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1. Inledning

1.1 Bakgrund till studien

1998 flyttade jag till Malmö första gången, jag var student och skulle påbörja min första 
termin vid Lunds Universitet och min flickvän gick på a-kassa. Vi traskade in på MKB:s 
kontor och fick direkt välja mellan tre olika lägenheter att bo i, kontrakt skrevs samma 
dag och MKB betalade mitt busskort till Lund under det första året. Det var en trea på 
67  kvadratmeter  på  Lönngården,  med  en  månadshyra  på  ungefär  3600  kronor. 
Lönngården var då ett ganska nedgånget område med en hel del tomma lägenheter, hög 
arbetslöshet och tillhörande social problematik. Jag hade även bekanta som vid denna 
tid köpte bostadsrätter i prisklassen 15 000 kr kontant, på idag populära områden runt 
Södervärn.

När  jag  2005  flyttade  tillbaka  till  Malmö,  efter  att  ha  bott  några  år  i  Lund,  var 
situationen något annorlunda. Trots att jag hade ett heltidsjobb tog det mig nästan ett år 
innan jag, med lite tur, lyckades få ett förstahandskontrakt. Samtidigt hade jag bekanta 
som köpte  sina  hyresrätter,  varav  en  del  sålde  dem ett  par  år  senare  för  tredubbla 
inköpspriset. Ett extremt exempel ur min bekantskapskrets var en kompis som år 2000 
köpte en etta för 25 000 kr, för att tre år senare sälja den för 250 000 kr. En vinst på 
1000 procent på investerat kapital på tre år.

Mer generellt för Malmö så började denna stad vid 1990-talets början så sakteliga vända 
den negativa befolkningstrend som rått sedan mitten av 1970-talet, och antalet invånare 
började åter öka. Från att ha varit en traditionell industristad, med stora arbetsgivare 
som  bland  andra  Kockums  skeppsvarv,  började  Malmö  vid  1990-talets  början  sin 
omvandling till  en mer modern ”kunskapsstad” med inriktning på tjänstesektorn och 
forskning och utveckling.  Detta  skifte  i  produktionsförhållanden kombinerat  med en 
ökande befolkning skapade nya utmaningar för staden.

Att Malmös bostadsmarknad har förändrats väldigt mycket under de senaste femton till 
tjugo åren är något jag har personliga erfarenheter av. Från min egen, högst personliga 
och ovetenskapliga horisont, har jag fått intrycket av att många idag populära områden, 
främst runt Möllevången, i stor utsträckning har tömts på sämre bemedlade individer. I 
kombination med detta tycks en allt större likriktning bland de nya invånarna uppträda, 
med en relativt ung och ”hipp” medelklass som dominerar  dessa delar av staden.

Att Malmö är en segregerad stad råder det mer eller mindre konsensus om, oavsett om 
vi avser ur ett akademiskt eller ett politiskt perspektiv. Segregationen i Malmö, och den 
därtill  kopplade sociala  polariseringen,  fortsätter  dessutom att  öka.  Segregation  som 
fenomen har varit en omdebatterad samhällsfråga i Sverige, inom såväl den offentliga 
diskussionen, som i forskningsvärlden, ända sedan begreppet på allvar dök upp i mitten 
på sextiotalet (Urban, 2005). Trots en snart fyrtioårig svensk debatt och diskussion, med 
därtill  relaterade  problem  och  försök  till  åtgärder,  ökar  segregationen  alltjämt. 
Exempelvis  har  inkomstspridningen mellan  Malmös stadsdelar  och delområden ökat 
påtagligt  mellan  åren  1990  och  2004  (Andersson,  Bråmå  &  Hogdal,  2007).  Detta 
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innebär att skillnader i klass i allt större grad avspeglas i boendesegregationen. (Ibid)

Omvandlingen  av  stora  delar  av  bostadsbeståndet,  från  hyresrätter  till  bostadsrätter, 
utmålas emellanåt som en starkt bidragande orsak till den ökade segregationen, i såväl 
Malmö som i andra svenska städer. Dessa argument förs oftast fram från politiskt håll, 
eller från intresseorganisationer, som exempelvis Hyresgästföreningen (se exempelvis 
Hyresgästföreningens medlemstidning ”Hem & Hyra” nr 7 2010). I och med att Malmö 
under  lång  tid  styrts  av  Socialdemokraterna,  i  samarbete  med  Vänsterpartiet  och 
Miljöpartiet,  har  emellertid  inte  lägenheter  inom det  allmännyttiga  beståndet  –  som 
förvaltas av kommunala MKB Fastighets AB – ännu sålts ut av politiska skäl. En delvis 
utförsäljning av allmännyttan, och därmed påföljande omvandling till bostadsrätter, har 
skett i många svenska kommuner. Framförallt Stockholms stads utförsäljningar har fått 
omfattande uppmärksamhet.

Även den nybyggnation som skett i Malmö under de senaste decennierna har till stor del 
bestått  av  bostadsrätter.  Sammantaget  förändrar  detta  tillgången  på  bostäder  och 
möjligheten att  få bostad, samtidigt som bostadsbeståndet i sin helhet har förändrats 
markant i Malmö.

Denna  uppsats  syftar  till  att  undersöka  om,  och  i  så  fall  hur,  denna  förändring  på 
bostadsmarknaden även har påverkat de socioekonomiska mönstren i staden, och om det 
går att statistiskt belägga den förändring jag tycker mig ha sett. 

1.2 Disposition

I  kapitel  två  kommer  jag  att  presentera  mina  frågeställningar,  samt  motivera  och 
klargöra  de  geografiska  och  tidsmässiga  avgränsningar  som gäller  för  den  fortsatta 
undersökningen.

I uppsatsens tredje kapitel kommer jag sedan att presentera mina teoretiska ramverk, 
samt ge en viss översikt gällande segregationsforsking och -teorier. Denna översikt gör 
på inget sätt anspråk på att vara heltäckande, utan syftar till att ge en inblick i ämnet. En 
del  forskning angående vilka konsekvenser  omvandlingar  av hyresrätter  till  bostads- 
eller äganderätter kommer även att presenteras, med Storbritannien som ett exempel, 
men även svensk forskning på området.

Kapitel fyra består i sin tur av den metodologiska delen av uppsatsen. Här presenterar 
jag  mitt  val  av  metod,  samt  förklara  hur  jag  på  två  olika  sätt  har  konstruerat  ett 
socioekonomiskt  index  för  min  kommande  analys.  I  kapitlet  förekommer  även  del 
generella metoddiskussioner kring problematiken med att använda sekundärdata, GIS-
analysers för- och nackdelar samt en presentation av metoden Local Morans I för att 
mäta spatial autokorrelation.

I kapitel fem presenterar jag det material jag har använt för min uppsats, såväl empiriskt 
som teoretiskt material. Jag kommer här även att ha en diskussion kring olika problem 
med materialet, hur dessa har lösts samt vilka val och avvägningar som har gjorts.

Analysen kommer i uppsatsen sjätte kapitel. Här kommer jag att undersöka huruvida, 
och i vilken utsträckning, mitt socioekonomiska index korrelerar med förändringen i 
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bostadsbeståndets  upplåtelseformer.  Jag  kommer  även  att  utröna  om  den  sociala 
polariseringen i Malmö har ökat, och om områden med likartade indexvärden tenderar 
att klustras eller ej.

Det sjunde kapitlet består sedermera av mina resultat och vilka slutsatser jag ser möjliga 
att dra utifrån dessa resultat. 
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2. Problemformulering och avgränsning

2.1 Problemformulering

Med utgångspunkt i den presentation av Malmö och stadens utveckling som gjordes i 
Inledningen, blir mina problemformuleringar likt följande:

– Hur  har  segregationen  och  den  därav  genererade  sociala  polariseringen,  i 
socioekonomiska  termer,  i  Malmö  förändrats  under  perioden  1992-2006  på 
delområdesnivå?

– I  vilken  utsträckning  kan  denna  utveckling  i  segregationen  och  den  sociala 
polariseringen i Malmö förklaras utifrån omvandlingen av bostadsbeståndet och 
förändringen i dess förvaltningsformer?

Den  första  delfrågan  ovan  kommer  främst  att  bestå  i  en  kvantitativ  kartering  av 
socioekonomiska variabler förändring över tid, för att ge en deskriptiv skildring av hur 
segregationen i Malmö ser ut och har utvecklats över tid.

Den  andra  delfrågan  kommer  sedermera  att  testa  huruvida  förändringen  i 
segregationsmönster  i  Malmö  statistiskt  kan  härledas  till  hur  bostadsbeståndet  har 
förändrats under den aktuella tidsperioden. Med andra ord kommer jag att undersöka 
om den ökade eller  minskade socioekonomiska segregationen kan ha orsakats av de 
förändrade strukturella förutsättningarna på bostadsmarknaden.

2.2 Avgränsningar

2.2.1 Geografiska avgränsningar

Undersökningen avgränsas i rummet till att gälla Malmö kommun. Malmö som stad och 
tätort  kan  förvisso  ses  i  betydligt  större  sammanhang,  som sträcker  sig  såväl  över 
kommun- som landsgränser i den så kallade Öresundsregionen. Segregationen i Malmö 
får även effekter på de kringliggande kranskommunerna, dit en viss utflyttning sker, 
men även en betydande arbetspendling.

Valet av att analysera Malmö Stad på kommunal nivå motiveras med att många av de 
segregationshämmande  åtgärder  som  genomförs  och  beslutas  sker  på  kommunnivå 
(Palander,  2005),  att  det  allmännyttiga  bostadsbolaget  (MKB  Fastighets  AB)  är 
kommunalt ägt och därmed påverkas av kommunala politiska majoriteter och beslut, 
samt av rent praktiska skäl, då det varit förhållandevis enkelt att få tag på omfattande 
statistik gällande Malmö på den detaljerade nivån delområden. Då svenska kommuner i 
stor utsträckning påverkar den disponibla medelinkomsten för sina invånare, genom att 
den  kommunala  skatten,  så  kompliceras  en  socioekonomisk  jämförelse  över 
kommungränser  till  viss  del  av  olika  skattesatser  (Borgegård,  Andersson  & Hjort), 
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vilket är ytterligare en anledning till min geografiska avgränsning.

Jag har även beslutat att avgränsa min analys till att ske på delområdesnivå, då detta är 
den minsta geografiska enhet som jag lyckats få tillgång till statistik på. Delområdena i 
Malmö är ungefär 130 stycken (det varierar en aning över tid), och har som mest 9861 
invånare (Möllevången,  2006).  30 delområden hade år  2006 50 eller  färre invånare, 
dessa  områden  kommer  att  utelämnas  ur  analysen  då  de  ofta  skapar  svårhanterliga 
extremvärden, samt att de ur integritetssynvinkel är tveksamma att använda. Majoriteten 
av  dessa  uteslutna  delområden är  helt  obebodda,  och utgörs  av  bland annat  parker, 
begravningsplatser, renodlade industriområden eller åkermark.

2.2.2 Tidsmässiga avgränsningar

Undersökningen  avgränsas  i  tiden  till  intervallet  1992-2008  av  ett  antal  olika 
anledningar. Det var i samband med den ekonomiska krisen vid början av 1990-talet 
som  boendesegregationen  allt  mer,  i  den  politiska  och  allmänna  debatten,  började 
uppmärksammas  som ett  samhällsproblem.  I  samband med denna kris  genomfördes 
även  stora  skattereformer,  som kom att  få  en  omfattande  socioekonomisk  inverkan 
(Borgegård,  Andersson  &  Hjort,  1998).  Under  1990-talet  börjar  även  den  svenska 
storstadspolitiken  ta  sin  nuvarande  form med  fokus  på  lokala  insatser  riktade  mot 
”utsatta  områden”,  istället  för  de  mer  generella  välfärdslösningar  som tidigare  varit 
förhärskande. (Palander, 2005)
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3. Teori

3.1 Begreppen segregation och integration

Då  segregation  är  det  kanske  mest  centrala  begreppet  i  denna  uppsats,  bör  dess 
betydelse och innebörd klargöras. Segregation kan definieras på flera olika sätt och man 
kan även diskutera olika typer av segregation, där främst socioekonomisk segregation 
respektive boendesegregation är av intresse för detta arbete. Själva ordet betyder i sig 
självt  åtskillnad  och används oftast med avseende på boendesegregation som handlar 
om  en  rumslig  uppdelning  av  kategorier  (Andersson,  Bråmå  &  Hogdal,  2009). 
Segregation handlar följaktligen per definition om en uppdelning av det fysiska urbana 
rummet. Detta innebär i sin tur att boendesegregationen definitionsmässigt innehåller en 
geografisk aspekt (Palander, 2006).

Den definition som används i den svenska storstadskommitténs utredningar under 1990-
talets andra hälft fokuserar primärt på boendesegregation och lyder likt följande:

”Med segregation menas inte bara en socioekonomisk och etnisk uppdelning  
av olika befolkningsgrupper, det kan också vara frågan om en uppdelning i  
olika  boendemiljöer.  När  dessa  olika  uppdelningar  sammanfaller  kan  
boendesegregation bli allvarlig.” (SOU 1998:25, s. 12, kursivering i original)

Ytterligare  en  definition  som förs  fram av Susanne Urban är  att  ”Med  segregation 
menas att  vissa  befolkningsgrupper  har  begränsad tillgång till  en eller  flera  sfärer.” 
(Urban, 2005, s. 17). De ”sfärer” som åsyftas är både av mer socioekonomisk natur, 
såsom arbets- och bostadsmarknad, men även mer sociala sfärer som det politiska och 
sociala livet (Ibid.). Denna definition är mer relationell, då den fokuserar på relationen 
mellan strukturella begränsingar, aktörers agerande för att upprätthålla eller motverka 
dessa begränsningar, samt hur individer och kollektiv drabbas av detta. Den begränsade 
tillgång  till  samhällets  sfärer  som  segregationen  medför,  kringskär  avsevärt  den 
enskilde individens möjligheter till valfrihet, men även till att ta del av de rättigheter 
som tillskrivs medborgare i ett demokratiskt samhälle. Segregationen manifesterar sig 
genom  den  rumsliga  uppdelningen  av  staden  i  områden  som  är  rika  eller  fattiga, 
”svenska” eller ”invandrartäta” (Andersson, Bråmå & Hogdal, 2007).

Oavsett  vilken  definition  på  segregation  och vilket  teoretiskt  synsätt  man väljer  att 
använda sig  av,  så  innebär  segregation  alltid  en  geografisk  separation  mellan  olika 
befolkningsgrupper,  som  i  sin  tur  följs  av  en  rumslig  koncentration  av  dess 
befolkningsgrupper till vissa områden eller stadsdelar (Palander, 2006). Kombinationen 
av  separation och koncentration innebär  att  det  i  vissa bostadsområden kommer  att 
finnas  en  överrepresentation  av  en  viss  befolkningsgrupp,  medan  det  i  andra 
bostadsområden finns en underrepresentation av samma befolkningsgrupp.

