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ABSTRACT 

Boman Sundström, Leon. 2018. Tillgänglighet och socioekonomisk segregation. 

Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet.   

 

The study of accessibility is a field of vast methodological depth. In combination with the study of segregation 

suddenly this field of science expands, and at the same time asks us even more questions than before. This study 

asks the question if the segregation factor in combination with income can determine the level of accessibility in 

an aggregated population. The article explains different approaches to answer these questions and explores a 

method made available with aggregated public data in combination with data made available from Uppsala’s 

public transport administration. This process is complex and is much dependent on the context, but both the 

segregation factor and higher incomes has a significant negative effect on the level of accessibility. 
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1. INLEDNING 

 

Den socioekonomiska spatiala ojämlikheten har de senaste decennierna ökat i flertalet av 

Europas huvudstäder, vilket i sig talar för en ökad segregation (Musterd et al, 2017). 

Orsakerna till bostadssegregation innefattar flera komplexa processer och beror på 

många olika orsakssamband och lokala kontexter. Dagens forskning tyder på att den 

socioekonomiska bostadssegregationen breder ut sig i Sverige (Musterd et al, 2017). Detta 

visar sig i framförallt Stockholm och flera av Europas huvudstäder. I synnerhet är det den 

rika befolkningen som bor i allt mer socioekonomiskt homogena stadsdelar (ibid). Forskning 

visar även på att boendesegregationen och dess grannskapseffekter påverkar kommande 

livschanser och cementerar klyftorna i samhället (Bergsten, 2010). 

Segregation kan i sin tur leda till social exkludering av vissa grupper (Murie, et al 2004). 

Detta skapar sociala murar som påverkar vilka dagliga upplevelser och erfarenheter som 

individen kan ta del av. De som lever i segregerade städer har inte samma möjlighet att träffa 

andra med en annan social eller etnisk bakgrund än den som man själv tillhör. Detta kan i 

förlängningen påverka gruppers gemensamma förståelse om varandra eller leda till 

uppkomsten av stereotypa uppfattningar om andra grupper än sin egna. Dessa uppfattningar 

om ”vi och dem” spär på segregationsprocesserna ytterligare vilket gör segregationens cykel 

ännu svårare att bryta (ibid). I städer där olika socioekonomiska grupper lever avskilda från 

varandra är det därför allt viktigare med kollektiva transportmedel som möjliggör mobilitet 

till stadens alla invånare för att på så sätt möjliggöra att olika erfarenheter kan mötas i stadens 

offentliga rum (Preston och Rajé, 2007). Denna studie försöker besvara frågor som 

uppkommer ur detta resonemang inom Uppsala kommun. 

Samtidigt på den kommunalpolitiska- samt regionpolitiska agendan är kollektivtrafiken 

ett hett debatterat ämne. Det offentligas ansvar över kollektivtrafiken är en fråga som väcker 

stort intresse hos många kommuninvånare. Nyligen har den nya busslinjedragningen blivit en 

källa till huvudbry för många. I Uppsala nya tidning (UNT: Var femte busshållplats 

borttagen, 2017) skriver man att många är besvikna med bussnätets nya linjedragning.  

Om kollektivtrafiken kan lindra segregationens negativa effekter är en fråga som borde 

vara intressant ur ett bredare samhällsperspektiv. Ur detta kommer studien fokusera på 

bostadssegregationen i Uppsala och undersöka om tillgängligheten som möjliggörs genom 

Uppsala länstrafiks (hädanefter förkortas till UL) nydragna busslinje påverkar olika 

socioekonomiska gruppers tillgänglighet olika mycket. Detta är intressant ur det perspektiv 

att det i synnerhet är individer i ekonomiskt svagare grupper, bosatta i stadens förorter, utan 

tillgång till bil som är bland dem med störst behov av kollektivtrafik för att möjliggöra 

mobilitet i staden (Currie, 2010).  

Den inledande delen beskriver hur bussnätet i Uppsala sett ut tidigare och hur det i sin tur 

förändrats sedan det nya bussnätets införande hösten år 2017. Efter detta kommer det 
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redovisas nödvändiga begrepp och teorier för att möjliggöra vidare analys av bussnätet. När 

teori och kontext är etablerat kommer studien att närma sig en potentiell metod som kan bidra 

till att besvara studiens frågeställningar. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att undersöka hur grupper av individer beroende på ekonomisk tillhörighet 

samt mått av segregation tillhandahålls olika grader av tillgänglighet, möjliggjord genom 

kollektivtrafiken. Genom detta bilda en djupare förståelse för samband mellan 

bostadssegregation, socioekonomisk tillhörighet och tillgänglighet. 

