studie efterfrågar ett större antal 

respondenter med större geografisk spridning än vad som hade varit tidseffektivt att 
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genomföra genom personliga intervjuer, föll valet på en enkätundersökning. I 

enlighet med Biggams (2015) rekommendationer har verktyget Survey Monkey valts 

som enkätverktyg. Verktyget är kostnadseffektivt och lätthanterligt, vilket ger 

förutsättningar att skapa undersökningar av god kvalitet (Biggam, 2015).  

Inbjudan till enkätundersökningen skickades ut per mejl och besvarades inom 

tidsramen 23 – 29 mars, 2018. Enkätfrågorna var följande: 

 Ange din ålder, kön och vilken kommun du arbetar för. 

 Vilken är din utbildningsnivå? 

 Rangordna mellan 1 och 6, med högst påverkan som 1 och lägst 6, hur mycket du 

anser nedanstående faktorer påverkar boendesegregation. 

 a) Finner du någon övrig faktor förutom de 6 du precis rangordnade som väldigt 

avgörande i boendesegregation? b) Om du gör, var i rangordningen skulle du placera 

den? 

3.2 Datainsamling och bearbetning 

Grunddata till studien är hämtade från ekonomikontoret hos Bollnäs Kommun. För 

att skapa en geografisk koppling till grunddata användes nyckelkodsindelning 

(NYKO-indelning) som Samhällsbyggnadskontoret på Bollnäs Kommun använder. 

NYKO används som hjälpmedel för att redovisa statistik för kommunens 

delområden. Nyckelkodssystemet gör det möjligt att utifrån efterfrågad 

planeringssituation skapa statistisk avgränsning tack vare att systemet är hierarkiskt 

uppbyggt. Det innebär att fastighetsindelningar kan slås ihop till större områden som 

exempelvis stadsdelar (Boverket, 2016). Avgränsningarna i vår studie gjordes utifrån 

områdes homogenitet framför storleksmässiga indelningar. Detta för att kunna 

jämföra områden av samma karaktär. Avgränsningen utfördes i ArcMap med hjälp av 

merge-verktyget där vi sammanslog NYKO-områdenas avgränsning från en indelning 

på kvartersnivå till en indelning för stadsdelsområden (se figur 2). Små justeringar i 

områdesgränserna gjordes för att skapa en ökad visuell kvalitet, som exempelvis att 

ta bort dubbletter av linjer eller att radera linjer utan syfte. För att göra så alla 

områden fick en egen geodatabas exporterades varje område med hjälp av 

exportverktyget.  
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Figur 2: Vår områdesindelning utifrån NYKO-indelningen. Bakgrundsflygfoto ©Lantmäteriet 
[I2018/00138]. 

 

Statistiken för de olika variablerna i studien hanterades enligt följande: 

 Inrikes-/utrikesfödda – Andelen utrikesfödda i procent. 

 Upplåtelseform – Andelen hyresrätter i procent. 

 Utbildning – Andelen invånare med eftergymnasial utbildning för åldrarna 

20–64 i procent. 

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

 Ålder – Spridningen på ålder i femårsintervall mellan 0 och 100 genom 

standardavvikelsen. 
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3.3 Standardavvikelse 

Eftersom variabeln ålder inte hade en procentsats likt de andra variablerna användes 

standardavvikelsen som spridningsmått. Detta eftersom det var spridningen och 

koncentrationen av åldern i en viss stadsdel vi var ute efter. De åldersklasser som 

användes var i femårsintervall mellan 0 och 100 år. Standardavvikelse (ekvation 1) 

beräknas enligt följande:  

 

𝜎 = √
∑(𝑥 − 𝑚)2

𝑛
 

                        (1) 
 

𝑥 = Ett enskilt observationsvärde i femårsklasser. 

𝑚 = Medelvärdet. 

𝑛 = Antalet observationer. 

3.4 Normalisering 

När alla variabler blivit tilldelade värden för alla stadsdelar gjordes en normalisering 

för att möjliggöra resten av studien. Eftersom standardavvikelsens slutvärden inte 

har en spridning mellan 0 och 100 som resten av variablerna, utfördes två olika 

normaliseringar. För att normalisera värdena för alla variabler utom ålder användes 

ekvation 2: 

 

𝑉𝑁 = |(𝑉𝐴 − 𝑉𝑥)| ∗ (
100

𝑉𝑚𝑎𝑥

) 

 (2) 

𝑉𝐴 = Specifika områdets värde. 

𝑉𝑥 = Variabelns medelvärde. 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑎𝑥 (𝑉𝐴 − 𝑉𝑥) 
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För att normalisera standardavvikelsen för variabeln ålder användes ekvation 3: 

 

𝑉𝑁 = (
𝑉𝐴 − 𝑉min  

𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑚𝑖𝑛

) ∗  100 

 (3) 

𝑉𝐴 = Specifika områdets värde.  

𝑉min  = Variabelns lägsta värde. 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = Variabelns högsta värde. 

3.5 Rank sum weights 

För att på ett rättvist sätt vikta de tidigare nämnda faktorerna finns det åtskilliga 

metoder att använda. Enligt Malczewski (1999) är det enklaste sättet att göra detta 

genom att rangordna faktorerna. För att vikta rangordningen använde denna studie 

rank sum weights (RS) som är framtagen av Stillwell, Seaver och Edwards (1981) och 

räknas enligt Malczewski (1999) som en av de mest populära viktningsmetoderna. 

RS kan förklaras i att antalet kriterier subtraheras med kriteriers rangordning för att 

sedan adderas med 1. Detta divideras sedan med summan av alla kriterier 

tillsammans (ekvation 4) (Stillwell et al., 1981; Malczewski, 1999). 