Varför segregation uppstår är  emellertid  en högst intressant  fråga.  De flesta teoriers 
förklaringsmodeller  ser  segregationen  som  en  i  huvudsak  oönskad  och  oavsiktlig 
konsekvens av antingen ekonomiska eller sociala relationer, eller helt enkelt traditioner 
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kopplade till etniska och/eller sociala faktorer. Exempelvis så hävdar den  amerikanska 
segregationsforskaren Douglas Massey att  en ökande segregation främst beror på en 
ond cirkel där negativa grannskapseffekter reproduceras och förstärker förhållandena i 
fattiga  områden  (Massey,  Gross  &  Eggers.  1991).  Ur  detta  perspektiv  ses 
segregationsproblem uppstå då de mer välbeställda lämnar ett område, och de som inte 
har den ekonomiska valmöjligheten att flytta blir kvar. Detta skapar i sin tur de negativa 
grannskapseffekter som förändrar ett områdes – och dess invånares – självbild till att 
normalisera ett liv i ”utanförskap” (Ibid. & Musterd & Ostendorf, 1998). Med denna 
teoretiska  synvinkel  läggs  stora  delar  av  ansvaret  för  situationen  på  den  enskilde 
individen,  även  om  de  strukturella  förändringarna  i  bostadsområden  anses  initiera 
processen  och  strukturella  hinder  för  en  inkludering  belyses.  Även  lösningarna  på 
segregationens  problem  hamnar  oftast  på  individnivå,  och  handlar  oftast  om  att 
individer skall ges motivation att själva ta sig ur en exkluderad situation (Urban, 2005). 
Oavsett  var  ansvaret  ligger  eller  inte  ligger,  så  blir  segregationen  här  en  oönskad 
bieffekt av att vissa individer eller grupper har fått det ekonomiskt bättre.

David  Harvey's  förklaringsmodell  skiljer  sig  en  hel  del  från  ovanstående.  Han  har 
påvisat  att  en  ”residentiell  differentiering”,  som kan  likställas  med  socioekonomisk 
boendesegregation, skapas och upprätthålls medvetet och med ett syfte (Harvey, 1989). 
Det kapitalistiska systemet bygger på en grundläggande motsättning mellan arbete och 
kapital – men även motsättningar mellan undergrupperingar inom dessa båda klasser. 
För att säkra systemets existens krävs en allt mer ökande grad av kapitalackumulation, 
vilket i sin tur kräver att allt större delar av det sociala livet kommodifieras och därmed 
blir  varor  som kan  köpas  och  säljas  på  en  marknad  (Ibid).  Detta  medför  att  även 
bostadsmarknaden i allt större utsträckning kommer att kommodifieras och inordnas i 
marknadsekonomin. Även om detta är en nödvändig systemutveckling, enligt Harvey, 
kan den socioekonomiska konsekvensen av detta, segregation, likväl ses som oönskad. 
Harvey har dock visat på att den sociala reproduktionen av klassidentiteter som sker i 
områden  präglade  av  sina  respektive  dominerande  klasser  är  fundamental  för  det 
kapitalistiska  systemet.  Individer  som  växer  upp  och  socialiseras  i  ett  traditionellt 
”blue-collar neighbourhood” tenderar exempelvis att i stor utsträckning gå i samma spår 
som  är  dominerande  i  området,  medan  liknande  gäller  för  ”white-collar 
neighbourhoods”.  Sammantaget  kan  sägas  att  individers  val,  ur  ett  strukturellt 
marxistiskt perspektiv, styrs av strukturella processer som utgör samhällets sorterande 
mekanismer (Urban, 2005) Det är av vikt att poängtera att Harvey ser såväl de som 
klassas som”white-collar” och ”blue-collar” som del av samma arbetarklass, då det är 
deras position i förhållande till ägandet av de ekonomiska resurserna som är avgörande. 
Att  många  inom gruppen  ”white-collar”  snarare  identifierar  sig  som medelklass  är 
ytterligare ett exempel på hur den residentiella differentieringen syftar till att bevara det 
rådande  systemet,  då  individer  i  allt  större  utsträckning  identifierar  sig  med  sitt 
bostadsområde än sin klasstillhörighet (Harvey, 1989). Sammanfattningsvis kan sägas 
att  en  ökad  kommodifering  av  bostäder  är  nödvändig  för  en  ökande 
kapitalackumulation, samtidigt som den residentiella differentiering som denna medför 
även är av vikt för att upprätthålla systemet som helhet.

Analyser med strukturella förklaringsfaktorer, likt Harvey's ovan, kritiseras ofta för en 
deterministisk  syn  på  de  samhälleliga  processerna  som  varande  ödesbestämda  och 
opåverkbara av individer eller grupper (Urban, 2005). Den marxistiska analysapparaten 
förutsätter  även  ett  antal  grundläggande  antaganden  –  gällande  bland  annat  klass, 
kapitalackumulation,  förhållanden  till  produktionsmedlen  och dylikt  –  om vilka  det 
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knappast råder konsensus.

Det  är  även  av  vikt  att  poängtera  en  del  av  segregationens  natur  som  sällan 
uppmärksammas i media eller politisk debatt: Ett eller flera bostadsområden kan inte 
vara segregerade i sig själva, utan segregation är ett fenomen som per definition bygger 
på en skillnad mellan olika områden. Med andra ord kan en stad vara segregerad, i 
betydelsen att stadens olika delområden skiljer sig åt efter antingen socioekonomiska 
eller etniska faktorer, eller en kombination av dessa. Ofta utmålas segregationen enbart 
som ett problem utifrån de sämst bemedlade extremerna, det vill säga de områden som 
har det mest problematiskt. I och med att segregationen är en effekt av stadens struktur 
som helhet är det emellertid av vikt att poängtera att de mest välbeställda områdena är 
en  avsevärd  del  av  problemet,  då  dessa  exkluderar  individer  med  mindre  resurser 
(Harvey, 1989). De amerikanska sociologerna Eduardo Bonilla-Silva, Carla Goar och 
David G. Embrick (2006) har påvisat att de områden som är mest segregerade i USA, 
utifrån i hur stor utsträckning områdets invånare interagerar med människor tillhörande 
andra etniciteter eller klasser, är områden med nästintill uteslutande vita invånare ur 
övre medelklass. De ”svarta ghetton” som oftast ses som det primära problemet inom 
amerikansk  segregationsforskning  och  politik  är,  utifrån  denna  syn  på  segregation, 
betydligt  mindre segregerade.  Den frivilliga ”själv-segregationen” bland välbeställda 
vita  är  följaktligen  en  starkare  faktor  för  de  rumsliga  mönstren  i  staden  än  den 
”fattigdomskultur”  som ibland  ses  som orsaken  till  ghettofieringen  av  amerikanska 
städer (Ibid.).

De  områden  som  anses  ”fattiga”,  och  utmålas  som  segregationens  problem,  är 
stadsdelar som ”blir  över” när de ekonomiska förutsättningarna gör det omöjligt  för 
folk  att  bosätta  sig  var  de  vill.  Med  andra  ord  motverkar  de  rika  områdenas 
exkluderande natur möjligheten till valfrihet för individen. Dessa strukturella hinder gör 
det i högsta grad komplicerat för individen att utnyttja den fria mobilitet som är en 
grundläggande princip i en liberal demokrati (Harvey, 1989) och kan likställas med den 
begränsade tillgång till samhällets sfärer som omnämnts tidigare (Urban, 2005).

Begreppet integration, som är segregationens motpol, kan även det ha olika innebörd. 
Man skiljer ofta på social integration och systemintegration. Social integration innebär 
individens  tillgång  till  olika  ovannämnda  sfärer  och  avser  oftast  mellanmänskliga 
relationer och umgängesmönster. Systemintegration i sin tur innebär integration mellan 
olika system (Urban, 2005), vilket i detta sammanhang innebär att invandrare skall ges 
rätt till lika och jämlika villkor och representation i politiken, arbetslivet och dylikt. De 
båda typerna av integration är beroende av varandra, men framförallt är möjligheten till 
systemintegration starkt beroende av graden av social integration (Andersson, Bråmå & 
Hogdal,  2007).  Den svenska  integrationspolitiken  är,  sedan 1975,  baserad  på  de tre 
huvudmålen jämlikhet, valfrihet och samverkan och kan primärt sägas syfta till ökad 
systemintegration (Ibid.).

3.2 Social polarisering

Social polarisering handlar i mångt och mycket om avståndet mellan de fattigaste och 
de rikaste områdena i staden, och hur avståndet mellan dessa ökar eller minskar. Under 
1990-talet  påbörjades  i  industriländerna  en  ekonomisk  omstrukturering  som  brukar 
omnämnas  globalisering.  Denna process  anses  ha  skapat  en ökad spännvidd mellan 
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fattiga och rika, såväl på ett internationellt plan som i mindre skala på stadsnivå. Enligt 
Sako Musterd och Wim Ostendorf (1998) har denna process inte bara skapat en ökad 
spännvidd mellan de fattigaste och de rikaste extremerna, utan även medfört att antalet 
individer  i  respektive  grupp  har  ökat.  Denna  ökande  skillnad  mellan  olika 
inkomstgrupper anses i sin tur leda till en ökad geografisk polarisering, där skillnaden 
inom  en  stad  blir  allt  större  och  mer  tydlig  (Hamnett,  1998).  Analyser  av  social 
polarisering  fokuserar  primärt  på  extremerna  och  skillnaden  mellan  dessa.  Detta  är 
exempelvis vad Rebecca Casciano & Douglas S. Massey gör med deras så kallade ICE-
index, som utgår från data på individnivå (Casciano & Massey, 2008).

Enligt författarna till rapporten ”Segregationens dynamik och planeringens möjligheter 
– En studie av bostadsmarknad och flyttningar i Malmöregionen” (Andersson, Bråmå & 
Hogdal, 2007), så har polariseringen i Malmö i socioekonomiska termer ökat markant 
mellan  1990  och  2004.  En  liknande  utveckling  har  i  en  annan  rapport  av  samma 
författare  konstaterats  för  Göteborg  för  perioden  1990-2006  (Andersson,  Bråmå  & 
Hogdal,  2009).  Även i  Stockholm har  en ökad polarisering under 1990-talet  mellan 
stadens olika delar fastslagits i en kvantitativ analys (Borgegård, Andersson & Hjort, 
1998).

3.3  Effekter  på  polarisering  av  förändringar  i  bostadsbeståndets  
upplåtelseformer

Då  min  uppsats  behandlar  hur  den  socioekonomiska  segregationen  och  sociala 
polariseringen, som nämnts ovan, eventuellt  påverkas av strukturella förändringar på 
bostadsmarknaden,  följer  nedan  en  redogörelse  för  erfarenheter  från  huvudsakligen 
Storbritannien gällande en likartad förändringsprocess.

3.3.1 ”Right to buy” – exemplet Storbritannien

Förvånansvärt lite finns hittills skrivet om de sociala effekter som omvandlingen från 
hyresrätter  till  bostadsrätter  har  haft  i  Sverige,  troligtvis  beroende  på  att  detta  är 
förhållandevis nytt fenomen i  Sverige. I Storbritannien hade man tidigare ett system 
med allmännytta, hyresregleringar och bostadsbidrag som var relativt likt det svenska 
systemet. Emellertid så infördes redan 1936 ”the Housing Act”, som gjorde det lagligt 
och  möjligt  för  lokala  myndigheter  att  sälja  sina  allmännyttiga  bostäder  till  dess 
innehavare.  ”The  Housing  Act”  har  bestått  sedan  dess,  men  möjligheterna  till  köp 
respektive försäljning har försvårats och förenklats i olika omgångar beroende på vilket 
parti som för tillfället har haft makten (Wilson, 1999). Fram till och med 1979 var det 
relativt få bostäder som på detta sätt bytte upplåtelseform (Ibid).

1980 genomfördes, av den nytillträdda Thatcher-regeringen, en reform under namnet 
”Right to buy”, som syftade till att göra det betydligt mycket enklare för privatpersoner 
att köpa de allmännyttiga hyreslägenheter de sedan tidigare hade bebott i minst två år 
(Murie,  1998  &  Louman,  2002).  I  och  med  ”Right  to  buy”-reformen  rabatterades 
dessutom de allmännyttiga bostäderna kraftigt. Rabatterna på bostäderna var mellan 33 
% och 50 % av det bedömda marknadsvärdet, rabatter som 1986 höjdes ytterligare till 
att  ligga  mellan  44  %  och  70  %  (Wilson,  1999).  De  omfattande  rabatterna,  i 
kombination med stigande hyror, medförde att det för många boende blev billigare att 
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köpa  sina  bostäder  än  att  vara  kvar  som hyresgäster  (Murie,  1998).  Denna  reform 
innebar att över 2,2 miljoner bostäder övergick från offentlig till privat ägo mellan åren 
1979 och 1996 (Wilson, 1999).

Alan  Murie  har,  utifrån Esping-Andersens  klassificering och kategorisering av olika 
välfärdsstater, benämnt denna förändring i upplåtelseformer som en kommodifiering av 
bostadsmarknaden (Murie, 1998). Då det allmännyttiga bostadsbeståndet tidigare har 
stått  utanför  den  reguljära  bostadsmarknaden,  anses  den  ha  varit  en  del  av  den 
dekommodifierade generella välfärden, på samma sätt som skolor, sjukhus barnomsorg 
och liknande. Detta innebär att de delar av bostadsmarknaden som omvandlas kommer 
att bli varor som lyder under marknadslagar (Ibid.).

De  socioekonomiska  konsekvenserna,  med  avseende  på  social  polarisering,  som 
omvandlingen  i  Storbritannien  har  medfört  är  omfattande.  De  områden  där 
omvandlingar  varit  omfattande,  har  primärt  varit  ”populära”  områden,  vilket  har 
resulterat i att de återstående allmännyttiga bostäderna i allt större utsträckning blivit 
boende motsvarande amerikanska ”social housing”, det vill säga renodlade områden för 
de människor som på olika sätt står utanför samhället, och därmed befinner sig i en 
segregerad  situation  (Murie,  1998  &  Wilson,  1999).  De  återstående  allmännyttiga 
bostäderna har blivit en sektor bestående av de bostäder som är minst populära att köpa 
(Louman, 2002). De personer som inte har de ekonomiska möjligheterna att köpa sin 
bostad har med andra ord fått betydligt sämre möjligheter till ett boende som håller hög 
standard  och  dessutom  inte  befinner  sig  i  en  negativ  grannskapskontext.  ”Council 
housing  has  increasingly  become  a  tenure  of  exclusion  –  housing  those  who  are 
excluded  from other  tenures  and  from the  incomes  and  employment  which  enable 
inclusion in other tenures” (Murie,  1998, s. 116).  Försäljningen av allmännyttan har 
bidragit till vad som kallas  residualisation, som innebär att den allmännyttiga sektorn 
blivit allt mer marginell med allt större grupper av låginkomsttagare (Louman, 2002)

En ytterligare konsekvens av omvandlingen är att många som köpt hus trots begränsade 
resurser har hamnat i en skuldfälla, exempelvis om de blivit arbetslösa eller räntorna på 
lånen har gått upp (Murie, 1998). På detta sätt blir bostadssegregationen och den sociala 
polariseringen mer direkt påverkad av – såväl globala som lokala – ekonomiska trender 
och förändringar.