Definitioner av begreppen och redogörande för relevanta teorier kommer beröras i 

kommande litteraturöversikt samt i metodavsnittet. 

Studien kommer att analysera segregationen och tillgängligheten i Uppsala tätort för att 

försöka besvara syftet, genom följande frågeställningar: 

 

(I)        Hur har tillgänglighet genom kollektivtrafiken förändrats sedan introduktionen                                

av UL:s nya bussnät? 

 

(II)        Hur ser sambandet mellan disponibel inkomst, segregation och tillgänglighet ut? 

1.2 Avgränsningar 

Studien avgränsas dels genom metodologiska val samt genom geografisk avgränsning. En del 

av den metodologiska avgränsningen består i att segregationsanalysen utgår från data 

inhämtat genom bostadsregister. Analysen kan alltså inte säga någonting om hur människor 

faktiskt rör sig i rummet utan baserar sig istället på hypotetiska modeller, dessa redovisas i 

metodavsnittet. Studiens kvantitativa natur gör även att den inte kan besvara frågor om 

orsakssamband, till exempel varför olika socioekonomiska skikt har olika grader av 

tillgänglighet och så vidare. 

Geografiskt är studien avgränsad inom området som trafikeras av UL:s stadslinjenät då 

områdena utanför dessa ej påverkats av den nya busslinjedragningen. Stora delar av Uppsala 

kommun trafikeras av stombussar som rör sig långt utanför Uppsala stad, dessa är inte 

inkluderade i denna studie. 

Det är även nödvändigt att göra en geografisk avgränsning av hushållens disponibla 

inkomst (som redogörs för i metodavsnittet), vilket även denna står i förhållande till 

stadsbusslinjenätet. Hushållen måste befinna sig på ett avstånd på högst 10 minuters 

gångavstånd från busshållplats, detta avstånd är valt baserat på forskning som pekar på att 

kollektivtrafikens attraktion i förhållande till andra transportmedel minskar betydligt om 

busshållplatsens positionering är längre än 10 minuter bort (Hine och Scott, 2000). Enligt 

forskning är medelvärdet på den föredragna gånghastigheten 1.41 m/s (Mohler et al, 2007). 

På 10 minuter hinner vi alltså 840 meter. Detta resulterar i att t.ex. platser som Ytternäs och 
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Danmark inte inkluderas i studien då de ligger på större avstånd än 840 meter från närmaste 

busshållplats. 

Slutligen saknas fullständiga data från busslinjerna 41 och 42 från det gamla 

busslinjenätet, dessa busslinjer trafikerar dock områden som redan i viss eller fullständig grad 

trafikeras av andra busslinjer. 

 

Fig 1. Den geografiska avgränsningen av populationsdata förhåller sig till busshållplatsernas 

placering, Källa: UL, Karta:  Leon Boman Sundström. 

1.3 Bakgrund -  Uppsala bussnät 

I region Uppsala (tidigare landstinget) ansvarar Uppsala Länstrafik (UL) för utveckling av 

kollektivtrafikförvaltningen. Omplaneringen av UL:s bussnät motiveras genom att det nya 

bussnätet skall besvara en rad utmaningar som det gamla bussnätet samt Uppsala stad står 

inför. Den största anledning till bussnätsskiftet är faktumet att Uppsala växer, och fram till 

2030 räknar man med befolkningsökning på 38’000 nya invånare. Dessutom växer andelen 

kollektivtrafikresenärer i förhållande till de andra transportsätten. Uppsala region har även 

klimatmål som kräver att kollektivtrafiken skall premieras (Uppsala Landsting styrdokument, 

2017). 

Det gamla bussnätet hade enligt UL en rad brister. Bland annat menar man att det inte 

var tillräckligt effektivt då det tampades med slingrande linjedragningar samt gles turtäthet. 
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Dessutom menar man på att det var otydligt utformat (ibid). Otydligheten består bland annat i 

att skillnader mellan stomlinjer och “mjuka” linjer inte är klar samt att vissa linjer löper till 

stor del parallellt med varandra. 

