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Vad påverkar 
skillnader i 

hälsa?



Segregation och ojämlikhet
• Segregation: “Det rumsliga åtskiljandet 

av befolkningsgrupper” (NE.se)

• Innefattar minst två befolkningsgrupper 
och minst två geografiska områden

• Segrationen är, liksom ojämlikheten, 
relationell (Grander, 2020).

• Trots detta riktas insatserna alltid mot 
“förlorarsidan” (Andersson m.fl 2007, 
Roelofs & Salonen, 2019)

Är segregation ett problem?

• Ja, när segregationen sammanfaller med 
skillnader i levnadsvillkor, exempelvis 
utbildning, arbete och hälsa

Data: SCB
Illustration: Martin Grander



Segregation, trångboddhet och Covid-19 - Exemplet Malmö

Rosengård
98 fall / 10 000 invånare* 

Limhamn - Bunkeflo
46 fall / 10 000 invånare*

Data: SCB, Fhm (*okt 2020)
Illustration: Martin Grander



Vilken roll spelar bostadsförsörjningen för segregation, 
ojämlikhet och hälsa?



Inkomstsegmentering i bostadsbeståndet
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Allmännyttans andel av beståndet
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Data: SCB 2016
Bearbetning: Martin Grander

Inkomstsegmentering och segregation 

- exemplet Malmö



Andel hushåll med låg köpkraft
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Inkomstsegmentering och segregation 

- exemplet Malmö



Trångboddhetens ojämlika utbredning
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Trångboddhet enligt norm 2 och 3 i Malmö per upplåtelseform och 
ägarkategori i flerfamiljshus 2012 och 2019.

Trångboddhet i flerfamiljshus enligt norm 2 i förhållande till inkomst per 
DeSO-område i Malmö (2019).



Trångboddheten och dess konsekvenser

Det får effekter på precis allting. Det
får effekter på ens uppfostran, det får
effekter på hur stressade föräldrarna
är, det får effekter på om du får nog
med mat i dig under en dag för du är
inte hemma, du får inte vara hemma.
Det får effekter på din sömnkvalitet,
det får effekter på arbetsmarknad och
studier. (Verksamhetschef)

Det kan jag säga att det var väldigt jobbigt. Jag
tog studenten för [några] år sedan och det var
jättejobbigt att plugga, om jag ska vara ärlig, för
att de [syskonen] var små, dels så delade vi rum
och sedan så. Jag pluggade alltid sent. Jag
väntade till att alla sov, så ja. Jag pluggade när
alla sov och klockan var kanske ett-två, för att
man kunde inte fokusera. Du vet den ena sprang
hit och dit, man kunde höra, alltså. (Boende)



Ojämlikhetens reproduktiva krafter

Boende-
ojämlikhet

Resurs-
ojämlikhet

Existentiell 
ojämlikhet 

Hälso-
ojämliket

Skolresultat
Arbetsmarknad
Autonomi
Stigma

Om vi bor
Var vi bor
Hur vi bor

Mental hälsa
Fysisk hälsa
Livslängd



Hur kan vi motarbeta segregation?



Principiella åtgärder för att minska segregation: 
utjämna och blanda

1. Utjämna: Förbättra levnadsvillkoren i marginaliserade områden 
• Minska skillnader i levnadsvillkor genom generella och riktade insatser på välfärd
• Påverkar inte befolkningssammansättningen (på kort sikt)

2. Blanda: Förändra befolkningssammansättningen – skapa ”social mix”
• Acceptera skillnader och skapa social blandning genom variation av upplåtelseformer, storlekar, 

prisbilder, uthyrningskrav och inte minst skolor med varierad elevsammansättning

Den generella bilden: Vi har misslyckats med utjämningspolitiken och förlitar oss allt mer 
på att blanda…
…men i själva verket borde vi göra tvärtom och se blandningen som ett komplement till 
en politik som utjämnar levnadsvillkor. Vi kan inte bygga bort skillnader i hälsa!



Tack!

Alla publikationer finns på min webbplats

https://mau.se/personer/martin.grander/