Chris  Hamnett  har  angripit  denna synvinkel  på  den ökande sociala  polariseringen i 
Storbritannien (Hamnett, 1998), som ovan har exemplifierats med Alan Murie's teorier 
och studier. Han hävdar att den ökande skillnaden i ekonomiska resurser beror på en 
professionalisering av arbetskraften, vilken i sin tur har gett ökade löner och förbättrad 
tillgång  till  ekonomiska  resurser  (Ibid).  Han  hävdar  även  att  en  ökande  social 
polarisering – mätt  i  termer av inkomst – inte  per se medför en ökad polarisering i 
boendestrukturer, utan att boendepolarisering snarare beror på ”...changes in taxation, 
welfare benefits and unemployment...” (Ibid, s. 17). Hur dessa förändringar särskiljer 
sig från de faktorer som påverkar den sociala polariseringen är emellertid – för mig 
åtminstone – oklart.  Hamnett  väljer  dessutom att  enbart  fokusera på de som har en 
anställning, och hur dessas situation har förändrats, och exkluderar därmed de som är 
öppet arbetslösa eller inte har sysselsättning. I och med att de grupper som exkluderas 
mest i och med en ökande polarisering och segregation även exkluderas ur Hamnett's 
analys, hävdar Murie att han missar det mest väsentliga (Murie, 1998).
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3.3.2 Svenska förhållanden

I Malmö, som är föremål för min studie, har hittills inte allmännyttiga bostäder sålts ut 
överhuvudtaget,  något som däremot har  skett  i  relativt  stor omfattning i  Stockholm. 
Under 1990-talet omvandlades i Stockholms kommun cirka 32 000 hyresrätter, varav 11 
000 var ur det allmännyttiga beståndet. Denna omvandling har sedermera accelererat 
avsevärt,  och under  ett  år,  2001,  omvandlades 10 000 hyresrätter,  varav 7 000 från 
allmännyttan (Ponzio, 2002). Andelen hyresrätter av det totala bostadsbeståndet, har i 
Stockholm minskat  från  71  % till  51  % mellan  1990 och  2001  (Turner,  2002)  En 
konsekvens  av  detta  som har  uppmätts  i  Stockholm är  att  de  hyreslägenheter  som 
återstår  i  populära  områden  där  stora  delar  av  hyresrättsbeståndet  har  omvandlats 
generellt får större hyreshöjningar än genomsnittet (Ibid). Etnologen Klas Ramberg har 
uttryckt konsekvenserna likt följande: ”I praktiken har det lett till en omfördelning av 
pengar till de som redan har och en försämrad bostadssituation för dem som inte har.” 
(Ramberg, 2002, s. 54f) Den process som Ramberg här åsyftar kan jämföras med vad 
Murie  benämner  residualisation,  där  populära  områden  privatiseras  medan  mindre 
populära områden ”blir över” för de sämre bemedlade (Murie, 1998).

I  och  med  att  allmännyttan  i  Sverige,  fram  till  och  med  år  2010,  har  varit 
hyresnormerande är skillnaden mellan privata och allmännyttiga hyresrätter i Sverige 
rent praktiskt mycket liten. Allmännyttans hyresnormerande funktion innebär att privata 
hyresvärdar inte har haft möjlighet att höja sina hyror mer än vad allmännyttans hyror 
har höjts,  förutom i undantagsfall.  I  Sverige gäller  även bruksvärdesprövning, vilket 
förenklat innebär att en bostads hyra bestäms utifrån dess bedömda bruksvärde och inte 
utifrån huruvida den exempelvis ligger i ett populärt område eller har sjöutsikt (Turner, 
2002). Detta innebär sammantaget att, i Murie's terminologi (se Murie, 1998), hela det 
svenska beståndet av hyresrätter kan anses vara dekommodifierat och en del av den 
generella välfärden. Även nationalekonomen Bengt Turner (2002) likställer de svenska 
privatägda hyresrätterna med allmännyttan utifrån dess funktion på bostadsmarknaden. 
Till  viss  del  kan  med  andra  ord  de  ovannämnda  effekter  som  gäller  för  brittiska 
förhållanden  även  tänkas  uppkomma  i  svenska  städer  generellt,  och  Malmö  mer 
explicit, när större delar av hyresrättsbeståndet omvandlas till bostadsrätter, oavsett om 
dessa  hyresrätter  ursprungligen  ägs  av  privata  hyresvärdar  eller  kommunala 
bostadsbolag.

De segregerande effekterna av dessa ombildningar blir märkbara i en större skala först i 
ett längre tidsperspektiv. Det är först när den hyresgäst som köpt sin bostad väljer att 
sälja den som den socioekonomiska segregationen börjar märkas. Då det är i detta skede 
som bostaden underställs en fri prissättning enligt marknadslagarna, kommer enbart de 
med möjlighet att ta lån att kunna köpa bostaden (Ramberg, 2002).

3.4 Sammanfattning teori

I  min  kommande  analys  kommer  jag  att  använda  utvecklingen  i  den  sociala 
polariseringen i Malmö som en indikator för hur den socioekonomiska segregationen 
har förändrats över tid. Min teoretiska utgångspunkt kommer i mycket att baseras på de 
teorier och studier av Alan Murie och David Harvey som har presenterats ovan. De 
teoretiska begrepp som jag tar med mig från Murie är i första hand kommodifiering och 
residualisation. Från Harvey inkorporerar jag residentiell differentiering och synen på 
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segregationen och den sociala polariseringen som en process med ett samhällsbevarande 
syfte.  Även  de  teorier  som  mer  explicit  avhandlar  svenska  förhållanden  och 
förutsättningar kommer att vara av stor betydelse.
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4. Metod

För  min  studie  av  segregationsmönstren  i  Malmö,  och den social  polarisering  i  det 
urbana rummet som dessa medför, har jag använt mig av kvantitativ analys av statistiska 
data och därpå applicerat några olika kvantitativa metoder. Segregation som fenomen är 
i  mångt och mycket av en relationell  natur,  vilket innebär att  strukturer och aktörer 
samverkar  för  att  skapa  och  upprätthålla  den  existerande  segregationen  och  sociala 
exkluderingen  (Johansson  &  Khakee,  2001  &  Urban,  2005).  Mitt  fokus  ligger 
emellertid  på  ett  strukturellt  plan,  och  syftar  till  att  utröna  huruvida  strukturella 
förändringar påverkar stadens sociala polarisering. I och med att mitt syfte är att söka 
finna generella samband mellan en strukturell förändringsprocess och dess eventuella 
sociala  konsekvenser  är  en kvantitativ  metod att  föredra  framför  en dylik  kvalitativ 
(Holme & Solvang, 1996). Det geografiska perspektivet, som utgörs av den rumsliga 
uppdelningen  av  staden,  kommer  delvis  att  användas  som en  förklaring  för  urbana 
sociala processer (Cloke et. al, 2009).

4.1 Operationalisering av begrepp

För att kunna mäta de centrala teoretiska begreppen i kvantitativa termer måste dessa 
operationaliseras,  då det  inom kvantitativ  metod är  en förutsättning  att  man har  ett 
mätbart  uttryck  för  den  teoretiska  frågeställningen  (Holme  &  Solvang,  1996).  De 
operationaliserade  begreppen  skiljer  sig  från  den  teoretiska  begreppsdefinitionen  på 
detta sätt i och med att de operationaliserade begreppen måste vara kvantitativt mätbara.

4.1.1 Socioekonomisk segregation och social polarisering

Socioekonomisk segregation innebär en rumslig uppdelning av staden utifrån tillgång 
till  ekonomiska  resurser,  något  som  ofta  beskrivs  i  termer  av  klass.  Den  sociala 
polariseringens  förändring  innebär  huruvida  spridningen  och  skillnaderna  i 
socioekonomisk  status  mellan  stadens  olika  delar  har  ökat  eller  minskat  över  tid 
(Andersson,  Bråmå & Hogdal,  2007).  Båda  dessa  begrepp  är  inte  direkt  mätbara  i 
kvantitativa termer. Eftersom graden av och förändringen i socioekonomisk segregation 
kommer att användas som ett mätvärde för den sociala polariseringen i staden, är det 
primärt detta begrepp som behöver operationaliseras. För att kunna mäta ett fenomen 
som inte är direkt mätbart i sig självt använder man ett konstruerat index som består av 
ett flertal olika kombinerade variabler som på olika sätt kan anses beskriva det aktuella 
fenomenet (Burdess, 2010). Grundprincipen bakom att använda sig av index är att en 
kombination av flera variabler bättre mäter det, i sig självt icke mätbara, fenomen som 
man vill analysera (Ibid.). Index kan i sin tur konstrueras på flera olika sätt, mer om 
detta nedan.

De  socioekonomiska  variabler  som jag  har  valt  ut  –  ur  det  materialet  jag  har  haft 
tillgång till  – för att skapa mitt index över socioekonomisk segregation i Malmö är; 
Disponibel  medelinkomst,  Arbetslöshet,  Förvärvsarbetande  nattbefolkning,  män 
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respektive kvinnor samt Andel socialbidragstagare (mer om de olika variablerna, hur de 
mäts  och  deras  problem finns  i  Materialkapitlet,  sidan  19-20).  Urvalet  av  variabler 
baseras till stor del på tillgänglighet, det vill säga vilka socioekonomiska variabler som 
fanns tillgängliga i mitt material. Detta är inte ett optimalt förfarande, ett större antal 
variabler för mitt socioekonomiska index hade troligtvis kunnat ge en bättre prediktiv 
förmåga (Barmark,  2009),  men som så ofta  i  dessa sammanhang får  man utgå från 
tillgänglig existerande statistik. Till viss del har med andra ord materialet i sig begränsat 
analysens möjligheter, samtidigt som ett begränsat antal variabler gör materialet – och i 
förlängningen även analysen – mer hanterbar.

4.2 Socioekonomiskt index

Det  finns  ett  flertal  olika  metoder  för  att  skapa  index.  Ett  exempel  på  ett 
socioekonomiskt index är Cascianos & Masseys ICE-index, som emellertid förutsätter 
data på individnivå för att fungera (Casciano & Massey, 2007). Även Feitosa har skapat 
ett segregationsindex vars grund ligger i individdata (Feitosa, et al, 2007). Detta index 
är mer inriktat på rumslig analys i ett GIS, och skulle vara mycket intressant för min 
undersökning.  Indexet  är  dock,  i  mina  ögon,  mycket  matematiskt  komplext,  och 
dessutom har jag inte tillgång till  data på individnivå. En av de mest grundläggande 
metoderna för att skapa ett standardiserat index är emellertid indexering med z-värden, 
något jag ämnar inleda med.

4.2.1 Indexering med hjälp av z-värden

Z-värdet för en variabel anger hur många standardavvikelser varje värde avviker från 
medelvärdet. Detta medför att standardavvikelsen för en variabels alla z-värden alltid är 
1 och att medelvärdet av desamma är alltid 0. Eftersom de ovannämnda variabler som 
jag ämnar använda för mitt index mäts i olika enheter måste de standardiseras för att 
kunna jämföras. Detta är vad en omräkning till z-värden gör, men hur de fördelar sig i 
förhållande till medelvärdet bevaras, och hur mycket de avviker från detta medelvärde. 
(Field, 2000 & Burdess, 2010)

För att sedermera använda de olika z-värdena för varje variabel och varje värde har jag 
valt en enkel metod, och helt sonika adderat värdena med varandra, för att på detta sätt 
skapa  ett  indexvärde  (som fortsättningsvis  kommer  att  benämnas  z-indexvärde).  De 
olika variablerna har inte viktats i betydelse, då alla har bedömts vara av en likvärdig 
betydelse  för  ett  områdes  socioekonomiska  status,  och  ingen  variabel  har  kunnat 
urskiljas som varande viktigare än någon annan.

Ett negativt indexvärde innebär att delområdets z-värden för de olika variablerna till 
övervägande  del  ligger  under  genomsnittet,  medan  ett  positivt  indexvärde  på 
motsvarande  sätt  betyder  att  z-värdena  –  och  därmed  variablernas  värden  –  för 
delområdet till övervägande del ligger över genomsnittet. Med andra ord innebär detta 
att ju högre ett områdes z-indexvärde är, desto högre är värdet på de fem ovannämnda 
variablerna. Ett positivt z-indexvärde innebär emellertid inte per definition att alla de 
olika variablernas z-värden ligger över medelvärdet, bara att summan av dessa z-värden 
är  positiva  och  att  därmed  en  majoritet  av  variablernas  z-värden  ligger  över 
medelvärdet. Givetvis gäller det omvända för negativa z-indexvärden.
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Z-värdet för en observation beräknas enligt följande:

z = x – m
        sd

Där z är z-värdet,  x är observationens värde,  m är medelvärdet för variabeln och sd är 
variabelns standardavvikelse.

Z-indexvärdet,  på  det  sätt  som jag  valt  att  använda  mig  av  det,  är  summan av  en 
observations  z-värden  för  de  olika  variablerna,och  beräknas  följaktligen  med 
nedanstående formel:

ix= z1 + z2 + … zn

Där ix är z-indexvärdet för region x, z1 och z2 är observationens z-värden för variabel 1 
respektive variabel 2, och så vidare.

4.2.2 Indexering medelst faktoranalys

Faktoranalys är egentligen ett samlingsbegrepp som innefattar statistiska metoder som 
syftar till att synliggöra övergripande variabler i ett datamaterial. Metoden går ut på att 
undersöka de inbördes relationerna mellan ett flertal olika variabler, samt att identifiera 
underliggande mönster i denna samvariation (Barmark, 2009). Syftet med metoden blir 
även att reducera antalet variabler i ett större datamaterial till mer hanterbara volymer. 
Genom att  reducera  ett  datamaterial  från  att  bestå  av  korrelerande variabler,  till  att 
istället  bli  ett  mindre  antal  icke-korrelerande faktorer  kan man förklara en  maximal 
andel av den sammanlagda variansen i de manifesta variablerna med ett minimalt antal 
faktorer  (Field,  2000 & Barmark,  2009).  Faktorerna  utformas  så  att  de  förklarar  så 
mycket som möjligt av den totala uppsättningen variabler, och varje faktor kan ses som 
en beroende variabel som är en funktion av den totala uppsättningen av variabler och 
observationer (Hair et al, 1998). De manifesta variablerna utgörs av de variabler man 
har ursprungligen, medan den latenta variabeln är det som dessa manifesta variabler 
tillsammans påvisar.