 

𝑤𝑗 =  
𝑛 − 𝑟𝑗 + 1

∑ 𝑟𝑗
𝑛
𝑗=1

 

                         (4) 

 𝑤𝑗  = Normaliserad vikt för variabeln j. 

 𝑛 = Antalet variabler. 

 𝑟𝑗 = Den rankade positionen för variabeln j. 

 ∑ 𝑟𝑗
𝑛
𝑗=1  = 1+2+3… 𝑛. 

 

Variabeln som rankades högst i enkäten fick också den högsta viktningen i metoden, 

medan den variabel som rankades lägst i enkäten fick den lägsta vikningen.  

3.6 Linjär additiv metod och multikriterieanalys 

Geografiska informationssystem (GIS) har som arbetsverktyg i planeringsfrågor de 

senaste 25 åren genomgått en kraftigt ökad användning. I strävan efter hållbar 

planering har verktyg som GIS och tillhörande multikriterieanalyser (MKA) blivit 

mer regel än undantag i urbaniserings- och beslutsprocesser (Criado, Martinez-

Graña, Santos-Francés, Veleda & Zazo, 2017). MKA används enligt Rosén et al. 

(2009) när flera variabler ska uppfylla ett eller flera syften. Vidare menar också 
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McHenry och Rinner (2016) att MKA används vid komplexa problem när olika 

kriterier ska undersökas och rankas efter prioritet. Det finns dock en del kritik mot 

MKA eftersom resultatet vissa gånger kan vara inkonsekvent (Zanakis, Solomon, 

Wishart & Dublish, 1998). Zanakis et al. (1998) menar att detta kan bero på att 

analysen använder sig av olika vikter och/eller att ändringar skett i algoritmerna.  

Enligt Rosén et al. (2009) finns det en hel del olika metoder som kan användas vid 

MKA. De exempel som Rosén et al. (2009) tar upp är:  

 Multi-attributmetoder   

 Linjära additiva metoder   

 Analytisk hierarkisk process   

 Utsorteringsmetoder 

 Icke-kompensationsmetoder  

 

Vår studie använde sig av den linjära additiva metoden tack vare dess robusta resultat 

och väletablerade rykte (Dodgson, Spackman, Pearman, & Philips, 2009). Enligt 

Dodgson et al. (2009) är också den linjära additiva metoden den metod som är allt 

vanligast vid multikriterieanalyser. Malczewski och Rinner (2015) menar att två 

olika sorters tillvägagångssätt kan användas vid beräkning av den linjära additiva 

metoden. De två teknikerna är överlagring i rasterformat eller tabelluträkningar i 

vektorformat (Malczewski & Rinner, 2015). Vår metod använde tabelluträkningar i 

vektorformat. Ekvationen som användes för den linjära additiva metoden  

(ekvation 5) förklaras genom följande:  

 

𝑆𝑙𝑢𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =  ∑ 𝑉𝑖𝑃𝑖

𝑁

𝑖=1

 

 (5) 

𝑉 = vikt. 

𝑃 = poängsättning efter normalisering 0–100.  
 

Det tidigare normaliserade värdet mellan 0 och 100 multiplicerades med den 

tidigare gjorda viktningen från metoden rank sum weights (RS) för att få ut det 

slutgiltiga värdet som användes i MKA-analysen. Detta gjordes för varje stadsdel och 

för varje variabel. Efter att alla data genomgått normalisering, metoden RS och den 

linjära additiva metoden skapades det slutgiltiga resultatet i form av en MKA.  



 
18 

Multikriterieanalysen utfördes genom att lägga ihop de olika variablernas uträknade 

MKA-värde vilket skapade en sammanställning för hela tätorten. Dessa värden 

infogades sedan i de kartor som framställts i ArcMap för att visualisera resultatet. 

Därefter skapades fem olika kartlager i ArcMap, ett för varje enskild variabel. 

Lagren bestod av polygonformade stadsdelar där varje polygon fick det MKA-värde 

som tagits fram genom de tidigare nämnda metoderna. 

3.7 Validitet och Reliabilitet 

Resultatet över studien var nu framtaget och behövde både gå igenom en 

valideringsprocess och en reliabilitetsprocess för att säkerhetsställa trovärdigheten av 

studien. Validitet syftar enligt Graziano och Raulin (1989) till att studien undersöker 

det som studien eftersträvar att undersöka. Reliabilitet handlar enligt Graziano och 

Raulin (1989) istället om pålitligheten av mätningarna som utförts. Författarna 

menar att andra forskare ska få fram samma resultat om de mäter samma sak på 

samma sätt. Graziano och Raulin (1989) påstår vidare att det finns två olika sorters 

reliabilitet, test-retest reliability och interrater reliability. Vår studie kommer utvärdera 

den andra av dessa två, vilken går ut på att två personer som är oberoende av 

varandra ska göra liknande bedömningar av samma problem (Graziano & Raulin, 

1989). I vårt fall skedde detta i form av en intervju för att utvärdera om vår metod 

kommit fram till samma resultat som en oberoende planerare. För att vidare 

säkerhetsställa validiteten och reliabiliteten för vår metod har även två andra 

utvärderingsmetoder används. De olika utvärderingsmetoderna är känslighetsanalys 

och Index of Dissimilarity. 