Lösningen på detta är effektivisering, förenkling och fokus på tydligheten i bussnätet. 

Användarvänligheten prioriteras högre i form av tydligare knytpunkter samt högre och 

jämnare turtäthet. Busslinjerna tar dessutom färre sidospår, en rakare linje spar på restid samt 

gör resan mer kostnadseffektiv. Baksidan av denna effektivisering är just indragningen av 

flertalet busslinjer. 22 busslinjer reduceras således till 12 stycken plus två stycken “mjuka 

linjer” som är specialanpassade för äldre och funktionsvarierade (ibid). Däremot tillkommer 

Linje 1, en så kallad “Ringlinje” som binder ihop stadens yttre belägna knytpunkter. Denna 

linje gör det lättare att resa mellan olika busslinjer och avkortar resan mellan busslinjernas 

ändhållplatser som ligger i samma väderstreck. Ringlinjen får även effekten av att avlasta 

centralstationen. Flera busshållplatser som legat lite avsides om de större tas bort i förmån för 

mer effektiva linjedragningar. 

 

.  

Fig 2. Busslinje 2017, Källa: Uppsala Länstrafik. 
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Fig 3. Den äldre busslinjen, Bild: Leon Boman Sundström. 

 

På grund av avsaknad av officiell linjekarta över det äldre bussnätet så har en egen karta 

konstruerats, överlappande linjer kan dock inte observeras genom denna karta. Genom en 

jämförelse av de olika kartorna kan vi se att det äldre bussnätet har fler linjer och bör således 

erhålla en större räckvidd. Denna uppstramning kan i sin tur antas påverka tillgängligheten 

för de som inte bor precis intill de stora stråken och stadens knytpunkter. Begreppet 

tillgänglighet behöver dock beskrivas och nyanseras ytterligare för att möjliggöra en 

meningsfull analys av skillnaden mellan de olika bussnäten. Men innan det skall vi ta en 

kortare introduktion till segregationen i Uppsala.  

1.4 Bakgrund – Boendesegregationen i Uppsala 

Segregation är ett faktum i Uppsala precis som den är i många andra svenska städer. De 

processer som ligger till grund för segregationen har dessutom accelererat under de senaste 

decennierna (Kölegård Stjärne et al, 2007). Faktum är att den är bland de högsta i landet om 

vi tar hänsyn till medelinkomstnivåerna eller genom Jarowskys neighbourhood sorting index 

(ibid). Denna spatiala koncentration av fattigdom och rikedom orsakas av många olika 

parallella processer, vilka vi kommer titta vidare på senare i kapitel 3. I Uppsala präglas den 

ekonomiska segregationen även av en etnisk dimension (Andersson et al, 2005). De med 

lägst inkomster bor oftare i hyresrätter än andra grupper. Allmännyttan är till stor del 
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koncentrerad till områden i Stenhagen, Gottsunda och Sävja. Även studentbostäder är vanligt 

förekommande men dessa är oftare belägna mer centralt i kommunen (Andersson et al, 

2005). Dessa områden präglas också av en högre grad otrygghet bland de boende. Detta kan 

ha att göra med bristande nätverk och tillit mellan de boende samt försvagade sociala 

institutioner (ibid).  

Denna studie kommer i senare delar visa på den ekonomiska boendesegregationen och 

illustrera dessa på kartor. Följande del i studien kommer redogöra för relevanta begrepp och 

teorier som kan ge en större förståelse för ämnets natur och komplexitet. 

2. PERSPEKTIV PÅ TILLGÄNGLIGHET 

 

Tillgänglighetslitteraturen inom det kulturgeografiska fältet är mycket omfattande, i detta 

avsnitt kommer ett antal relevanta begrepp och teorier redogöras för. Även begreppet 

mobilitet kommer att diskuteras för vilket är en angränsande teori som tar vid och expanderar 

teorier om tillgänglighet. 

2.1 Tillgänglighetsbegreppet 

Handy och Neimeier menar att själva anledningen till att vi lever i städer eller i tätorter är just 

den tillgänglighet som dessa platser erbjuder till arbete, bostäder, nöjen och så vidare. De 

försöker precisera begreppet tillgänglighet genom: 

 

Accessibility is determined by the spatial distribution of potential destinations, the ease of reaching 

each destination, and the magnitude, quality, and character of the activities found there. Travel cost is 

central: the less time and money spent in travel, the more places that can be reached within a certain 

budget and the greater the accessibility (Handy och Neimeier 1997, s 1176). 