”Latenta  fenomen  är  i  grunden  teoretiska,  hypotetiska  fenomen  som  vi 
aldrig fullt ut kan fånga empiriskt. En faktoranalys syftar emellertid till att 
göra uppskattningar av latenta variabler på basis av samvariationen mellan 
de manifesta variablerna.” (Barmark, 2009, s. 74)

I  mitt  fall  kommer  följaktligen  de  manifesta  variablerna  att  utgöras  av  de  fem 
ovannämnda socioekonomiska variablerna, som syftar till att påvisa det latenta fenomen 
som utgör mitt socioekonomiska index.

Då  man  använder  sig  av  faktoranalys  är  multikolinearitet  inte  ett  hinder,  utan  en 
förutsättning  för  att  metoden  skall  fungera.  Multikolinearitet  innebär  att  de  olika 
variablerna  samvarierar  och  korrelerar  med varandra,  något  som är  ett  problem vid 
regressionsanalys. För att en latent variabel skall kunna påvisas med faktoranalys är det 
en  förutsättning  att  de  manifesta  variablerna  mäter  olika  aspekter  av  denna  latenta 
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variabel. Ytterligare en förutsättning är dock att det inte råder någon kausalitet mellan 
de manifesta variablerna, med andra ord får inte en latent variabel orsakas av en annan. 
(Barmark, 2009)

Inom  faktoranalys  finns  det  två  primära  metoder  för  att  finna  och  beräkna 
samvariationen  hos  de  manifesta  variablerna.  Dessa  två  metoder  är  common factor  
analysis och  principal  component  analysis.1 Skillnaden  i  resultat  mellan  de  båda 
metoderna är oftast mycket liten (Field, 2000 & Barmark, 2009), men det finns likväl 
riktlinjer för vilken som bör användas beroende på syftet med faktoranalysen. Då man 
skall  använda  resultatet  för  en  kommande  regressionsanalys  så  rekommenderas 
generellt metoden PCA, då detta maximerar regressionsanalysens predikitiva förmåga, 
och därmed ger ett högre R2-värde (Barmark, 2009). De ”factor-scores” som skapas som 
egen variabel vid min PCA kommer sedermera att användas som indexvärden för mitt 
socioekonomiska index i kommande korrelationsanalys. Medelvärdet för PCA-indexets 
värden är alltid 0, och ett negativt PCA-index innebär följaktligen att delområdet i fråga 
ligger under genomsnittet när de olika socioekonomiska variablerna har vägts samman, 
och givetvis gäller även det motsatta förhållandet för positiva värden.

I faktoranalys använder man sig även av olika rotationsmodeller för att jämnare fördela 
den varians som förklaras av de olika faktorerna, och varje faktor kommer att korrelera 
starkare med några av variablerna och svagare med de övriga (Ibid.).  Då min PCA 
innehåller förhållandevis få variabler – endast fem stycken – kommer alla variablerna 
att korrelera med en faktor, varför rotation inte blir möjlig och därför utesluts ur min 
modell.

Faktoranalys  syftar,  förutom att  göra materialet  mer hanterbart,  även till  att  urskilja 
variabler  som eventuellt  inte  mäter  det  latenta  fenomen man vill  undersöka,  för  att 
sedermera kunna utesluta dessa variabler (Ibid.).  När jag påbörjade arbetet med mitt 
socioekonomiska index hade jag, förutom de fem ovannämnda variablerna, även med 
variabeln ungdomsarbetslöshet. Vid tester med faktoranalys visade det sig emellertid att 
denna variabel samvarierade i ganska låg utsträckning med de övriga variablerna. Detta 
innebär  att  den  i  liten  utsträckning  visar  på  samma  latenta  fenomen  som de  andra 
variablerna, och variabler med en stor andel oförklarad varians tenderar att försämra och 
fördunkla  resultatet  (Ibid).  Troligtvis  beror  detta  på  de  demografiska  skillnaderna  i 
åldersstrukturer  i  de  olika  delområdena.  Av  denna  anledning  har  inte  heller 
ungdomsarbetslöshet inkluderats som variabel i mitt tidigare nämnda z-värdesindex, då 
de  båda  indexen  –  för  att  kunna jämföras  på  ett  korrekt  sätt  –  måste  mäta  samma 
variabler.

Vid korrelationstester i  SPSS av mina båda index har det  visat  sig att  de mäter det 
latenta  fenomenet  på  ett  snarlikt  sätt.  Indexen  korrelerar  med  varandra  till  mer  än 
nittionio procent, med viss variation för olika år under tidsperioden.

4.3 Bostadsbeståndets förändrade upplåtelseformer

Den  oberoende  variabel,  mot  vilken  mitt  socioekonomiska  index  så  småningom 
kommer att ställas, är hur bostadsbeståndets upplåtelseformer i Malmö har förändrats 
över tid,  med särskilt  fokus på omvandlingen av hyresrätter  till  bostadsrätter.  Då de 

1 Oftast förkortas dessa metoder CFA respektive PCA, något även jag kommer att göra fortsättningsvis.
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olika  upplåtelseformerna  i  statistiken  redovisas  i  antal  bostäder,  kommer  de  olika 
kategorierna  att  beräknas  som  andel  av  delområdets  totala  antal  bostäder  för  att 
operationalisera variabeln.  Detta  innebär  att  bostadsbeståndet  redovisas i  procent  för 
respektive upplåtelseform.

4.4 GIS-analys

För att klargöra de rumsliga mönster som min analys antas uppvisa, kommer jag att 
använda  mig  av  kartering  medelst  GIS.  Denna  metod  gör  materialet  mer  visuellt 
lättillgängligt,  samtidigt  som  man  på  ett  tydligt  sätt  utnyttjar  den  rumsliga 
informationens  kanske  primära  karaktäristika,  nämligen  att  den  kan  lokaliseras 
geografiskt (Fotheringham, 2005). Det är emellertid av vikt att understryka att rumslig 
information inte blir ”bättre” eller mer korrekt för att den karteras, även om den upplevs 
mer estetisk och lättförståelig än måhända tabellinformation. ”... if the initial data are of 
poor quality, it doesn't matter how much you manipulate them, they will still be subject 
to error” (Schuurman, 2008, s. 54). De kartor jag skapar för detta i ArcGIS följer de 
rekommendationer för färgval, klassificering och tydlighet som Lars Brodersen (2002) 
tar upp i ”Kommunikation med kartor – Teori och metoder i kartografin”.

4.5 Spatial autokorrelation och klustring med Local Morans I

Moran-I är ett korrelationsmått som mäter graden av rumslig klustring. Detta innebär att 
Moran-I visar på i hur stor utsträckning regioner – eller i mitt fall Malmös delområden – 
med likartade värden tenderar att klustras och ligga nära varandra. Moran-I fungerar 
även  omvänt  och  urskiljer  områden  som markant  skiljer  sig  i  värde  gentemot  sina 
närmsta grannar. (Svensson-Henning, 2009)

Analys av den spatiala autokorrelationen i Malmö på delområdesnivå medelst Moran-I 
kommer  att  genomföras  i  ArcGIS,  för  att  få  en  indikation  på  hur  och  i  vilken 
utsträckning den sociala  polariseringen i  Malmö har ökat  eller  minskat över tid.  De 
värden,  vars  eventuella  klustring  kommer  att  undersökas,  är  delområdenas  olika 
socioekonomiska indexvärden utifrån mitt PCA-index.

4.6 Korrelation och kausalitet

Det är även av vikt att skilja på de metodologiska begreppen kausalitet och korrelation. 
Kausalitet  innebär  orsaksförhållanden,  och  om  det  går  att  bevisa  att  ett 
orsaksförhållande existerar, det vill säga att en eller flera variabler orsakar en förändring 
i en annan variabel föreligger kausalitet. När man söker efter kausalitet är syftet med 
andra  ord  att  finna  vad som medför  att  någonting  sker  (Cloke et  al,  2009).  Det  är 
emellertid ofta svårt att bevisa att kausalitet föreligger, något som heller inte är möjligt i 
min analys.

Korrelation i sin tur innebär samvariation. När man i studier över tid kan finna att det 
finns ett samband mellan hur två eller flera variabler utvecklas, men det inte går att 
skönja  huruvida  någon  av  dem orsakar  den  andra  föreligger  en  korrelation  (Ibid.). 
Korrelationen  har  ett  sämre  förklaringsvärde  än  om  ett  kausalitetsförhållande  kan 
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konstateras, men å andra sidan innebär en avsaknad av korrelation även en avsaknad av 
kausalitet. Detta innebär att om en korrelation mellan två variabler inte kan konstateras, 
blir  det  följaktligen  meningslöst  att  spekulera  i  termer  av  kausalitet,  något  som är 
intressant när man vill prova om exempelvis ett politiskt uttalande stämmer med ens 
undersökning.  Emellertid  kan  –  som jag  kommer  att  visa  i  min  analys  –  även  en 
samvariation mellan variabler påvisa intressanta förändringsprocesser och fenomen.
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5. Material

5.1 Empiri

Det empiriska materialet för min analys består huvudsakligen av statistik över Malmö 
Stad  på  delområdesnivå.  Denna  statistik  sammanställs  av  Malmö  Stad  för  SCB:s 
räkning  och  jag  har  fått  tillgång  till  den  för  mitt  arbete  via  Institutionen  för 
Kulturgeografi och Ekonomisk geografi vid Lunds Universitet. Statistiken presenteras 
årligen i så kallad ”Områdesfakta”, varav jag har haft tillgång för områdesfakta gällande 
för  åren  1992 till  och  med  2008.  I  ”Områdesfakta”  presenteras  främst  demografisk 
statistik över Malmö Stad på stadsdels- och delområdesnivå, men även en hel del data 
av  socioekonomisk  art.  Malmö Stad  är  indelad  i  tio  stycken  administrativa  enheter 
benämnda  stadsdelar,  med  tillhörande  politiska  församlingar  benämnda 
stadsdelsförvaltningar, samt drygt 130 stycken delområden, som primärt är enheter för 
sammanställande av statistik på mer detaljerad nivå. Antalet delområden har förändrats 
till viss del under den period mitt material behandlar, men mer om detta längre fram.

De variabler av socioekonomisk natur, och som kommer att användas som beroende 
variabler, som jag har valt ut för min analys ur ”Områdesfakta” är följande:2

Disponibel  medelinkomst.  Detta  är  väl  måhända  rent  intuitivt  den  mest  uppenbara 
socioekonomiska  variabeln,  som  visar  på  ett  områdes  genomsnittliga  tillgång  till 
ekonomiska  resurser.  Redovisas  i  svenska  kronor  och  är  ej  justerad  för  inflation, 
deflation, konsumentprisindex eller dylikt. Då disponibel medelinkomst avser inkomst 
efter skatt och inklusive eventuella bidrag, innebär det att förändringar i skattesatser och 
bidragssystem även förändrar  förutsättningarna för variabeln över tid.  Då det är  hur 
mycket pengar invånarna i de olika delområdena  de facto haft tillgång till som är det 
intressanta är emellertid detta av mindre intresse.

Arbetslöshet. Avsaknad av  arbete  är  inte  bara  en  faktor  som påverkar  den  enskilda 
individens  ekonomi  och  därmed  dess  valmöjligheter.  Arbetslöshet  har  en 
boendesegregerande effekt så till vida att möjligheten att välja bostad och var i staden 
man vill bo blir klart begränsad då individens ekonomiska förutsättningar begränsas. 
Arbetslöshet  har  även  en  socialt  stigmatiserande  effekt  som  avspeglas  såväl  på 
individen,  men  även  på  bostadsområden  med  många  arbetslösa  (Urban,  2005  och 
Casciano & Massey, 2007). Arbetslösheten redovisas i  procent, och avser personer i 
åldersspannet 18 till 64 år.

Förvärvsarbetande  nattbefolkning,  män  respektive  kvinnor. I  avsaknad  av  variabeln 
”sysselsättningsgrad”,  som inte  redovisas  i  ”Områdesfakta”,  har  jag  istället  valt  att 
använda mig av den redovisade variabeln ”förvärvsarbetande nattbefolkning”. Variabeln 
redovisas  separat  för  män  och  kvinnor  i  åldersspannet  20  till  64  år,  medan 
sysselsättningsgrad avser antalet sysselsatta av hela befolkningen mellan 15 och 64 år 

2 Från början hade jag även med variabeln ”Ungdomsarbetslöshet”, men denna exkluderades av 
metodskäl. Mer om detta under stycket ”Indexering medelst faktoranalys”.
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som andel av hela befolkningen, enligt den definition som används av Eurostat och SCB 
(www.scb.se,  2010-12-10).  Måhända  är  det  egentligen  mer  relevant  att  studera 
åldersspannet  20  till  64  år  som  redovisas  för  förvärvsarbetande  nattbefolkning  för 
svenska förhållanden, då studier i praktiken får anses vara obligatoriskt, åtminstone upp 
till arton års ålder. Variabeln ”förvärvsarbetande nattbefolkning” redovisas som andel av 
befolkningen i procent.

Andel  socialbidragstagare. Denna variabel  redovisar  hur  stor  andel  av befolkningen 
som erhåller  vad  som fram till  och  med  1999 benämns  socialbidrag,  men  i  senare 
”områdesfakta” har bytt namn till försörjningsstöd. Namnbytet får anses vara av i första 
hand  kosmetisk  och  politisk  art,  men  likväl  har  denna  variabel  varit  den  mest 
problematiska i mitt material.  Mer om denna problematik kommer att beröras längre 
fram.

Dessa variabler verkar i sin ursprungsform i olika riktning. Detta innebär att för vissa 
variabler är det positivt3 med höga värden, såsom variablerna Disponibel medelinkomst 
och Förvärvsarbetande nattbefolkning. För andra variabler, som Arbetslöshet och Andel 
socialbidragstagare, är det negativt med höga värden. För att lösa detta dilemma i min 
indexering  har  jag  räknat  om den  sistnämnda  kategorin  av  variabler  till  att  istället 
skildra den del av befolkningen som inte är arbetslösa eller går på socialbidrag. Med 
andra ord kommer ett fiktivt delområde som har tio procents arbetslöshet i mitt index att 
istället beräknas utifrån nittio procent som har inte är arbetslösa. Detta görs för att alla 
variabler skall verka i samma riktning, det vill säga vara av typen ”ju högre värde, desto 
bättre”.