3.8 Index of Dissimilarity  

För att säkerhetsställa att vår metod fungerade gjordes en jämförelse med Index of 

Dissimilarity. The Index of Dissimilarity har varit en återkommande metod i forskningen 

om bostadssegregationen ända sedan Duncan och Duncan (1955) släppte sin artikel 

på ämnet (Massey, 1978). Index of Dissimilarity är en metod som mäter enskilda 

variabler snarare än att den mäter hur olika variabler påverkar varandra vid 

bostadssegregation. Trots att metoden varit vida känd och använd är det flertalet 

forskare som haft åsikter om indexets egentliga trovärdighet (Massey, 1978). 

Indexet har genomgått flertalet försök till justeringar för att komma tillrätta med det 

något osäkra utfallet, däribland genom Cortese (1976), men även på senare tid av 

Allen et al. (2015). Exempelvis har Guinea-Martin, Mora och Ruiz-Castillo (2014) 

försökt hitta andra sätt för att mäta segregationens mångsidighet. Deras forskning 

behandlar de två faktorerna etnicitet och kön, där de undersöker hur dessa faktorer 

är beroende av varandra i bostadssegregationen snarare än det klassiska måttet där 

faktorerna mäts oberoende av varandra (Guinea-Martin, Mora & Ruiz-Castillo, 

2014). 
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För att beräkna Index of Dissimilarity bearbetades grunddata på ett annat sätt 

gentemot de tidigare metoderna. Istället för att räkna ut procent för varje område 

och variabel användes de faktiska värdena för varje område och variabel för att passa 

in i den ekvation som indexet använder sig av. Ekvationen för Index of Dissimilarity 

(ekvation 6) är följande:  
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                   (6) 

 

𝑎 = antalet människor med värdet a i området. 

𝐴 = totala antalet människor med värdet a i staden.  

𝑏 = antalet människor med värdet b i området.  

𝐵 = totala antalet med värdet b i staden. 

 

Uträkningen för Index of Dissimilarity gjordes endast för fyra av de fem variablerna, 

vilket skapade ett indexvärde för varje område. Uträkningen för variabeln ålder 

utfördes aldrig p.g.a. svårigheten att bearbeta siffrorna och kravet på att variabeln 

måste värderas av studiens författare för att kunna mätas i indexet. Värdena för 

variablerna som beräknades fördes sedan in i ArcMap för att kunna framställa kartor 

som visualiserar resultatet av metoden. Eftersom variabeln ålder inte användes för 

Index of Dissimilarity skapades ytterligare en MKA utan variabeln ålder. Detta för att 

på ett tydligt sätt kunna jämföra vårt slutresultat med metoden Index of Dissimilarity.  

3.9 Intervju 

Den kvalitativa metoden intervju valdes för att validera resultatet från de andra 

metoderna. Eftersom intervjun utfördes med enbart en representant från Bollnäs 

kommuns planavdelning undveks problematiken gällande svårigheten, tidsåtgången 

samt den geografiska begränsningen vid personliga intervjuer som Bryman (2011) 

och Sohlberg och Sohlberg (2013) och Biggam (2015) behandlar. Enligt Biggam 

(2015) erbjuder en intervju också möjligheten till mer djupgående diskussioner och 

tydlighet.  



 
20 

Intervjun gjordes med en planerare från Bollnäs kommun och involverade två olika 

delar. Den första delen gick ut på att planeraren fick en karta med våra 

avgränsningar för stadsdelarna, där den intervjuade utefter dennes perspektiv fick 

kryssa i de fem mest segregerade områdena. På detta sätt möjliggjorde det att 

jämföra vår metod med uppfattningen som finns hos de planeringsansvariga på 

kommunen. I den andra delen fick planeraren möjligheten att rangordna 

stadsdelarna från 1 till 15, med det mest segregerade området som nummer 1 och 

det minst segregerade som nummer 15.  

3.10 Känslighetsanalys 

För att vidare testa studiens metod och se hur robust den är utfördes två 

känslighetsanalyser. Arbetssättet med känslighetsanalyser ger möjligheten att skapa 

en systematisk överblick. Metoden testar och undersöker betydelsen för varje 

enskild variabel och dess påverkan på slutresultatet (Saltelli et al., 2008; Sobol, 

2001). Genom känslighetsanalyser ökar förståelsen för variablernas effekter på 

slutresultatet (Confalonieri, Bellocchi, Bregaglio, Donatelli, & Acutis, 2010). 

Känslighetsanalysen utfördes genom två olika tester. Det första testet utgick ifrån 

litteraturen och vad den framhävde som mest avgörande för segregationen. Den 

variabel som framhävts som mest avgörande skulle också få den största vikten medan 

resten av variablerna skulle bli viktade lägre. D.v.s. skulle variabeln som tilldelats 

ranking tre framhävas som mest avgörande för segregation enligt litteraturen, rankas 

variabeln istället som nummer ett. Det innebär att denna variabel också skulle få den 

högsta vikten, d.v.s. 0,333. Den variabel som tidigare var viktad som nummer ett 

får istället position två, och tidigare position två flyttas till position tre. De två 

variabler som innan var rankad som fyra och fem är fortfarande rankade på dessa 

positioner.  

Det andra testet utfördes genom att byta plats på variablerna som hamnade nära 

varandras slutvärden från enkätundersökningen. D.v.s. skulle ranking två och tre 

samt fyra och fem få liknande värden byter dessa plats för rankingen. Utifrån 

känslighetsanalyserna skapades det två kartor. Kartorna framställdes på samma sätt 

som studiens huvudmetod för att generera en lättöverskådlig jämförelse.  
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet för studiens olika metoder vilka var: 

enkätundersökning, rank sum weights, multikriterieanalys, Index of Dissimilarity, 

intervju och känslighetsanalys. Kapitlet innefattar också slutresultatet för hela 

studien. Grunddata för studien går att finna i bilaga A3. Det går även att finna mer 

detaljerade beräkningar för övriga metoder i bilagorna A4-A8. 