 

Vidare slår de fast att tillgängligheten kan variera mellan olika individer även om de befinner 

sig inom samma geografiska område då olika individer har olika preferenser gällande 

destinationer som de vill ha tillgänglighet till. De menar att en praktisk definition av 

tillgänglighet således måste bestämmas av befolkningen själva och inte av forskare då den 

varierar mellan individer (Handy och Neimeier, 1997). 

För att tydligare resonera kring innebörden av begreppet tillgänglighet tar vi oss ann en 

annan väletablerad definition: “the ease with which people can reach desired activity sites, 

such as those offering employment, shopping, medical care or recreation.” (D. Gregory m.fl. 

2009). Denna begreppsdefinition möjliggör ytterligare problematisering av begreppet 

tillgänglighet. Just ordet ”ease”, eller lättsamhet på svenska kan tålas att brytas ned 

ytterligare för vidare analys. Tillgängligheten kan bero på många olika faktorer, för att en 

individ har geografisk närhet till en viss destination betyder inte det i sig att personen faktiskt 

erhåller god tillgänglighet till destinationen. Beroende på val av forskningsobjekt blir det 

därför viktigt att redogöra för vad som avgör tillgängligheten, eller lättsamheten. Till 

exempel är det inte troligt att en person har större tillgänglighet till eftergymnasiala studier 

bara för att just denna person råkar bo på fem busshållplatsers avstånd till universitetet än en 
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person som bor sju stationer bort. Om vi samtidigt antar att den första personen har föräldrar 

som helt saknar universitetsutbildning medan den andra personens båda föräldrar har var sin 

doktorsavhandling. I detta exempel är alltså avståndet inte den avgörande faktorn utan vilken 

relation man har i övrigt till universitetsstudier. Exemplet illustrerar bredden av begreppet 

tillgänglighet, vilket skapar vikten av att redogöra för vilken typ av tillgänglighet man 

faktiskt talar om. Ett tillgänglighetsmått har alltså endast relevans om det samtidigt anses vara 

ett relevant mått, det vill säga att de har validitet i det som ämnas undersökas (Handy och 

Neimeier, 1997). Vilka mått som är bäst lämpade för att mäta tillgänglighet har trotts detta 

varit under diskussion under flera decennier och fortgår ännu (ibid). 

Komplexiteten i begreppet tillgänglighet bör dock inte avskräcka oss från att försöka 

definiera det så att det kan användas i denna studie. I mer generella fall kan avstånd vara en 

utmärkt faktor att studera om man intresserar sig för tillgängligheten. Om vi reducerar 

begreppet tillgänglighet till en fråga om distans, tid eller kostnad så möjliggörs samtidigt en 

mer kvantitativ analys, vilken denna studie kommer avgränsa begreppet tillgänglighet till. 

Allt detta kan vidare formuleras i former av tillgänglighetskomponenter. Enligt Handy och 

Neimeier (1997) kan tillgängligheten beskrivas som bestående av två komponenter, en 

transportkomponent samt en attraktionskomponent. Transportkomponenten beskriver 

lättheten som diskuterats tidigare medan attraktionskomponenten avgör den spatiala 

distributionen av aktiviteter.     

En god definition är den som definieras av Geurs och Ritsema van Eck (2001):” The 

extent to which the land-use transport system enables (groups of) individuals or goods to 

reach activities or destinations by means of a (combination of) transport mode(s)”. Denna 

definition avgränsar studiens tillgänglighetsanalys till just transportsystem, mer specifikt 

bussystemet i Uppsala. Tillgänglighetsmåttet för denna studie redogörs för i metodavsnittet. 

2.2 Begreppet Mobilitet 
Till skillnad från mycket av den klassiska geografiska litteraturen och andra 

samhällsvetenskapliga fälts statiska beskrivningar så innefattar studiet av mobilitet en 

tidsdimension och kan därför uttrycka rörelse i rummet över tid (Mei-Po Kwan, 2013). 

Mobilitetsperspektivet kan alltså erbjuda en mer expansiv analys av till exempel 

segregationsprocesser (ibid). Nackdelen (eller svårigheten) är som berörs i metodavsnittet 

just en fråga om tillgång till data som kan både ge validitet och reliabilitet. Etnisk- och 

socioekonomisk-segregation, miljöfarlig exponering samt tillgänglighetsforskning kan dra 

stor nytta av att integrera en tidsdimension i sina studier (ibid). 