Som oberoende variabel kommer förändringen i bostadsbeståndets upplåtelseformer att 
användas, för att söka utröna huruvida denna förändring kan tänkas ha påverkat stadens 
sociala polarisering. I ”områdesfakta” redovisas på delområdesnivå hur många bostäder 
som  tillhör  de  fyra  kategorierna  Hyresrätt  MKB (det  vill  säga  allmännyttiga 
hyresbostäder),  Hyresrätt privat,  Bostadsrätt respektive  Äganderätt4. I statistiken över 
bostadsbeståndets olika upplåtelseformer sker en drastisk förändring under åren 2007 
och 2008, vilket framgår av nedanstående diagram 5.1.1. Diagrammet visar den relativa 
förändringen för varje upplåtelseform i  förhållande till  beståndet  år  1992. Troligtvis 
beror  detta  på  en  eftersläpningseffekt  i  statistiken,  som  har  medfört  att  privata 
hyresrätter  som  omvandlats  till  bostadsrätter  inte  redovisats  för  tidigare  år,  en 
problematisk företeelse för bostadsstatistik som även har noterats av Mario Ponzio i 
hans  kartläggning  av  omvandlingar  av  hyresrätter  på  Stockholms  bostadsmarknad 
(Ponzio, 2002). Enligt Ponzio så beror denna eftersläpning ofta på att statistik från olika 
myndigheter tar tid att sammanställa, exempelvis så är det länsrätten som avgör och 
bokför omvandlingar till bostadsrätter (Ibid.). Med anledning av detta har jag valt att 
inkludera statistiken även för dessa båda år i min analys, trots att mitt socioekonomiska 
index inte sträcker sig längre än till  år 2006. Resultaten från analyser gällande båda 
tidsperioderna kommer dock att redovisas.

3 Positivt och negativt används här i betydelsen ”bra” respektive ”dåligt”, inte i ordens matematiska 
betydelser.

4 Kategorin ”äganderätt” består primärt av villor och radhus, en kategori mindre intressant för min 
analys då denna struktur inte direkt påverkats av de strukturella förändringar på bostadsmarknaden 
som undersökningen är avgränsad till.
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Diagram 5.1.1. Förändringen i Malmös bostadsbestånd fördelat på olika 
upplåtelseformer, 1992-2008

Källa: Malmö Stad, SCB och Institutionen för Kulturgeografi och Ekonomisk Geografi, Lunds Universitet

5.1.1 Problem med det empiriska materialet

Då  informationen  i  ”områdesfakta”  har  en  viss  eftersläpning,  har  jag  valt  att 
sammanställa all statistik för de variabler som ingår i min analys för varje aktuellt år. 
Eftersläpningen innebär att i exempelvis ”områdesfakta” för 1997 redovisas de variabler 
som är av intresse för min analys enligt följande: 

Tabell 5.1.1.1. Exempel på hur informationens tidpunkt i ”områdesfakta” varierar för 
olika variabler

Variabel Årtal och/eller datum för vilken datan gäller

Disponibel medelinkomst 1995

Arbetslöshet 31a mars 1997

Förvärvsarbetande nattbefolkning, män resp. kvinnor November 1995

Andel socialbidragstagare 1996

Bostadsbeståndets sammansättning 1a januari 1997
Källa: Malmö Stad, SCB och Institutionen för Kulturgeografi och Ekonomisk Geografi, Lunds Universitet

Denna eftersläpning varierar en del över tiden, varför det för enstaka år helt saknas data 
för någon variabel. Likväl kan ovanstående exempel ses som en fingervisning gällande 
den eftersläpningsproblematik som finns med materialet generellt. De år för vilka det 
saknas någon uppgift har av denna anledning inte tagits med i analysen. Eftersläpningen 
har  även  inneburit  att  de  år  för  vilka  data  kunnat  sammanställas  för  alla  aktuella 
variabler inte sträcker sig längre fram i tiden än till år 2006, trots att jag haft tillgång till  
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”områdesfakta” fram till och med år 2008.

5.1.2 Förändrade variabler

Av de variabler jag använder för min analys är det främst en som visat sig var delvis 
problematisk,  då sättet  den redovisas på till  viss  del  har  förändrats  över tid.  Denna 
variabel  är,  som  nämnts  ovan,  andelen  socialbidragstagare.  Data  för  andelen 
socialbidragstagare finns tillgängligt fram till och med 1997. Efter detta årtal redovisas 
sedan istället antal hushåll per delområde som innehar försörjningsstöd. Från och med 
år 2006 redovisas än en gång andelen socialbidragstagare. Detta innebär att jag för åren 
1998 till och med 2005 inte har data för alla variabler, varför dessa ej har kunnat tas 
med i analysen. Detta medför inte något avgörande problem för min analys, då min 
analys primärt fokuserar på förändringen under tidsperioden, med andra ord skillnaden i 
de olika variablerna för år 1992 respektive 2006.

5.1.3 Användande av sekundärdata

All information och statistik samlas in och registreras för ett visst syfte. Den empiriska 
information jag använder mig av för min analys är inte insamlad för det syfte som jag 
kommer att använda den, men likväl går det att använda informationen på detta sätt 
(Schuurman, 2008). Nadine Schuurman understryker att ”[data] are the expression of 
particular points of views and agendas that begins with observations” (Ibid, s. 53). Man 
kan exempelvis ställa sig frågande till det urval av variabler som presenteras av Malmö 
stad i ”områdesfakta”. Vilka variabler har exkluderats, vilka har inkluderats och i vilket 
syfte  har  detta  skett?  Det  antal  socioekonomiska  variabler  som presenteras  är  inte 
särskilt  stort,  och för min analys  hade givetvis ett  större antal  varit  önskvärt  för att 
kunna göra en så fullständig analys som möjligt.

Ytterligare ett problem med sekundärdata som gäller generellt för rumsliga analyser, 
och  än  mer  specifikt  för  GIS-analyser,  är  hur  geografiska  enheter  definieras, 
klassificeras och avgränsas (Ibid.). Detta problem undanröjs till stor del, då både min 
statistiska och geografiska information härstammar från samma källa – Malmö stad. I 
och med att Malmö stad har tagit fram statistiken och gett den en rumslig dimension 
genom att  lokalisera den till  olika  delområden,  är  definitionen av den lokaliserande 
variabeln lika för bådadera. Det skall emellertid påpekas att den rumsliga uppdelningen 
av staden markant kan påverka analysens resultat (Svensson Henning, 2009), särskilt 
gäller  detta  för  min  analys  med  Local  Morans  I.  Detta  problem  kallas  MAUP 
(modifiable  areal  unit  problem)  (Ibid.).  Huruvida  ett  gränsområde  med  avvikande 
värden från delområdet som helhet borde räknas till ett annat delområde går dock inte 
att urskilja ur min statistik, då delområdesnivån är den lägsta tillgängliga nivån.

En  del  av  delområdena  i  Malmö  har  förändrats  i  sin  indelning  under  den  aktuella 
tidsperioden, vilket medfört att det tillkommit fler delområden. De delområden som har 
tillkommit är emellertid obebodda områden, exempelvis Pildammsparken, Svågertorp 
och Stadion, som har blivit egna delområden. Då dessa områden alla är obebodda spelar 
denna förändrade uppdelning ingen nämnvärd roll för min undersökning.
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5.2 Teoretiskt material

Mitt  teoretiska  material  utgår  i  mångt  och  mycket  från  de  nutida  ”akademiska 
storheterna”  inom  segregationsforskning.  David  Harveys  teorier  om  de  strukturella 
bakomliggande  orsaker  som  skapar  segregation,  utifrån  en  marxistisk  synvinkel, 
klarläggs i ”The Urban Experience” (1989). Den amerikanske sociologen Douglas S. 
Massey har  genomfört  omfattande  forskning  om segregation,  främst  utifrån  svartas 
situation i USAs storstäder. Den brittiske professorn i ”Urban and Regional studies”, 
Alan Murie, har forskat mycket om omvandlingen på den brittiska bostadsmarknaden, 
och den därtill hörande ”Right to buy”-reformen, och dess sociala konsekvenser. Utöver 
detta tillkommer en del andra artiklar och böcker av internationella forskare. Generellt 
anser jag det vara något av ett problem att internationell segregationsforskning i stor 
utsträckning är präglad av amerikanska forskare och amerikanska förhållanden, då USA 
är det klart mest segregerade landet i västvärlden (Musterd & Ostendorf, 1998). Att den 
amerikanska  forskningen  dessutom  är  mycket  fokuserad  på  den  amerikanska 
”rasfrågan” – det vill  säga skillnaden mellan i första hand svarta och vita – medför 
ytterligare problem när dessa teorier skall appliceras på andra samhällen.

För att även få med perspektiv utifrån svenska förhållanden har jag använt mig av två 
doktorsavhandlingar; Susanne Urbans ”Att ordna staden – Den nya storstadspolitiken 
växer fram”, samt Camilla Palanders ”Områdesbaserad politik för minskad segregation 
– En studie av den svenska storstadspolitiken”. Även här tillkommer en del ytterligare 
artiklar och utredningar.

Då det finns förvånansvärt lite skrivet om hur förändringar i bostäders upplåtelseformer 
har påverkat den svenska bostadsmarknaden och vilka konsekvenser detta har fått, har 
jag sett mig nödgad att i mycket utgå från en antologi utgiven av Hyresgästföreningen 
betitlad ”Allmän nytta eller egen nytta? Ombildningen av allmännyttans hyresrätt till 
bostadsrätt – konsekvenser för hyresgästerna, husen, företagen och staden”. Även om 
denna antologi på många sätt får ses som en partsinlaga, så är författarna till de olika 
artiklarna forskare inom olika discipliner, varför innehållet likväl får anses vara relevant 
och användbart i detta sammanhang.

5.3 Metodologiskt material

För utformandet av mina socioekonomiska index, och därtill relaterade metodologiska 
överväganden, har jag primärt använt mig av ”Statistisk verktygslåda 2 – multivariat 
analys”  av  redaktörerna  Göran  Djurfeldt  och  Mimmi  Barmark.  I  övrigt  har  även 
”Multivariate data analysis” av Joseph F. Hair Jr. (et. al.) och ”Discovering Statistics – 
using SPSS for Windows” av Andy Field varit  mig till  stor användning.  Även Neil 
Burdess  ”Starting  statistics  –  A Short  clear  Guide”  har  varit  mig  behjälplig  i  detta 
arbete.

För mer generella metodikfrågor kring kvantitativ analys har jag huvudsakligen använt 
mig  av  Idar  Magne  Holmes  och  Bernt  Krohn  Solvangs  ”Forskningsmetodik  –  Om 
kvalitativa och kvantitativa metoder”.
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6. Analys

6.1 Inledning

Min  analys  består  sammanfattat  av  fyra  delar.  I  den  första  delen  kommer  jag  att 
behandla  och  kartera  hur  den  sociala  polariseringen,  utifrån  mitt  socioekonomiska 
index, har förändrats under tidsperioden 1992 till 2006. I del två kommer jag sedan att,  
med  hjälp  av  Local  Morans  I,  analysera  huruvida  en  ökande  klustring  i  social 
polarisering kan uppmätas. Del tre kommer att visa på hur bostadsbeståndet utifrån de 
olika upplåtelseformerna har förändrats över tid. I den avslutande fjärde delen kommer 
sedan  del  ett  och  tre  kombineras,  för  att  pröva  huruvida  det  finns  en  samvariation 
mellan  den  sociala  polariseringens  utveckling  och  förändringen  i  bostadsbeståndets 
upplåtelseformer.

Framöver  i  min  analys  kommer  jag  löpande  i  texten  att  hänvisa  till  Malmös  olika 
stadsdelar. För att läsaren skall kunna placera dessa i geografin inkluderar jag här en 
översiktskarta med Malmös stadsdelar namngivna.

Karta 6.1.1 Översiktskarta över Malmö stad, stadsdelar och delområden

Källa: Malmö Stad och Institutionen för Kulturgeografi och Ekonomisk Geografi, Lunds Universitet
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6.2 Den sociala polariseringens utveckling över tid

Den kartläggning av den sociala polariseringens utveckling i Stockholm under 1990-
talet, som nämnts ovan (se s. 9), har genomförts med relativt enkla metoder (Borgegård, 
Andersson & Hjort, 1998). Till att börja med har författarna här valt att fokusera på en 
enda  socioekonomisk  variabel;  disponibel  medelinkomst  för  de  olika  undersökta 
geografiska enheterna, då den anses vara ”one indication of the most important welfare 
variables” (Ibid, s. 209). Jag tänker här använda mig av samma metod för att undersöka 
hur  polariseringen,  mätt  enbart  i  disponibel  medelinkomst,  har  förändrats  i  Malmö 
mellan 1992 och 2006. Detta görs dels för att testa mitt material och dels för att se om 
jag  kan  ana  samma  tendenser  som Andersson,  Bråmå  & Hogdal  (2007)  har  funnit 
angående den sociala polariseringens utveckling i Malmö.

För att mäta hur polariseringen har utvecklats mellan Malmös olika delområden har jag 
beräknat  hur  extremvärdena  förhåller  sig  till  medelvärdet  för  den  disponibla 
medelinkomsten.  Medelvärdet  avser  här  medelvärdet  för  delområdenas  disponibla 
medelinkomst. I tabellen har alla delområden som år 1992 hade färre än femtio invånare 
exkluderats.  Detta  urval  gäller  sedan för  alla  år,  för  att  hålla  variablerna  konstanta. 
Urvalet består av 101 delområden som uppfyller detta kriterium.

I tabell 6.2.1 nedan redovisas hur delområdet med lägst (Min) respektive högst (Max) 
disponibel  medelinkomst  förhåller  sig  till  medelvärdet  för  den  disponibla 
medelinkomsten  för  alla  delområden.  För  exempelvis  år  1992  innebär  detta  att 
delområdet med lägst värde har en disponibel medelinkomst som motsvarar 67 % av 
medelvärdet  för  alla  delområdens  disponibla  medelinkomst.  På  samma  sätt  så  har 
delområdet  med  högst  värde  en  disponibel  medelinkomst  som  är  179  %  av 
delområdenas  genomsnittliga  medelinkomst.  Att  skillnaden,  och  därmed  avståndet, 
mellan  extremerna  –  Min-  och  Maxvärdet  –  ökar  över  tid  med  vissa  fluktuationer 
framgår tydligt  i  tabellen.  För år 2006 har delområdet  som motsvarar Minvärdet  en 
disponibel  medelinkomst  på  47  % av  genomsnittet,  medan  Maxvärdets  delområdes 
disponibla  medelinkomst  har  ökat  till  310 % av medelvärdet.  Värt  att  notera  är  att 
Maxvärdet varierar en hel del från år till år, men den sammanlagda trenden är likväl 
ökande. Trenden för är Minvärdet däremot en allt lägre andel för nästan varje år. Det bör 
emellertid understrykas att de delområden som representerar Max- respektive Minvärdet 
är  i stort  sett  de samma över hela tidsperioden. Inget av dessa områden är i  sin tur 
extremer  med  avseende  på  antal  invånare,  något  som  annars  kan  ge  missvisande 
resultat.