4.1 Enkätundersökning och ranking 

Enkätundersökningen besvarades av 14 respondenter som alla rankade studiens sex 

utvalda variabler. I tabell 1 framgår slutresultatet från enkäten som visar att 

respondenterna rankade inkomstfördelning tätt följt av fastighetsbestånd som de 

mest avgörande variablerna för bostadssegregation. Åldersfördelning var den 

variabeln som rankades lägst. Tabellen visar medelvärdet för vilken position 

variabeln blev tilldelad av de olika planerarna. Det högsta värdet som var möjligt att 

tilldela en variabel var 6 poäng och det lägsta var 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkätens fjärde och sista fråga gav respondenterna möjligheten att själva ge förslag 

på variabler som påverkar segregationen i samhället. Hälften av de åtta som 

besvarade frågan valde den fysiska miljön och fysiska barriärer som en viktig 

variabel. Faktorn med den fysiska miljön har dock inte tagits i beaktande i denna 

studie eftersom detta är en individuell faktor för varje stad.  

Rankingen som gjordes av planerarna kom att ligga till grund för hur vikterna 

tilldelades utifrån metoden rank sum weights (RS). De slutgiltiga vikterna för varje 

variabel visualiseras i tabell 2. Resultatet visar att förvärvsfrekvens, som ersatt 

variabeln inkomstfördelning, blev den högst rankade variabeln med vikten 0,333. I 

motsats är åldern den lägst rankade med vikten 0,067. 

Tabell 1: Medelvärden för de olika variablerna utifrån 
enkätundersökningen.  
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Tabell 2: Fördelningen av vikter efter enkätundersökningen och metoden . 

 
 

4.2 Multikriterieanalys 

Slutresultatet av multikriterieanalysen (MKA) visar på en relativ segregation för fyra 

områden som faller under kategorin ”störst segregation” (se tabell 3 och figur 3). 

Dessa fyra områden är Granbergshöjden, Björktjära, Björkhamre och Gärdet - 

Hedhamre. Resultatet visar också på tre områden som faller under kategorin ”minst 

segregation” vilka är områdena Centrum - Öster, Ren Syd och Ren Öst. Dessa tre 

områden har utstickande låga MKA-värden vilket tyder på relativ god spridning för 

alla olika variabler (se tabell 3). Klasserna för indelningen i figur 3 och resterande 

figurer är i form av Equal Intervals. 

     
Tabell 3: Tabell över MKA-värden för varje variabel samt det slutgiltiga MKA-värdet. 
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Figur 3: Den totala segregationen i Bollnäs tätort utifrån studiens metod.  Bakgrundsflygfoto 
©Lantmäteriet [I2018/00138]. 
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4.3 Validitet och reliabilitet 

För att mäta validiteten och reliabiliteten för studien användes tre olika metoder. De 

olika metoderna var Index of Dissimilarity, intervju och känslighetsanalys. Resultaten 

av metoderna redovisas nedan. 

4.3.1 Index of Dissimilarity 

Det sammanlagda resultatet för metoden Index of Dissimilarity visar på höga 

indexvärden för stadsdelarna Gärdet - Hedhamre och Björktjära (se figur 4). 

Stadsdelarna har “högst segregationsindex” respektive “måttligt hög 

segregationsindex” vilket betyder att dessa områden är de områden med störst 

segregation. De stadsdelar som enligt Index of Dissimilarity har lägst segregationsindex 

är Framnäs, Karlslund, Ren Syd, Ren Öst, Säversta - Folkhögskolan och 

Granbergshöjden. Stadsdelarna har alla “lägst segregationsindex” vilket betyder att 

dessa områden är minst segregerade. Resterande stadsdelar hamnar under kategorin 

“låg segregationsindex”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 4: Den totala segregationen enligt metoden Index of Dissimilarity . 

Bakgrundsflygfoto ©Lantmäteriet [I2018/00138].  



 
25 

Grundkartorna som ligger till grund för den totala segregationsindexen finns i 

bilagorna B6-B9. Dessa grundkartor är skapade för studiens alla variabler förutom 

ålder. Eftersom ålder inte är medräknad i resultatet för segregationsindex skapades 

även en karta utan ålder utifrån vår metod. Den visualiseras i figur 5 och visar att 

den största segregationen är lokaliserad i områdena Björktjära, Gärdet - Hedhamre, 

Björkhamre och Granbergshöjden. Den lägsta segregationen är istället lokaliserad i 

områdena Centrum - Öster, Ren Syd och Ren Öst. 

 

Figur 5: Det totala MKA-värdet utan variabeln ålder. Bakgrundsflygfoto ©Lantmäteriet 
[I2018/00138]. 
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4.3.2 Intervju 

Intervjun som utfördes med en planerare från Bollnäs kommuns planavdelning 

redovisade var planeraren tror den största segregationen finns utifrån dennes åsikter 

och kännedom av tätorten. För den första delen av intervjun kryssade den 

intervjuade i områdena Björktjära, Gärdet - Hedhamre, Björkhamre, Centrum - 

Öster och Granbergshöjden som mest segregerade (se bilaga B10). För den andra 

delen av intervjun rangordnade planeraren områdena från 1 till 15, med det mest 

segregerade området som nummer 1 och det minst segregerade som nummer 15. 

Resultatet redovisas i tabell 4 med en jämförelse av slutresultatet från MKA-

resultatet. Resultatet av intervjun visade att planerarens svar inte överstämde med 

MKA-resultatet för något område, men var i 9 av 15 områden inom tre placeringar 

ifrån MKA-resultatet. 