I takt med att våra städer har vuxit och brett ut sig över allt större ytor (denna utveckling 

ser ut att fortgå) så har även behovet av transportmedel som kan brygga dessa allt mer 

omfattade distanser blivit en större angelägenhet för den offentliga planeringen (O'Sullivan 

D, Morrison A och Shearer J, 2000). Den teknologiska utvecklingen har i sin tur lett till att vi 

idag kan tillryggalägga oss större avstånd än vad vi kunnat göra tidigare. Detta medför i sin 

tur att mobiliteten är betydligt högre idag än vad den varit tidigare (ibid). Detta exempel 

pekar dock just på hur mobilitet och tillgänglighet hänger ihop, faktumet att högre mobilitet 

inte nödvändigtvis leder till högre tillgänglighet. Mobiliteten har ökat samtidigt som restiden 

är mer eller mindre konstant i takt med att avstånden blir större (Tolley R och Turton B 1995). 
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Detta leder oss till slutsatsen att det inte är mobiliteten i sig som är av värde utan 

tillgängligheten till olika platser som kan erbjuda aktiviteter, tjänster eller produkter som är 

av intresse. 

Forskningsstudier av Sveriges tre största städer, Stockholm, Malmö och Göteborg visar 

på att om vi adderar mobilitetsdimensionen till segregationsanalysen så får vi en annan bild 

av segregationen än om vi hade enbart använt oss av en statisk beskrivning. Följaktligen, tar 

vi även människors rörelsemönster (det vill säga mobilitet) in i beaktning när vi studerar 

segregation så ser vi att det kan skapas tillfällen av möten i det spatiala rummet mellan olika 

socioekonomiska grupper (Östh et al, 2018). Detta kan följaktligen leda till att 

segregationsnivåerna minskar. Denna studie visar även på att centralt belägna stadsdelar är de 

platser som påverkas starkast av addering av mobilitetsdimension, då detta är platser där 

grupper från olika stadsdelar möts i störst omfattning. Denna slutsats stöds även av Mei-Po 

Kwan (2013) med fler. Hon driver även argumentet att om vi inte tar människors vardagliga 

upplevelser i beaktning genom de tidsgeografiska analyserna (“tid och plats”-dimensionen) så 

missar vi även att förstå hur segregationsprocesser verkar. Denna okunskap av segregationen 

och de upplevelser av social exkludering kan då leda oss till felaktiga slutsatser vilket i värsta 

fall kan förstärka segregationen (Kwan, 2013). Beroende på vilken grupp vi studerar och hur 

de rör sig kan segregationen även öka när vi tar det tidsgeografiska mobilitetsperspektivet, 

om det visar på att den analyserade gruppen rör sig i områden som i större grad delar ens 

egna socioekonomiska eller etniska grupp (beroende på vad som studeras) (ibid).  

2.3 Tillgänglighet och social exkludering 

Kollektivtrafikens utbredning och historiska utveckling har i stor grad påverkats av vilka 

andra transportmedel som funnits tillgängliga. Under efterkrigstiden ökade efterfrågan på bil 

inom hela västvärlden vilket i sin tur ledde till att stora delar av kollektivtrafiken inte längre 

prioriterades i samma mån som tidigare (Murray, 2001). Bilägande och inkomstnivå har ett 

starkt samband, samtidigt som kollektivtrafik är ett i bästa fall ett billigare alternativ till bil. 

För många grupper med lägre inkomster men fortfarande i behov av mobilitet blir således 

kollektivtrafiken en fråga om nödvändighet snarare än ett fritt val (Redman et al, 2013). För 

dessa grupper är kollektivtrafiken den enda form av transportmedel som kan erbjuda tillgång 

till stadens olika destinationer.  

Preston och Rajé har sammanfogat teorier om social exkludering tillsammans med 

teorier om tillgänglighet och menar att social exkludering inte handlar om färre möjligheter 

utan att social exkludering snarare beror på att det saknas tillgänglighet till de angivna 

möjligheterna. För att undvika och överkomma social exkludering krävs alltså en större 

tillgänglighet till platser som kan erbjuda tjänster, produkter eller sociala kontaktnät med mer 

(Preston och Rajé, 2007). De radar upp fem punkter, varav två är relevanta för denna studie 

(och bör därav diskuteras vidare), som kan leda till utökad tillgänglighet och i förlängningen 

påverka de sociala exkluderingsprocesserna. 