De båda andra kolumnerna (Decil 1 och 9) representerar det övre brytvärdet för den 
första decilen, respektive det nedre brytvärdet för den sista decilen och hur dessa värden 
förhåller sig till medelvärdet för den disponibla medelinkomsten för alla delområden. 
Detta innebär att Decil 1 representerar den tiondel av delområdena med lägst disponibel 
medelinkomst, och Decil 9 representerar den andra extremen, det vill säga den tiondel 
med  högst  disponibel  medelinkomst.  Utvecklingen  för  dessa  variabler  är  intressant. 
Noterbart är att värdet för Decil 9 varierar ganska lite under hela tidsperioden, medan 
det  för  Decil  1  går  att  urskilja  en  långsiktig  nedåtgående  trend.  Måhända  kan  den 
stillastående utvecklingen för Decil 9 ha påverkats av hur urvalet i materialet har gjorts.

25



Tabell 6.2.1. Förändring i social polarisering i Malmö mätt i disponibel medelinkomst 
på delområdesnivå 1992-2006

År Min Decil 1 Decil 9 Max

1992 0,67 0,71 1,50 1,79

1993 0,63 0,69 1,35 2,09

1994 0,61 0,66 1,37 2,39

1995 0,61 0,69 1,36 2,09

1996 0,59 0,68 1,37 2,31

1997 0,59 0,66 1,38 2,94

1998 0,55 0,63 1,40 2,54

1999 0,51 0,61 1,42 2,44

2000 0,49 0,60 1,38 2,87

2002 0,52 0,62 1,43 2,56

2003 0,52 0,63 1,42 2,36

2004 0,52 0,62 1,44 2,66

2005 0,55 0,61 1,44 3,20

2006 0,47 0,58 1,45 3,10
Källa: Malmö Stad, SCB och Institutionen för Kulturgeografi och Ekonomisk geografi, Lunds  

Universitet5

Tabell 6.2.1 visar likväl på en större spridning mellan extremvärdena. Särskilt tydligt är 
detta för Max- respektive Minvärdenas utveckling, men även avståndet mellan Decil 1 
och 9 har ökat under den aktuella tidsperioden. Den social polariseringen, mätt i termer 
av  inkomstspridning  i  det  urbana  rummet,  kan  följaktligen  sägas  ha  ökat,  och  mitt 
resultat för denna inledande analys ligger i linje med vad som tidigare har konstaterats i 
andra undersökningar (se exempelvis Andersson, Bråmå & Hogdal, 2007). Det får anses 
klargjort att skillnaden mellan de fattigaste och de rikaste delområdena i Malmö har 
mellan åren 1992 och 2006 blivit allt större.

6.3 Den sociala polariseringen i det urbana rummet, 1992 till 2006

Som jag nämnde i metodkapitlet har jag konstruerat två socioekonomiska index baserat 
på två olika metoder, PCA och z-värden. Dessa båda index korrelerar med varandra i 
mycket hög utsträckning, varför de båda kan anses mäta samma latenta fenomen på ett 
likartat  sätt.  Korrelationen  mellan  de  båda  indexen,  som  framgår  av  nedanstående 
korrelationsmatriser, är mycket hög då de, enligt Pearsons korrelationskoefficient, till 
mer än 99 % mäter samma sak, för både år 1992 och 2006.

5 För år 2001 saknas uppgifter över disponibel medelinkomst
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Tabell 6.3.1. Korrelationsmatris för PCA- och z-värdesindex över socioekonomiska 
variabler, 1992

Correlations

PCA-index 1992 Z-värdesindex 1992

PCA-index 1992 Pearson Correlation 1 ,999**

Sig. (2-tailed) ,000

N 100 100

Z-värdesindex 1992 Pearson Correlation ,999** 1

Sig. (2-tailed) ,000

N 100 100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabell 6.3.2. Korrelationsmatris för PCA- och z-värdesindex över socioekonomiska 
variabler, 2006

Correlations

PCA-index 2006 Z-värdesindex 2006

PCA-index 2006 Pearson Correlation 1 ,995**

Sig. (2-tailed) ,000

N 102 102

Z-värdesindex 2006 Pearson Correlation ,995** 1

Sig. (2-tailed) ,000

N 102 103

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Då korrelationen mellan då båda indexen är så hög är det föga meningsfullt att redovisa 
de båda var för sig. I den följande analysen och karteringen av hur den socioekonomiska 
polariseringen har utvecklats i Malmö kommer jag därför att endast använda mig av 
mitt PCA-index.

6.3.1 1992

I karta 6.3.1.1 nedan framgår hur mitt socioekonomiska PCA-index fördelar sig över 
Malmös delområden år 1992. Klassificeringen i kartan är uppdelad i kvartiler, vilket 
medför att det finns lika många observationer i varje klass. Som nämnts i metodkapitlet 
(se sida 14), så är medelvärdet för indexet 0, och indexvärdet för delområdena visar hur 
mycket ett område sammantaget avviker från medelvärdet för de fem socioekonomiska 
variabler som ligger till grund för indexet.
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Vad som kan vara av extra intresse att notera i kartan är att i stadens mer centrala delar, 
stadsdelarna  Centrum och Södra  Innerstaden,  tillhör  alla  delområden de  båda  första 
kvartilerna, och har följaktligen ett lågt PCA-indexvärde. Stadsdelen Västra Innerstaden 
har en mer blanda socioekonomisk struktur, men även här finns flera delområden som 
tillhör den andra kvartilen. I de stadsdelar som har omfattande bebyggelse bestående av 
miljonprogramsbostäder, primärt Rosengård och Fosie, är bilden förvånansvärt varierad. 
Främst  i  stadsdelen  Fosie  finns  det  1992  en  omfattande  socioekonomisk  variation 
mellan de olika delområdena, medan Rosengård är mer homogent. Stadsdelen Hyllie är 
skarpt uppdelat mellan en västlig och en östlig halva, delat av ett större parkstråk. I 
Hyllies  västliga  del  ligger  bland  annat  miljonprogramsområdena  Krocksbäck  och 
Holma,  medan  den  östliga  delen  domineras  av  villa-  och  radhusbebyggelse  med 
områden  som Kulladal  och  Lindeborg.  Stadsdelarna  Limhamn-Bunkeflo,  Husie  och 
Oxie består  i  stor utsträckning av villaområden,  och här tillhör en klar majoritet  av 
delområdena tredje och fjärde kvartilen.

Karta 6.3.1.1 Socioekonomisk polarisering i Malmö 1992

Källa: Malmö Stad, SCB och Institutionen för Kulturgeografi och Ekonomisk Geografi, Lunds Universitet
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Sammanfattningsvis kan ur denna karta utläsas att den socioekonomiska polariseringen 
1992  till  stor  del  bestod  i  en  skillnad  mellan  Malmös  centrala  delar,  med  äldre 
bebyggelse i flerfamiljshus och miljonprogramsområden, med modernare flerfamiljshus 
i de två första kvartilerna, och de områden som ligger runt staden och domineras av 
villa-  och  radhusbebyggelse  i  de  två  sista  kvartilerna.  Resultatet  är  kanske  inte 
förvånande i sig, men att stadens mest centrala delar (stadsdelen Centrum) skulle ligga 
så lågt i PCA-index fann jag personligen något oväntat.

6.3.2 2006

En hel del  har förändrats  i  Malmö på de fjorton år som har förflutit  fram till  karta 
6.3.2.1 nedan. Till att börja med har två delområden som var mer eller mindre obebodda 
1992 – Västra Hamnen och Limhamns Hamnområde – omvandlats till bostadsområden 
som båda tillhör den tredje kvartilen för PCA-indexet. En visuell inspektion av karta 
6.3.2.1 ger dessutom intrycket av att delområden som tillhör samma kvartil nu ligger 
mera samlat än vad de gör i karta 6.3.1.1. Delområdena i stadsdelarna Centrum och 
Västra Innerstaden har till stor del ”flyttat upp” en kvartil, medan stadsdelarna Fosie och 
Rosengård  har  blivit  betydligt  mer  homogent  färgade  i  röda  nyanser.  Även  de 
delområden  som ligger  i  tredje  och  fjärde  kvartilen  tycks  i  allt  större  utsträckning 
koncentrerade  till  stadsdelarna  Limhamn-Bunkeflo  och  Husie.  I  stadsdelarna  Södra 
Innerstaden, Kirseberg och Hyllie är det svårt att urskilja några större förändringar.
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Karta 6.3.2.1 Socioekonomisk polarisering i Malmö 20066

Källa: Malmö Stad, SCB och Institutionen för Kulturgeografi och Ekonomisk Geografi, Lunds Universitet

Om karta 6.3.2.1 kan sammanfattningsvis sägas att de delområden som tillhör första och 
andra kvartilen i allt större grad tycks ligga nära varandra, och ett område som utgår 
från Södra Innerstaden i norr till Fosie i söder och från Hyllie i väst till Rosengård i  
öster där dess områden ligger kan urskiljas. En allt tydligare koncentration mot områden 
som till stor del består av hus från miljonprogrammet tycks göra sig gällande,  dock 
utgör Södra Innerstaden undantaget från denna trend. Samtidigt tycka stadens västra och 
centrala delar allt mer ha utvecklats i riktning mot de tredje och fjärde kvartilerna.

6.3.3 Förändring i socioekonomiskt index mellan 1992 och 2006

De  båda  kartorna  6.3.1.1  och  6.3.2.1  ovan  visar  hur  Malmö  är  socioekonomiskt 
uppdelat i rummet vid två statiska tidspunkter. Egentligen är det troligen mer intressant 
att skildra hur stadens uppdelning har förändrats över tid. I Karta 6.3.3.1 nedan framgår 
hur PCA-indexvärdena för Malmös olika delområden har förändrats mellan 1992 och 

6 Delområdet Västra Sorgenfri har uteslutits ur materialet, då det för 2006 uppges ha en 
Förvärvsarbetande nattbefolkning på ungefär 140 % för både män och kvinnor. Denna uppgift måste 
vara ett rent datafel.
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2006.

Karta 6.3.3.1 Utveckling i PCA-index 1992-2006 i Malmö7

Källa: Malmö Stad, SCB och Institutionen för Kulturgeografi och Ekonomisk Geografi, Lunds Universitet

Denna karta ger vid en första anblick ett klart annorlunda intryck än om man försöker 
utläsa förändringen mellan 1992 och 2006 ur karta 6.3.1.1 och 6.3.2.1. Vissa trender 
som  kunde  anas  i  dessa  kartor  består  dock.  Stadsdelarna  Västra  Innerstaden  och 
Centrum har båda en mycket starkt positiv utveckling i sina PCA-index, medan Fosie 
har  en  klart  negativ  utveckling.  Noterbart  är  dock  att  ett  flertal  delområden  i 
stadsdelarna Rosengård och Södra Innerstaden haft en klart positiv utveckling, men som 
karta  6.3.2.1  påvisar  så  tillhör  dessa  delområden  fortfarande  den  första  eller  andra 
kvartilen i  nämnda karta.  Som exempel kan tas delområdet Herrgården, som i karta 
6.3.3.1 tillhör den fjärde kvartilen och därmed har en starkt positiv utveckling. För år 
1992 har Herrgården det lägsta PCA-indexvärdet av alla delområden (-3,67), medan det 
2006 har det näst lägsta värdet (-3,07). Det går följaktligen att urskilja en trend till ett  
högre PCA-index över tid i dessa områden, men förändringen är ännu inte tillräckligt 
stor för att den skall slå igenom i karta 6.3.2.1. Även om ett delområde har en märkbar 

7 Delområdena Västra Hamnen, Limhamns Hamnområde och Västra Sorgenfri har uteslutits ur kartan, 
då de av olika anledningar saknar PCA-indexvärden för antingen 1992 eller 2006
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positiv  eller  negativ  utveckling  i  sitt  PCA-index  mellan  1992  och  2006  kan  det 
följaktligen fortfarande tillhöra samma kvartil  som tidigare.  Detta  gäller  exempelvis 
även för de flesta delområden i stadsdelarna Husie och Oxie. Märkbart är även att de 
områden i Västra Innerstaden och norra delen av Limhamn-Bunkeflo som tillhör den 
fjärde kvartilen i både karta 6.3.1.1 och 6.3.2.1, även gör det i karta 6.3.3.1. Slutsatsen 
som kan dras av detta är att vissa redan välbeställda områden tillhör de områden som 
ökar i PCA-index mest.

Den trend som kan utläsas ur karta 6.3.3.1 – med kartorna 6.3.1.1 och 6.3.2.1 i minnet – 
är att en ökningen i socioekonomiskt index tycks vara störst i stadens tre mest centrala 
stadsdelar; Centrum samt Västra och Södra Innerstaden, men även delar av stadsdelen 
Hyllie. Samtidigt finns den mer negativa utvecklingen i stadens södra och östra delar, 
främst  i  stadsdelen  Fosie  och  Kirseberg,  men  även  i  Oxie  och  Husie.  Om  denna 
utvecklingstrend  fortsätter  på  samma  sätt  kan  en  allt  tydligare  uppdelning  mellan 
Malmös nordvästra och sydöstra halva komma att uppstå.

6.4 Spatial autokorrelation i förändringen av socioekonomiskt index

Som har nämnts ovan går det ur kartorna att rent visuellt utläsa att en viss klustring av 
områden  med  likartade  socioekonomiska  indexvärden  förekommer.  En  visuell 
inspektion av datan är dock inte tillräckligt för att kunna dra några mer långtgående 
slutsatser. För att kunna bevisa att en det verkligen förekommer en social polarisering, 
utifrån  mitt  socioekonomiska  index,  så  har  jag  även  analyserat  delområdenas 
indexvärden med hjälp av metoden Local Morans I. Denna metod beräknar i hur stor 
utsträckning områden med likartade värden tenderar att ligga nära varandra, men även i 
vilken utsträckning det finns områden med markant avvikande värden gentemot sina 
grannar.  För  socioekonomiskt  index  gällande  år  1992  ger  en  analys  av  spatial 
autokorrelation med hjälp av Local Morans I nedanstående resultat visualiserat i karta 
6.4.1.