Tabell 4: Sammanställd tabell för intervjun med planeraren från  
Bollnäs kommun. 

4.3.3 Känslighetsanalys 

Känslighetsanalysen utfördes genom två tester. Det första testet höjde variabeln 

utrikesfödda till den högst rankade medan de tidigare högre rankade variablerna 

rankades en grad lägre. Det andra testet bytte istället plats på den högst och näst 

högst rankade variabeln, samt den tredje och fjärde rankade variabeln. Detta 

betydde att andra testet bytte plats på rankingen för förvärvsfrekvens och 

fastighetsbestånd samt utbildningsnivå och utrikesfödda.  

Känslighetsanalysen för test nummer ett visar på störst segregation i områdena 

Björkhamre och Gärdet - Hedhamre medan den lägsta segregationen är i områdena 

Centrum - Öster, Ren Syd och Ren Öst (se figur 6). Även områdena Björktjära, 

Brånan och Granbergshöjden har stor segregation.  



 
27 

 

Figur 6: Känslighetsanalys 1, där utrikesfödda fått den högsta vikten.  Bakgrundsflygfoto 
©Lantmäteriet [I2018/00138]. 

 

Den andra känslighetsanalysen visar på störst segregation i områdena Björktjära, 

Björkhamre och Granbergshöjden medan den minsta segregationen finns i områdena 

Centrum - Öster, Ren Syd och Ren Öst (se figur 7). Det finns även en stor 

segregation i områdena Brånan och Gärdet - Hedhamre.  
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Figur 7: Känslighetsanalys 2, där variabel 1 och 2 samt 3 och 4 bytt plats i rankingen.  
Bakgrundsflygfoto ©Lantmäteriet [I2018/00138].  
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5 Diskussion 

Studiens huvudsyfte har varit att utveckla och testa en metod för att kunna kartlägga 

segregation baserat på att Sverige har haft en växande problematik kring segregation 

(Örstadius, 2015, 10 mars; Lilja & Pemer, 2010; Malmberg, Andersson & Öst, 

2013). Eftersom segregation är ett mångdimensionellt problem är det svårt att få en 

tydlig och klar bild över dess mångsidiga innehåll genom klassiska metoder som Index 

of Dissimilarity. Metoden mäter enbart segregationen inom en variabel, vilket 

utelämnar viktiga beståndsdelar i förståelsen över olika faktorers gemensamma 

påverkan på tätorters segregationsbild. Författarna Lilja och Pemer (2010) 

framhäver vikten av att social hållbarhet är ett tydligt inslag i dagens arbete med 

samhällsplanering. Allt fler kommuner har aktivt börjat arbeta för att motverka 

segregation och främja social hållbarhet genom samhällsplanering, vilket vi med 

denna metodutveckling vill vara bidragande till. Andersson et al. (2006) påpekar 

problematiken kring mätningen av segregation, vilket gör metoden som vår studie 

utvecklat och testat allt mer betydande och användbar inom samhällsplanering.  

Resultatet från studien visar att fyra områden har en signifikant större segregation än 

resten av Bollnäs tätort. Området som har det högsta MKA-värdet är området 

Granbergshöjden, tätt följt av Björktjära. Dessa områden skiljer sig markant åt i 

karaktär där Granbergshöjden är flerbostadshus i form av tvåvåningshus bestående av 

hyresrätter (se bilaga C1 och C2), medan Björktjära är övervägande villor (se bilaga 

C16 och C17). I den andra änden visade det sig att området Centrum - Öster var 

det minst segregerade i Bollnäs tätort. Centrum - Öster karaktäriseras också av 

flerbostadshus likt Granbergshöjden, men har en högre andel bostadsrätter (se bilaga 

C12 och C13).  

Trots att resultatet visar att det finns segregation i Bollnäs, är det viktigt att 

poängtera att metoden inte visar om Bollnäs är segregerat eller inte. Metoden visar 

istället ett mått på en relativ segregation, vilket mäter hur uppdelningen i tätorten 

ser ut. Viss uppdelning finns troligen i Sveriges alla tätorter, frågan är hur 

omfattande den är, och var gränsen går för att klassas som en segregerad tätort. För 

att kunna fastställa att segregation finns behöver fler städer studeras, samt att alla 

variabler behöver genomgå en normalisering baserat på det minimala och maximala 

värdet från alla Sveriges bostadsområden. 
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5.1 Metoddiskussion  

5.1.1 Inkludering och exkludering av variabler 

Studien exkluderade två variabler som genom litteraturgenomgången identifierades 

som bidragande till segregation. Dessa var trångboddhet och inkomst vilka båda 

ansågs ha betydande påverkan på segregation. Inkomst ersattes med ett mått på 

förvärvsfrekvensen och trångboddhet uteslöts helt. Detta p.g.a. bristande tillgång på 

data från Bollnäs Kommun för de båda grundvariablerna. Utifrån 

enkätundersökningen uppkom en tredje variabel som var av intresse för studien. Det 

uppmärksammade variabeln var den fysiska miljön, men uteslöts p.g.a. bristande data. 