 

(I) Reducera transportkostnader och transporttider för att främja den fysiska 

mobiliteten och tillgängligheten. 
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(II) Reducera distansen mellan individen och destinationen av intresse genom 

decentralisering. 

 

De båda punkterna syftar till att maximera tillgänglighet fast ur olika perspektivs 

utgångspunkter.  

(I) kan genomföras genom konkret politik som främjar en mer expansiv kollektivtrafik 

och som tillgängliggörs för alla grupper oberoende av inkomstnivåer. För att transporttider 

skall reduceras kan dels en mer noggrann planering kombinerat med innovativa lösningar 

vara nödvändiga. Denna punkt syftar till att effektivisera själva transporten mellan individ 

och destination. 

(II) i sin tur är en mer ambitiös lösning på problemet då detta innefattar alla former av 

planeringen och den fullständiga planeringskapaciteten. Här är det inte en fråga om att 

kollektivtrafiken (eller transportmedlet) skall vara länken mellan individen och destinationen, 

utan att samhället skall utformas efter varje enskild individs behov. Ett förenklat exempel kan 

vara att istället för att bygga ett stort centralt sjukhus som skall tjäna en hel stad kan man här 

tänka sig att varje stadsdel får sitt egna sjukhus för att maximera tillgänglighet till alla dess 

invånare (ibid). 

Preston och Rajé menar att social exkludering beror på bristen av tillgänglighet, men vad 

betyder egentligen social exkludering och segregation? Detta kommer redogöras för i 

följande avsnitt genom att ställa olika teorier mot varandra vilket i sin tur bör resultera i en 

grundlig översikt.   

3. SEGREGATIONSBEGREPPET - EN ÖVERSIKT 

 

Definitioner av segregation kan skilja sig åt på olika sätt beroende på vad det är som studeras. 

Formuleringar kan även de variera mellan olika teoretiker även om det är samma fenomen 

eller process som åsyftas. Sociologen Simone Scarpa definierar begreppet på följande vis:  

“Segregation, on the other hand, refers to the distribution of the individuals in a 

population across mutually exclusive groups (e.g. neighbourhoods of residence) in relation to 

an individual property (e.g. income).” (Scarpa 2015, s. 906)   

Denna definition är så pass grundläggande och allmängiltig att den lätt går att kombinera 

med andra definitioner som mer precist betonar vissa delar. Andra definitioner kan förtydliga 

just den rumsliga separeringen mellan olika samhällsgrupper. 

 

The separation of social groups into particular roles and/or spaces. For example, people of a certain class 

or ethnicity might be limited in what work they can undertake or where they can live based on the social 

group to which they belong (Noel Castree et al 2013, citat genom elektroniska källor). 

 

Segregation handlar alltså om en spatial separation med avseende på en given parameter, 

karaktär, egenskap eller liknande. Ofta uppstår ett ojämlikt förhållande mellan olika rumsliga 

indelningar inom en given geografisk enhet. Till exempel kan en stadsdel inte således i sig 

självt betraktas segregerad utan inre uppdelningar. Istället är det staden i sin helhet som kan 

beskrivas som segregerad, då staden kan delas upp i olika delområden med avseende på de 
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spatiala ojämlikheter som skiljer områdena från varandra. Denna studie kommer undersöka 

de socioekonomiska parametrarna och kommer därför att fokusera på inkomstskillnader 

mellan olika områden inom Uppsala kommun. De processer som ger upphov till segregation 

är inte på något vis konstanta utan är som mycket annat ett resultat av människans 

uppfattningar och handlande. För att synliggöra detta behöver vi en större förståelse för 

begreppet segregation och dess historiska betydelse, därför är en historisk tillbakablick på sin 

plats. 