Värdet för de olika klasserna är i standardavvikelser, baserat på att Local Morans I är ett 
standardiserat rumsligt z-värde. Detta innebär att de områden som har en hög grad av 
standardavvikelser (röda nyanser i kartan) är områden där man kan se en klustring av 
likartade värden, i detta fall socioekonomiska indexvärden. De två delområden som är 
blåa  utmärker  sig  å  andra  sidan  genom  att  skilja  sig  radikalt  i  socioekonomiskt 
indexvärde gentemot sin närmsta omgivning. Av vikt att poängtera är att de kluster av 
delområden  som  framkommer  vid  analys  medelst  Local  Morans  I  inte  gör  någon 
skillnad mellan höga eller  låga värden. Detta innebär att  de kluster som finns (röda 
nyanser) bara uppvisar att de närliggande områdena har likartade värden, inte huruvida 
ett kluster kännetecknas av, i detta fall, positiva eller negativa indexvärden. Om man 
likväl jämför karta 6.4.1 med karta 6.3.1.1 så framgår det att det kluster som finns i 
stadens centrala delar kännetecknas av låga indexvärden, medan de mindre kluster runt 
detta kännetecknas av höga indexvärden.
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Karta 6.4.1 Spatial autokorrelation i socioekonomiskt index i Malmö, 1992

Källa: Malmö Stad, SCB och Institutionen för Kulturgeografi och Ekonomisk Geografi, Lunds Universitet

Även för  år  2006 finns  ett  liknande mönster,  som även har  blivit  mer  utmärkande. 
Uppdelningen mellan en rikare västlig del och en fattigare central  eller  östlig del (i 
termer av mitt socioekonomiska index) har i karta 6.4.2 blivit tydligare. Framförallt så 
har klustret med höga indexvärden (jämför karta 6.3.2.1), blivit mer markant jämfört 
med 1992 (karta 6.4.1). Det centrala klustret har även flyttat en bit söderut i staden, 
medan de kringliggande perifera klustren utmärker sig allt mindre. Jämfört med 1992 
tycks med andra ord den rumsliga uppdelningen av staden ha blivit allt mer markant 
mellan öst och väst.
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Karta 6.4.2 Spatial autokorrelation i socioekonomiskt index i Malmö, 2006

Källa: Malmö Stad, SCB och Institutionen för Kulturgeografi och Ekonomisk Geografi, Lunds Universitet

Måhända är det kanske mest intressant av allt att se hur förändringen i socioekonomiskt 
index klustrar sig, istället för att fokusera på statiska fenomen, då min frågeställning 
berör hur den socioekonomiska segregationen och sociala polariseringen har utvecklats 
över tid.

I karta 6.4.3 nedan framgår hur förändringen i socioekonomiskt index klustrar sig med 
Local  Morans  I  mellan  åren  1992 och 2006.  Den utveckling  som framgår  i  kartan 
överensstämmer  med  vad  karta  6.3.3.1  visar.  Delområdena  i  stadsdelarna  Västra 
Innerstaden  och  Centrum  bildar  ett  gemensamt  kluster  där  de  socioekonomiska 
indexvärdena  ökar.  Söder  om  detta  kluster,  finns  ett  annat  kluster  där  de 
socioekonomiska indexvärdena minskar.  Detta  kluster  sammanfaller  nästan helt  med 
stadsdelen Fosie. Även i stadsdelen Oxie, i sydost på kartan, framträder ett kluster med 
minskande socioekonomiska indexvärden. Än en gång är det blott ett fåtal delområden 
vars  indexvärden markant  skiljer  sig  från den närmsta omgivningen (blåa nyanser  i 
kartan).
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Karta 6.4.3 Spatial autokorrelation i förändringen av socioekonomiskt index i Malmö, 
1992-2006

Källa: Malmö Stad, SCB och Institutionen för Kulturgeografi och Ekonomisk Geografi, Lunds Universitet

Sammanfattningsvis  kan  sägas  att  de  trender  jag  anade  i  föregående  kapitel,  har 
förstärkts. Om vi ser på statiska data tycks uppdelningen mellan västra och östra och 
centrala Malmö bli mer markant. Förändringen över tid i indexvärden antyder dock att 
denna  uppdelning  allt  mer  tycks  utvecklas  i  en  rumslig  uppdelning  med  ett  rikare 
nordväst och ett fattigare sydost.

6.5  Socioekonomiskt  index  i  förhållande  till  bostadsbeståndets  
upplåtelseformer

Att  Malmös bostadsbestånd har  förändrats  framgår av det  tidigare nämnda Diagram 
5.1.1.  Hur  förhållandet  mellan  socioekonomiskt  index  och  ett  delområdes  olika 
upplåtelseformer återstår emellertid att se. I tabell 6.5.1 nedan framgår korrelationen 
mellan  de  olika  upplåtelseformerna  för  bostadsbeståndet  för  respektive  år  och 
delområdenas  socioekonomiska  indexvärde  1992  respektive  2006.  Som  nämndes  i 
materialkapitlet  mäts  bostadsbeståndet  per  upplåtelseform  som  andel  av  varje 
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delområdes totala bostadsbestånd.

Tabell 6.5.1. Korrelation mellan socioekonomiskt index och bostadsbestånd,
1992 och 2006

Ur korrelationsmatrisen kan utläsas att det finns ett tydligt negativt samband mellan en 
hög  andel  hyresrätter  i  delområde  och  ett  högt  socioekonomiskt  indexvärde.  Detta 
innebär att ju fler hyresrätter ett område har, desto lägre kommer dess socioekonomiska 
index  att  vara.  Denna  samvariation  är  extra  tydlig  om  man  tittar  på  kategorin 
”Hyresrätter  totalt”,  där  alla  hyresrätter  räknats  samman oavsett  upplåtelseform.  För 
äganderätter  gäller  istället  ett  tydligt  positivt  samband  gentemot  socioekonomiskt 
indexvärde.  Såväl  Pearsons  korrelationskoefficient  och  signifikansen  visar  att  dessa 
samband är statistiskt säkerställda.

Noterbart är emellertid att det varken för år 1992 eller 2006 går att skönja något som 
helst  samband  mellan  ett  delområdes  socioekonomiska  indexvärde  och  andelen 
bostadsrätter som delområdena innehåller. Den mycket låga korrelationen kombinerat 
med höga signifikansen visar klart på att inget samband mellan dessa variabler existerar. 
Det  är  även  intressant  att  se  att  sambandet  mellan  bostadsbeståndet  och 
socioekonomiskt indexvärde minskar i alla kategorier mellan år 1992 och 2006. Denna 
minskning  i  korrelation  är  som  störst  för  de  allmännyttiga  bostäderna  (kategorin 
”Hyresrätter MKB”).

Förutom  att  inget  samband  kan  skönjas  mellan  andelen  bostadsrätter  och 
socioekonomiskt  indexvärde  –  något  jag  hade  förväntat  mig  –  är  resultatet  i 
korrelationsmatrisen knappast förvånande.

6.6  Förändringen  över  tid  i  socioekonomiskt  index  i  förhållande  till  
förändringen i bostadsbeståndets upplåtelseformer

Ovan har jag slagit fast att en förändringsprocess har skett, och pågår troligtvis, gällande 
en ökande social polarisering, tendenser till en ökad klustring av områden med liknande 
socioekonomiskt  indexvärde,  att  upplåtelseformerna  hos  Malmös  bostadsbestånd 
förändras, samt att det finns ett statiskt samband mellan socioekonomiskt index och ett 
delområdes bostäders upplåtelseformer. Nästa logiska steg i analysen blir att försöka 
finna orsakssamband, det vill säga huruvida något av dessa fenomen kan tänkas orsaka 
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de andra fenomenen, eller åtminstone söka finna en samvariation mellan variabler över 
tid.

Min  andra  frågeställning  för  denna  uppsats  berör  i  vilken  utsträckning  den  ökande 
sociala  polariseringen  kan  förklaras  av  förändringen  i  bostadsbeståndets 
upplåtelseformer. Förändringen i bostadsbeståndets upplåtelseformer handlar egentligen 
om två parallella processer; omvandling av befintliga hyresrätter till bostadsrätter, samt 
vilken typ av nya bostäder som byggs. Mitt primära fokus ligger här på den strukturella 
förändring på bostadsmarknaden som leder till att allt fler privata hyresrätter i Malmö 
omvandlas till bostadsrätter.

Karta 6.6.1 nedan visar hur andelen privata hyresrätter har förändrats mellan 1992 och 
2006 i Malmös delområden. Ur kartan har exkluderats delområden med extremvärden, 
det vill säga delområden med färre invånare än 50 år 2006, eller som inte hade några 
privata hyresrätter överhuvudtaget år 19928. Detta medför att en del områden som har 
många invånare år 2006, exempelvis Limhamns Hamnområde, inte redovisas i kartan.

Ur kartan går det likväl att utläsa att andelen privata hyresrätter har minskat i betydligt 
fler  områden än där  de  har  ökat.  I  ett  tjugotal  områden är  det  relativa  förhållandet 
mellan  de privata  hyresrätterna  och de övriga  upplåtelseformerna  oförändrat.  Än en 
gång bör understrykas att förändringen som kan utläsas ur kartan inte behöver bero på 
omvandlingar av privata hyresrätter, utan likaväl kan bero på att den nybyggnation som 
gjorts primärt bestått av bostadsrätter. Detta är förvisso också en strukturell förändring i 
bostadsbeståndet, vars effekter torde vara likartade.

8 Att räkna relativ förändring från ett ickeexisterande bostadsbestånd innebär division med 0, en 
matematisk omöjlighet.
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Karta 6.6.1 Förändring i andel privata hyresrätter i Malmö, 1992-2006

Källa: Malmö Stad, SCB och Institutionen för Kulturgeografi och Ekonomisk Geografi, Lunds Universitet

Om man jämför  karta  6.6.1 med karta  6.3.3.1  över  förändringen i  socioekonomiskt 
index  mellan  1992  och  2006  är  det  svårt  att  intuitivt  skönja  några  gemensamma 
nämnare  av  dignitet.  En  korrelationsmatris  över  förändringen  i  de  olika 
upplåtelseformerna  och  förändringen  i  socioekonomiskt  index  ger  nedanstående 
resultat.
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Tabell 6.6.1. Korrelationsmatris över relationen mellan förändring i socioekonomiskt 
index  och förändring i bostadsbeståndets upplåtelseformer 1992-2006

Såväl Pearsons korrelationskoefficient som signifikansen ger klara indikationer om att 
det inte står att finna något nämnvärt samband mellan förändringen i någon av de fem 
bostadskategorierna och förändringen i socioekonomiskt index under perioden 1992 till 
2006.

I diagram 5.1.1 i materialkapitlet visade jag emellertid att en dramatisk förändring sker i 
bostadsbeståndet efter år 2006, en förändring som troligtvis blir så drastisk på grund av 
eftersläpning  i  statistiken.  I  absoluta  tal  innebär  förändringen  att  ungefär  femtusen 
privata  hyresrätter  ”försvinner”  under  samma  period  som  det  tillkommer  nästan 
sextusen bostadsrätter. Rent teoretiskt skulle givetvis detta kunna bero på att det under 
den  aktuella  perioden  revs  femtusen  privata  hyresrätter  samtidigt  som det  byggdes 
sextusen bostadsrätter. Detta förefaller emellertid föga sannolikt eller troligt, även om 
en  viss  del  av  förändringen  sannolikt  består  i  nybyggnation  av  bostadsrätter.  En 
kartering över förändringen i bostadsbeståndets upplåtelseformer mellan 1992 och 2008 
ger nedanstående mönster.
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Karta 6.6.2. Förändring i andelen privata hyresrätter i Malmö, 1992-2008

Källa: Malmö Stad, SCB och Institutionen för Kulturgeografi och Ekonomisk Geografi, Lunds Universitet

Denna karta ger en helt annan bild av Malmö än karta 6.6.1, och indelning har här gjorts 
i sex kategorier på grund av den betydligt större spridningen av värden. Till att börja 
med tycks andelen privata hyresrätter öka i en klar majoritet av stadens delområden. Om 
man samtidigt  tar  i  beaktande att  över femtusen privata  hyresrätter  har ”försvunnit” 
mellan 2006 och 2008, måste det följaktligen ha skett en ganska omfattande ombildning 
i de områden som har en negativ utveckling i andelen privata hyresrätter. Till skillnad 
från karta 6.5.1 går det även här att urskilja ett ganska tydligt rumsligt mönster – mer 
eller mindre alla områden där andelen privata hyresrätter har minskat ligger i stadens 
absolut mest centrala delar, stadsdelarna Centrum, Västra Innerstaden och norra halvan 
av  Södra  Innerstaden.  Om vi  erinrar  oss  tendenserna  från karta  6.3.3.1,  så  är  dessa 
delområden även bland de som ökat mest i socioekonomiskt index. Följaktligen borde 
vi kunna se ett statistiskt samband mellan dessa förändringar.
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Tabell 6.6.2. Korrelationsmatris över relationen mellan förändring i socioekonomiskt 
index 1992-2006 och förändring i bostadsbeståndets upplåtelseformer 1992-2008

Jämfört  med  föregående  korrelationsmatris  (Tabell  6.6.1),  där  ingen  tendens  till 
samband  kunde utläsas,  finns  det  i  ovanstående tabell  indikationer  om ett  samband 
mellan en del av variablerna. Även om korrelationen inte är särskilt stark – som mest en 
Pearsons  korrelationskoefficient  på  måttliga  -0,330  för  förändringen  i  beståndet  av 
privata hyresrätter – tyder signifikansen på att det för vissa variabler finns ett samband. 
Framförallt för variablerna ”privat hyresrätt” och ”bostadsrätt” tyder signifikansen på ett 
samband.  För  variablerna  ”hyresrätt  MKB”  och  ”äganderätt”  tyder  både  Pearsons 
korrelationskoefficient och signifikansen på att inget statistiskt samband kan urskiljas.

Den  starkaste  korrelationen,  den  mellan  ”förändring  i  PCA-index  1992-2006”  och 
”privat  hyresrätt  1992-2008”,  har  en  negativ  Pearsons  korrelationskoefficient.  Detta 
innebär att samvariationen mellan variablerna visar på att de delområden som har ett 
ökande socioekonomiskt indexvärde, i viss utsträckning även har ett minskande bestånd 
av  privata  hyresrätter.  Noterbart  är  att  Pearsons  korrelationskoefficient  gällande 
samvariationen mellan ”förändring i  PCA-index 1992-2006” och ”bostadsrätt,  1992-
2008”  är  nästan  lika  stor,  fast  positiv  (-0,330  respektive  0,281).  Följaktligen  har 
delområden  med  ett  ökande  socioekonomiskt  indexvärde  även  en  ökande  andel 
bostadsrätter. Då dessa variabler är andelar av samma bestånd, leder en en minskning i 
den ena automatiskt till en ökning i en eller flera av de andra variablerna. Utifrån detta 
kan man dra slutsatsen att de privata hyresrätter som har ”försvunnit” troligtvis i stor 
utsträckning har omvandlats till bostadsrätter.

För att se om den ovanstående korrelationsmatrisens resultat tycks överensstämma med 
de  tendenser  som  kunde  skönjas  i  de  tidigare  kartorna,  har  förhållandet  mellan 
variablerna  ”privat  hyresrätt,  1992-2008”  och  ”förändring  i  PCA-index  1992-2006” 
lagts in  i  en scatter-plot  nedan.  Som synes  är  det  linjära  förklaringsvärdet  (R2)  inte 
särdeles högt. Detta påverkas till stor del av att det finns många delområden där andelen 
privata  hyresrätter  knappast  har  förändrats  alls.  Jag  har  även  inkluderat  en 
kvadratfunktionskurva, som ger ett något högre förklaringsvärde. Denna kurva antyder 
att sambandet mellan de båda variablerna tycks ha en brytpunkt ungefär där ökningen i 
socioekonomiskt indexvärde överstiger 0,50. 