Variabeln var dock påtänkt från vår sida redan från början, men svårigheten att mäta 

och bedöma den fysiska miljön gjorde att vi beslöt att exkludera variabeln för denna 

studie. Bland annat Boverket (2010) har framhållit den fysiska miljön som starkt 

bidragande till segregation. Till viss del kan faktorn fastighetsbestånd räknas som en 

del av den fysiska miljön, medan andra delar av den fysiska miljön som exempelvis 

barriärer är svåra att mäta och individuella för varje område och stad. En inkludering 

av den fysiska miljön kräver värdering och poängsättning på exempelvis vägar, 

vattendrag och andra barriärskapande delar av tätorten. För framtida studier kan det 

vara möjligt att ta fram en mall för dessa, men samtidigt är det svårt att värdera och 

poängsätta barriärerna i segregationssyfte. 

Problematiken med att tvingas byta inkomstfördelning mot förvärvsfrekvens kan 

visa sig i de stadsdelar som har hög andel pensionärer. Dessa försvinner ur 

beräkningen p.g.a. att förvärvsfrekvens enbart mäts i arbetsför ålder. Skulle istället 

kategorin inkomstfördelning vara kvar som variabel skulle pensionärernas inkomster 

räknas med i resultatet vilket troligen skulle förändra slutresultatet. En inkludering 

av trångboddhet skulle också ge slutresultatet mer tyngd. Däremot har inte alla 

kommuner tillgång till alla typer av data. Därav påvisar denna studie att det är 

möjligt att genomföra flerdimensionella kartläggningar av segregation även utan alla 

beståndsdelar. Eftersom denna studie inte inkluderar alla faktorer som 

litteraturgenomgången påvisade är det av stor vikt att framtida studier strävar efter 

att inkludera alla variabler som vår litteraturgenomgång resulterade i. Dessutom bör 

det beaktas att ytterligare faktorer kan finnas eller uppstå som påverkar 

segregationen så pass mycket att de bör inkluderas.  

Vår metod kan däremot ha begränsningar vid applicering på större städer, dels för 

att metoden inte är testad på större tätorter, samt att storstadsområden tenderar att 

ha större inkomstskillnader än mindre tätorter likt Bollnäs. För att kunna använda 

vår metod krävs det därför att variabeln inkomstskillnader finns att 

tillgå och inkluderas. Även om inkomstvariabeln tas med är det inte säkert att 

metoden fungerar till 100%. Detta eftersom det finns tendenser att segregationen i 

storstadsområden inte är självvald eller frivillig i samma utsträckning som i mindre 
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tätorter (SOU 2005:29). Storstadsområdenas segregation anses mer komplex än för 

Bollnäs tätort vilket försvårar förståelsen om metoden kan anammas i större 

städer. Det kan även finnas eventuella tillkortakommanden för vår studie vid 

hanteringen av data. Eftersom studier likt denna hanterar stora mängder data i form 

av siffror för flera områden finns risken att små misstag gjorts. Detta bör beaktas vid 

analysen av resultatet eftersom den mänskliga faktorn har varit högst närvarande i 

studien. 

5.1.2 Spridningsmåttet för variabeln ålder 

För vår studie var åldern en av de variabler som ingick i studiens metod. Studien har 

genomgående haft en problematik kring att hitta ett spridningsmått som klarar av att 

mäta spridningen på ett sätt som passar in med de andra variablerna. Valet av 

spridningsmått för denna studie föll på standardavvikelsen. Den är välanvänd inom 

statistik och som spridningsmått, men frågan vi ställer oss är om det finns ett bättre 

och mer passande mått. Resultatet visar att området Karlslund har bäst 

åldersspridning, men det är också området som har högst medelålder i Bollnäs 

tätort. Det riskerar att bli missvisande eftersom området har hög en koncentration 

av människor äldre än 65, vilket innebär att spridningen som påvisas i 

standardavvikelsen kanske inte är den spridningen som är mest optimal ur ett 

segregationssyfte. Därav är det av högsta vikt att se över valet av spridningsmått vid 

användning av studiens metod. Det ska dock tilläggas att rankingen för variabeln 

ålder var den lägsta av alla. Detta innebär att dess påverkan är begränsad på 

slutresultatet. För fortsatta studier bör dock valet av spridningsmått ses över för att 

eventuellt kunna göra metoden ännu mer exakt. 

5.1.3 Områdesindelning 

Eftersom studiens områdesindelning krävde att vi själva utförde indelningen kan en 

form av bias ha uppstått. Indelningen för studiens stadsdelsområden genomfördes 

genom Bollnäs Kommuns NYKO-gränser på en sexsiffrig nivå. En sexsiffrig 

indelning innebär en indelning på kvartersnivå, men eftersom en studie på 

kvartersnivå inte var möjlig p.g.a. känsligheten kring utpekandet av individer 

krävdes en större indelning. Vi själva var därför tvungna att dela in NYKO-

indelningen till större områden baserat homogenitet eftersom huvudsyftet med 

studien var att jämföra områden som hade liknande karaktär. Det innebar att 

stadsdelsområden som låg belägna nära varandra, men som var tydligt avskilda 

genom karaktär och barriärer delades upp i två områden. Exempel på detta är 

Björkhamre (se bilaga C5) och Granbergshöjden (se bilaga C1).  
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5.2 Validitets- och reliabilitetstest 

Eftersom studiens metod är något som inte tidigare testats för att studera 

segregationen genomgick studiens resultat flera tester för att kunna klargöra 

metodens robusthet och trovärdighet. Den välkända metoden Index of Dissimilarity, 

som har varit aktuell inom segregationsforskning ända sedan år 1955 användes för att 

testa hur vår metod mäter i jämförelse med en klassisk segregationsmetod. Eftersom 

data för variabeln ålder skilde sig i jämförelse med de andra variablerna var det inte 

möjligt att inkludera ålder i metoden Index of Dissimilarity. Vi hade då istället varit 

tvungna att värdera åldern, vilket vi ville undvika för att bibehålla en så objektiv 

mätning som möjligt. Eftersom resultatet av Index of Dissimilarity utfördes utan 

variabeln ålder, utfördes också vår jämförelse från MKA utan ålder. De båda 

metodernas resultat påvisade tendenser av liknande resultat där Björktjära och 

Gärdet - Hedhamre var två områden med hög segregation. Resultatet för Index of 

Dissimilarity tenderar att få ett högre värde ju högre antal invånare området har, 

vilket har varit en del av kritiken mot metoden tidigare. Även resultatet för de minst 

segregerade områdena överensstämde till vissa delar med vår metods resultat 

eftersom båda metoderna påvisade Ren Syd och Ren Öst som två områden med låg 

segregation.  