Värt att notera är att det inte finns några delområden alls där en påtaglig minskning i 
andelen  privata  hyresrätter  sammanfaller  med  en  minskning  i  socioekonomiskt 
indexvärde.  Det går i  alla fall  att  ana en trend där ett  tiotal  delområden har en stor 
ökning  i  socioekonomiskt  index  (>0,50)  och  samtidigt  har  en  förhållandevis  stor 
minskning  av  andelen  privata  hyresrätter  (minskning  större  än  -0,05).  Dessa 
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delområden, som placerar sig i diagrammets nedre högra hörn, visar sig vid en kontroll 
av datan tillhöra stadens centrala delar. Här återfinns delområden som Gamla Staden, 
Davidshall, Möllevången, Rörsjöstaden, med flera. Alla är de delområden, som har en 
stor minskning av andelen privata hyresrätter, i kombination med en omfattande ökning 
av socioekonomiskt indexvärde, och återfinns i stadens mest centrala delar. Således kan 
vi ana att det finns ett samband mellan såväl minskningen av de privata hyresrätterna, 
ökande  av  socioekonomiskt  indexvärde  och  geografisk  lokalisering  av  delområdet  i 
fråga. Likväl kan man ana att det är först när ett delområdes ökning i socioekonomiskt 
indexvärde  överstiger  0,50  som  en  mer  omfattande  minskning  av  andelen  privata 
hyresrätter gör sig gällande. Det skall emellertid poängteras att dessa samband är svaga, 
och  att  det,  utifrån  detta  material,  inte  går  att  säga  något  konkret  om 
kausalitetsförhållanden. Med andra ord går det inte att konstatera huruvida ett områdes 
socioekonomiska index ökar på grund av att andelen privata hyresrätter minskar, eller 
om  det  är  tvärtom  –  att  andelen  privata  hyresrätter  minskar  på  grund  av  att  det 
socioekonomiska indexvärdet ökar.

Diagram 6.6.1 Förhållandet mellan förändring i socioekonomiskt index 1992-2006 och 
förändring i andel privata hyresrätter 1992-2008
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7. Resultat och slutsats

7.1 Den första frågeställningen

Min första frågeställning,  som denna uppsats baseras på,  löd likt  följande:  Hur har 
segregationen  och  den  därav  genererade sociala  polariseringen,  i  socioekonomiska  
termer, i Malmö förändrats under perioden 1992-2006 på delområdesnivå? I ett antal 
kartor och tabeller har jag påvisat att skillnaden mellan fattiga och rika delområden och 
stadsdelar  i  Malmö  har  blivit  allt  större  under  den  aktuella  tidsperioden. 
Inkomstspridningen och den sociala polariseringen i det urbana rummet har både ökat 
och blivit mer påtaglig. Denna trend som framkommit i mina analys av materialet blir 
extra tydlig när fokus läggs på klustring av likartade värden, det vill säga analys medelst 
Local Morans I.

Jag  har  för  denna  huvudsakligen  deskriptiva  analys,  primärt  använt  mig  av  mitt 
egenkonstruerade socioekonomiska PCA-index, som utgår från fem socioekonomiska 
variabler. Förutom detta har jag även testat en metod som utgår enbart från disponibel 
medelinkomst som Borgegård, Andersson & Hjort (1998) skapat för att urskilja ökad 
social  polarisering.  Denna  metod  fokuserar,  likt  den  mesta  forskning  om  social 
polarisering, på skillnaden och avståndet mellan stadens extremvärden.

Resultatet av min deskriptiva del om hur den socioekonomiska segregationen utvecklats 
– manifesterad genom en ökad social polarisering – är att en tendens kan urskiljas som 
tyder på en uppdelning av staden längs med en axel från nordost till sydväst. Den del av 
staden som ligger i nordväst har ett ökande socioekonomiskt indexvärde, samtidigt som 
det omvända gäller för den sydöstra delen. Framförallt är ökningen i socioekonomiskt 
index särskilt tydlig i Malmös mest centrala delar i stadsdelarna Centrum samt Västra 
och Södra Innerstaden. Områden som även vid studieperiodens början, 1992, har ett 
högt socioekonomiskt indexvärde – främst delområden i stadsdelen Limhamn-Bunkeflo 
–  forsätter  att  ha  detta  under  hela  tidsperioden.  I  sydöst  däremot  minskar  de 
socioekonomiska indexvärdena, mest tydligt är detta i stadsdelen Fosie, men trenden 
märks även delvis i stadsdelarna Rosengård och Oxie. Resultatet kan – baserat på mitt 
socioekonomiska index – uttryckas som att de rika områdena blir allt rikare, medan de 
fattiga blir än fattigare och avståndet mellan dessa extremer ökar allt mer.

7.2 Den andra frågeställningen

Min  andra,  mindre  deskriptiva  och  mer  analyserande  frågeställning,  löd:  I  vilken 
utsträckning kan denna utveckling  i  segregationen och den sociala polariseringen i  
Malmö förklaras utifrån omvandlingen av bostadsbeståndet och förändringen i  dess  
förvaltningsformer?  Denna andra frågeställning är, som synes, beroende av resultatet 
från den första,  då den förutsätter  att  en förändring har  ägt rum. Det finns ett  klart 
samband mellan socioekonomiskt index och ett delområdes upplåtelseformer när denna 
korrelation undersöks för 1992 respektive 2006. Tydligast är det negativa sambandet 
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mellan  socioekonomiskt  indexvärde  och  andelen  hyresrätter,  vilket  betyder  –  lite 
förenklat uttryckt – att ju fler hyresrätter ett delområde har, desto fattigare är det.

Undersökningen av huruvida förändringen i bostädernas upplåtelseformer kan förklara 
förändringen  i  delområdenas  socioekonomiska  indexvärden  är  emellertid  mer 
komplicerad.  Med  avseende  på  förändringen  mellan  1992  och  2006  för  såväl 
socioekonomiskt  indexvärde  och bostädernas  upplåtelseformer  kunde inget  samband 
finnas.  Datan  för  bostädernas  upplåtelseformer  tycks  dock  vara  drabbad  av  en 
omfattande eftersläpning i redovisningen, och en mycket stor förändring framträder för 
åren 2007 och 2008. Om dessa båda år tas med i analysen går det att finna en viss 
korrelation  mellan  förändringen  främst  för  privata  hyresrätter  och  förändringen  i 
socioekonomiskt indexvärde.

Utifrån  den  data  som  jag  har  haft  tillgång  till  går  det  inte  att  urskilja  något 
kausalitetsförhållande. Det går att utläsa att förändringen i socioekonomiskt index och 
förändringen i bostädernas upplåtelseformer, i viss utsträckning, samvarierar. Vilken av 
dessa faktorer som orsakar förändringen i den andra går däremot inte att uttala sig om. 
Med andra ord går det inte att säga om andelen privata hyresrätter har minskat på grund 
av att ett delområde har blivit ”rikare” (enligt mitt socioekonomiska index), eller om ett 
delområde blivit rikare på grund av en minskning i beståndet av privata hyresrätter. Det 
går emellertid att konstatera att de båda processerna samverkar. Områden där andelen 
privata  hyresrätter  minskar  markant  är  också  områden  som  markant  ökar  i 
socioekonomiskt  indexvärde.  Detta  gäller  främst  för  områden  med  en  ökning  som 
överskrider ett tröskelvärde på cirka 0,50 (se diagram 6.6.1).

För  att  kunna  urskilja  och  identifiera  eventuella  kausalitetsförhållanden  behövs 
troligtvis  tillgång till  longitudinella  data.  Detta  innebär  att  varje  enskild individ kan 
urskiljas,  samt  hur  dennes  socioekonomiska  förutsättningar  förändras  över  tid  och 
huruvida denne flyttar mellan stadens olika delområden.

7.3 Slutsats

Den ökande och allt tydligare rumsliga uppdelningen av Malmö mellan ”fattiga” och 
”rika”  områden,  i  kombination  med  samvariationen  mellan  förändring  i 
socioekonomiskt  index  och  förändringar  i  bostadsbeståndets  upplåtelseformer,  kan 
måhända ses som en indikation på vad Alan Murie (1998) benämner residualisation. De 
områden där andelen privata hyresrätter  har minskat markant, är centrala ”populära” 
delområden. I mer perifera områden består hyresrätterna. I förlängningen kan detta leda 
till en allt mer uppdelad bostadsmarknad och stadsbild, där de återstående delområden 
som domineras av hyresrätter primärt blir områden för de som inte på annat sätt kan ta 
sig  in  på  bostadsmarknaden.  En  utveckling  liknande  den  som  har  uppkommit  i 
Storbritannien är följaktligen inte att betrakta som osannolik.

Förändringen i  bostädernas upplåtelseformer är emellertid inte en förändringsprocess 
som  uppstått  ur  tomma  intet,  den  är  skapad  av  politiska  beslut  som syftar  till  att 
underlätta denna omvandling (Ramberg, 2001). Dessa politiska beslut har bidragit till 
att  skapa  den samvariation  som jag har  funnit  mellan förändring i  socioekonomiskt 
index och förändringar av bostadsbeståndet. I detta sammanhang spelar det egentligen 
inte någon roll att kausalitetsförhållanden inte har kunnat konstateras. De strukturella 
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förändringar som de politiska besluten har skapat medför en situation där den sociala 
polariseringen blir mer märkbar och tydlig. Detta kan ses som en (re)kommodifiering av 
den generella välfärdsstaten (Murie, 1998), en kommodifieringsprocess som troligtvis 
blir än mer uppenbar i de städer där allmännyttiga bostäder omvandlas till bostadsrätter. 
Ur  detta  perspektiv  hade  det  varit  intressant  att  göra  en  jämförande  studie  mellan 
Malmö och Stockholm (och måhända även Göteborg), för att se om den utförsäljning av 
allmännyttans bostäder som sker i Stockholm hade resulterat i ett markant annorlunda 
resultat.

Likväl  kan  konstateras  att  politiska  beslut  har  förstärkt  den  socioekonomiska 
segregationen i  Malmö,  och troligtvis  även i  andra  svenska storstäder.  Dessa  beslut 
fattades trots att resultaten från den brittiska ”Right to buy”-reformen fanns tillgängliga 
och  dess  konsekvenser  med  avseende  på  den  socioekonomiska  segregationen  var 
utredda och kända. Den stora knäckfrågan blir  då givetvis varför en likartad reform 
genomdrivs  i  Sverige?  Är  denna  process  bara  en  del  av  kommodifieringen  av 
välfärdsstaten, och den ökande socioekonomiska segregation som den medför bara en 
obekväm bieffekt?

Om vi återkopplar detta till David Harveys teorier om segregation (1989), där det finns 
ett medvetet mål att upprätthålla den residentiella differentieringen, kan man ana att den 
ökande sociala polariseringen är medvetet skapad. Problemet med detta resonemang är 
att det inte fanns några direkta tecken på att den socioekonomiska segregationen, den 
sociala  polariseringen,  den  residentiella  differentieringen  eller  vad  vi  än  väljer  att 
benämna  den,  innan  dessa  politiska  beslut  var  i  avtagande.  Och  i  så  fall  blir 
segregationen även i Harvey's förklaringsmodell en bieffekt av en annan process, i detta 
fall  den  ökande  kapitalackumulationen.  Men  varför  skulle  man  skapa  en  ökad 
segregation med politiska beslut om segregationen redan fanns där? Detta är, som jag 
ser det, något av ett problem med marxistisk teori; det går att identifiera fenomen och 
processer som passar in i dess begreppsapparat och förklaringsmodeller, men resultatet 
utifrån teorierna blir lätt lite konspiratoriskt och det är problematiskt att bevisa vem eller 
vad som skapar dessa processer. Trots denna – i mina ögon – bristande logik, är Harvey 
den ende jag har funnit som förklarar segregationens uppkomst som varande mer än en 
negativ, ofta oförutsedd, bieffekt av andra förändringsprocesser. 
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8. Sammanfattning

Utifrån mina personliga erfarenheter av hur Malmö Stad har förändrats, med avseende 
på  social  polarisering  och  socioekonomisk  segregation,  har  jag  i  denna  uppsats 
undersökt utvecklingen i förhållande till strukturella förändringar på bostadsmarknaden.

Min teoretiska bas utgår  i  mycket  från Alan Muries  studier  av hur  ”Right  to  buy”-
reformen i Storbritannien har förändrat förutsättningarna på bostadsmarknaden radikalt, 
då hyresrätter har sålts ut i stor omfattning. Detta har resulterat i en markant ökande 
social polarisering i brittiska städer. Mitt segregationsteoretiska perspektiv utgår i sin tur 
primärt från David Harveys teorier om residentiell differentiering – som kan likställas 
med socioekonomisk boendesegregation – varför  denna uppstår och vilket  syfte  den 
fyller för samhället i övrigt.

Metoden som använts för studien är av kvantitativ typ, och analyserar med statistiska 
verktyg  hur  den  socioekonomiska  situationen  har  förändrats  i  Malmö  på 
delområdesnivå  1992-2006.  För  att  statistiskt  kunna  mäta  ett  fenomen  som inte  är 
mätbart  i  sig  självt,  i  detta  fall  socioekonomisk segregation,  har  jag konstruerat  två 
stycken socioekonomiska index utifrån fem socioekonomiska variabler. Dessa index har 
skapats  med  två  olika  metoder;  standardisering  med  z-värden  respektive  Principal 
Component Analysis (PCA). Båda indexen visar sig mäta samma latenta fenomen till 
99,5%, varför endast PCA-indexet används i den fortsatta analysen.

Min analys  utmynnar  i  ett  flertal  resultat,  som väldigt  kortfattat  kan summeras  likt 
följande:

– Den  socioekonomiska  segregationen  och  sociala  polariseringen  har  ökat  i 
Malmö  mellan  1992-2006,  och  skillnaden  mellan  de  fattigaste  och  rikaste 
områdena har blivit allt större.

– Områden med likartade socioekonomiska indexvärden tenderar att i allt större 
utsträckning klustras, vilket innebär att ”fattiga” respektive ”rika” områden blir 
allt mer markerade i det urbana rummet.

– Det  finns  ett  mycket  starkt  samband mellan  socioekonomiskt  indexvärde  för 
delområden och deras dominerande bostadsform. Särskilt tydligt är det negativa 
sambandet mellan privata hyresrätter och socioekonomiskt indexvärde.

– Det  finns  ett  mindre  starkt  samband  mellan  områden  där  hyresrätter  i  stor 
omfattning  har  ombildats  till  bostadsrätter  och  dessas  utveckling  i 
socioekonomiskt indexvärde. Det går likväl att ana att områden med en hög grad 
av omvandlingar blir betydligt rikare.
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