För att testa hur metoden står sig gentemot uppfattningen i tätorten utfördes en 

intervju med en planerare från Bollnäs kommun. Den intervjuade ombads peka ut 

de fem områden personen ansåg vara mest segregerade i staden. Resultatet från 

intervjun överensstämde i fyra av fem stadsdelar. Intressant att tillägga är att 

planeraren pekade ut det område som enligt vår studie är minst segregerat, som ett 

av de fem mest segregerade. Det förtydligar svårigheten kring att få en klar bild över 

segregationen utan en ordentlig kartläggning. Planeraren ombads även att rangordna 

de 15 områden vi använt oss av i studien utefter vilka personen trodde var mest 

segregerade. I tabell 4 framgår resultatet som påvisar tendenser att stämma överens 

med vår studie. Intressant att benämna är hur olika svaren från den intervjuade var 

på två snarlikt ställda frågor. Planeraren var tydlig med att poängtera att personen 

vid fråga 1 tittade mest på den socioekonomiska biten vid utpekandet av områdena, 

medan planeraren i fråga 2 började inkludera fler variabler som exempelvis ålder. 

Det påvisar hur komplex segregationen är att mäta och arbeta med. Det medför att 

svaren på de olika frågorna skiljer sig trots snarlik frågeställning. Tydligast blir det i 

svaret kring stadsdelen Björktjära där planeraren i fråga 1 pekade ut området som ett 

av de mest segregerade, men i fråga två placerades på plats 12 av 15. 
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Det tredje och sista testet av metoden bestod av två känslighetsanalyser där viktens 

rangordning för variablerna förändrades. Den första analysen hämtades från 

litteraturen som entydigt visade på variabeln utrikesfödda som starkt betydande. 

Därav flyttades den variabeln högst upp i rangordningen. Det andra testet bytte plats 

på den högst och näst högst rankade variabeln, samt den tredje och den fjärde. Det 

grundades på att enkätsvaren för dessa variabler var nära varandra. Resultatet från 

testerna visar att metoden trots en omstrukturering i rangordningen inte visar helt 

olika resultat. Tydliga tendenser går att se kring områden som varit segregerade i 

vår metod, också är fortsatt segregerade i känslighetsanalyserna. Det ger goda 

kunskaper om att metoden visar robusta resultat även om den skulle rangordnas på 

ett annat sätt. Det visar också på att variablerna ofta korrelerar med varandra där 

segregation uppstår.  
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6 Slutsats 

Vi har genom denna studie utvecklat en metod som ämnar mäta en flerdimensionell 

segregation i mindre svenska tätorter. Litteraturgenomgången visade de sex 

faktorerna fastighetsbestånd, inkomstfördelning (utbytt till förvärvsfrekvens), 

inrikes- och utrikesfödda, trångboddhet, utbildningsnivå och åldersfördelning, som 

alla ansågs betydande för segregationen. Studien behandlar fem av dessa faktorer 

p.g.a. bristande statistiktillgång från Bollnäs kommun, vilket kan vara vanligt 

förekommande i mindre kommuner. För att hantera alla faktorer som 

litteraturgenomgången resulterade i har studien flera metodsteg för att kunna 

hantera problematiken kring mätning och kartläggning av den mångsidiga 

segregationen. Det resulterade i en multikriterieanalys som visade en relativ 

segregation för fyra områden i Bollnäs tätort som ansågs vara “mest segregerade”, 

samt tre områden som ansågs vara “minst segregerade”. Det har klargjort att 

metoden kan kartlägga den flerdimensionella segregationen, vilket styrks ytterligare 

av att metoden har genomgått flera validerings- och reliabilitetstester med 

godtagbara resultat. Med hjälp av dessa tester kan metoden i sin nuvarande form 

appliceras för segregationsmätningar, samt att den kan behandla de mångsidiga 

problemställningarna som medföljer vid kartläggning av segregation. 

Metodens fördel är förmågan att appliceras på svenska tätorter med olika 

förutsättningar tack vare dess flexibilitet och anpassningsbarhet. Metoden använde 

sig av en ranking för faktorerna som testades i känslighetsanalyserna, vilka visade att 

metodens ranking är möjlig att konfigurera utefter önskemål. Det lämnar 

möjligheten till varje enskild kommun att själva ranka faktorerna som bidrar till 

segregation eftersom deras åsikter kan skilja gentemot enkätundersökningen i vår 

studie. Vilka variabler som kan användas och vilken ranking de erhåller kan också 

skilja utefter hur kommunernas problemställningar kring tätortens segregation ser ut 

och vilken statistik de har tillgång till. 

För att göra studiens metod än mer robust och trovärdig som ett framtida 

standardverktyg för segregationsmätningar kan vidare studier undersöka om det 

finns fler faktorer som bidrar till segregation och hur dessa kan inkluderas, 

exempelvis den fysiska miljön. Det finns också en potentiell utveckling av metoden 

vad gäller mätningen av ålder och valet av spridningsmått. Ett alternativt 

spridningsmått till standardavvikelsen bör undersökas i framtida studier. Det skulle 

också vara intressant att i framtida studier undersöka om metoden är applicerbar för 

större tätorter, eftersom större tätorters segregationsproblem ofta är annorlunda 

jämfört med mindre svenska tätorter. 
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Bilaga A 

 
Bilaga A1. Flödesschema för metoden och dess utförande. 

Bilaga A2. Tabell på ytterligare åsikter från enkätundersökningen kring vilka variabler som kan 
vara med. 
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Bilaga A4. Uträkning av MKA-värdet för variabeln ålder. 

 

 

 

Bilaga A5. Uträkning av MKA-värdet för variabeln förvärvsfrekvens.  
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Bilaga A6. Uträkning av MKA-värdet för variabeln fastighetsbestånd. 

 

 

 

Bilaga A7. Uträkning av MKA-värdet för variabeln utbildning.  
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Bilaga A8.  Uträkning av MKA-värdet för variabeln utrikesfödda.  



 

 
B1 

Bilaga B 

 

Bilaga B1. Sammanlagda MKA-värdet för variabeln ålder. Bakgrundsflygfoto ©Lantmäteriet 
[I2018/00138]. 
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Bilaga B2. Sammanlagda MKA-värdet för variabeln förvärvsfrekvens. Bakgrundsflygfoto 
©Lantmäteriet [I2018/00138]. 
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Bilaga B3. Sammanlagda MKA-värdet för variabeln fastighetsbestånd.  Bakgrundsflygfoto 
©Lantmäteriet [I2018/00138]. 
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Bilaga B4. Sammanlagda MKA-värdet för variabeln utbildning. Bakgrundsflygfoto ©Lantmäteriet 
[I2018/00138]. 
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Bilaga B5. Sammanlagda MKA-värdet för variabeln utrikesfödda. Bakgrundsflygfoto 
©Lantmäteriet [I2018/00138]. 
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Bilaga B6. Sammanlagda segregationsindexet för variabeln förvärvsfrekven s. Bakgrundsflygfoto 
©Lantmäteriet [I2018/00138]. 
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Bilaga B7. Sammanlagda segregationsindexet för variabeln fastighetsbestånd.  Bakgrundsflygfoto 
©Lantmäteriet [I2018/00138]. 
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Bilaga B8. Sammanlagda segregationsindexet för variabeln utbildning. Bakgrundsflygfoto 
©Lantmäteriet [I2018/00138]. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
B9 

 

Bilaga B9. Sammanlagda segregationsindexet för variabeln utrikesfödda.  Bakgrundsflygfoto 
©Lantmäteriet [I2018/00138]. 
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Bilaga B10. Inskannad version av intervjun med Bollnäs kommun. Kartans kryssade områden 
markerar de fem områden planeraren trodde var mest segregerade . 
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Bilaga B11. Inskannad version av intervjun med Bollnäs kommun. 
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Granbergshöjden 

Bilaga C1. Bild på barriär kring området Granbergshöjden.  
 
 

Bilaga C2. Bild på området Granbergshöjdens karaktär.  
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Säversta 

 

Bilaga C3.  Bild på området Säverstas karaktär. 
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Björkhamre 

 

Bilaga C4. Bild på området Björkhamres karaktär.  
 

 

Bilaga C5.  Bild på barriär kring området Björkhamre. 
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Gärdet - Hedhamre 

 

Bilaga C6. Bild på området Gärdet - Hedhamres karaktär. 
 

 

Bilaga C7. Bild på området Gärdet - Hedhamres karaktär. 
 

 



 

C5 

 
 

Bonden - Höglunda 

 

Bilaga C8. Bild på området Bonden - Höglundas karaktär. 
 

 

Bilaga C9. Bild på området Bonden - Höglundas karaktär. 
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Brånan 

 

Bilaga C10. Bild på området Brånans karaktär.  
 

 

Bilaga C11. Bild på området Brånans karaktär.  
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Centrum - Öster 

 

Bilaga C12. Bild på området Centrum - Östers karaktär. 
 

 

Bilaga C13. Bild på området Centrum - Östers karaktär. 
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Framnäs 

 

Bilaga C14. Bild på området Framnäs karaktär.  
 

 

Bilaga C15. Bild på området Framnäs karaktär.  
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Björktjära 

 

Bilaga C16. Bild på området Björktjäras karaktär.  
 

 

Bilaga C17. Bild på området Björktjäras karaktär.  
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Karlslund 

 

Bilaga C18. Bild på området Karlslunds karaktär.  

 

 

Bilaga C19. Bild på området Karlslunds karaktär.  
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Ren Syd 

 

Bilaga C20. Bild på området Ren syds karaktär.  

 

 

Bilaga C21. Bild på området Ren syds karaktär.  
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Ren Norr 

 

Bilaga C22. Bild på området Ren norrs karaktär.  

 

 

Bilaga C23. Bild på området Ren norrs karaktär. 
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Ren Öst 

 

Bilaga C24. Bild på området Ren östs karaktär.  

 

 

Bilaga C25. Bild på området Ren östs karaktär.  
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Säversta - Folkhögskolan 

 

Bilaga C26. Bild på området Säversta - Folkhögskolans karaktär. 

 

 

Bilaga C27. Bild på området Säversta - Folkhögskolans karaktär. 
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Granberg 

 

Bilaga C28. Bild på området Granbergs karaktär. 

 

 

Bilaga C29. Bild på området Granbergs karaktär. 
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