Urban segregation är inte på något vis ett nytt fenomen, staden har i nästan alla tider varit 

segregerad på ett eller annat vis (C.H. Nightingale 2012). Ibland har segregationen haft ett 

tydligt syfte i en större samhällsstruktur. Därav har segregationens orsaker även skiftat 

kraftigt under århundradena (ibid). I den feodala staden var segregationen kraftig mellan 

olika samhällsstånd. Den styrande aristokratin var tydligt segregerad från stadens borgare. De 

ännu lägre samhällsklasserna var i sin tur segregerad från borgerligheten och stadens 

handelsmän (ibid). I takt med att den franska revolutionens ideal fick större gehör i 

samhällsbygget så bröts stånds-segregationen ihop men en ny typ av urban segregation tog 

dennes plats (ibid). Istället för stånd var det nu klass som avgjorde var i staden man levde sitt 

liv. Industriarbetaren bodde inte på samma ställe som fabrikören. Bostadsförsörjning hade nu 

förvandlats till en fråga som nu till stor del skulle lösas av marknaden (Franzén, 1996). 

Borgerligheten hade det kapital som möjliggjorde att de kunde bosätta sig på tillräckligt 

avstånd från de förorenade delarna av staden medan arbetaren under samma devis fick bo 

precis intill fabriken. Men även den systematiskt politiskt motiverade segregationen höll sig 

kvar in i modern tid. I modern tid är det den rasistiskt motiverade segregationen som sticker 

ut tydligast. Under devisen “Separate but equal” motiverades rassegregation i USA fram till 

medborgarrättsrörelsen under 60-talet. I Sydafrika opererade apartheid med syftet om total 

separation mellan vita och svarta. Till skillnad mot rassegregationen i USA så var det i 

Sydafrikas fall en vit minoritet som bestämt hävdade apartheids nödvändighet. De 

rasföreställningar som var fullt normaliserade under denna period, omformulerades till politik 

under apartheidregimen. I Sydafrikas apartheid var målet en “separat utveckling” (A.J. 

Christopher, 1990). Apartheid föll ihop 1994 bland annat genom internationella 

påtryckningar men även på sin egna orimlighet (C.H. Nightingale 2012). Idag är det 

ovanligare att segregation ses som något eftersträvansvärt, något politiskt motiverat, utan är 

något som de flesta politiska partier säger sig vilja motarbeta. I takt med att bostadspolitiken 

avreglerades mer och mer ser vi istället att det främst är marknaden som tagit över som den 

största orsaken till urban segregation. 

3.1 Den socioekonomiska bostadssegregationen 

Med denna historia i backspegeln är det nu lättare att förstå varför en stor del av 

segregationsforskningen just har fokuserat på den etniska segregationen (Tammaru et al. 

2015). Den etniska segregationen är idag ofta sammanlänkad med den socioekonomiska 

segregationen (ibid). Den socioekonomiska segregationen i sin tur är intressant då frågan om 

växande sociala och ekonomiska klyftor har vuxit under senare tid, inte minst sedan Thomas 

Piketty släppte sin mycket omtalade bok Kapitalet i tjugoförsta århundradet. Resultatet av 

hans arbete pekar på att de ekonomiska klyftorna ökat de senaste decennierna sedan 1980-
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talet. I den svenska kontexten visar LO i en rapport från 2016 att inkomstskillnaderna mellan 

rika och fattiga växer som mest inom hela OECD (Almqvist, 2016). Faktumet att det finns 

områden där många fattiga koncentreras inom ett visst område och på samma vis rika 

koncentreras har nog inte undgått någon, men hur ser denna skillnad ut egentligen? Tar vi oss 

en titt på de omfattande studier som finns på ämnet så kan vi konstatera att den urbana 

socioekonomiska bostadssegregationen växer inom hela Europa men är fortfarande en bit 

bakom den omfattande bostadssegregation som finns i delar av USA (Musterd, et al. 2017).  

 

 

Fig 4. Segregationsindex över lägre och högre klasser i europeiska huvudstäder. 

Socioeconomic segregation in European capital cities Increasing separation between poor and rich 

(Musterd et al. 2017) 

 

I Stockholm kan vi se att det under det senaste decenniet framförallt är den rikaste decilen 

som är tenderar att leva mest rumsligt isolerat från andra socioekonomiska grupper. Denna 

utveckling ser vi även i många andra europeiska huvudstäder (ibid). Studien visar även på att 

segregationen har ökat för de mest socioekonomiskt resurssvaga grupperna i Stockholm men 

även i de andra undersökta europeiska huvudstäderna (ibid). Denna studie klassificerar 

grupptillhörigheten på olika sätt beroende på det tillgängliga datamaterialet inom varje land. 

Till exempel använder man i Sverige inkomster medan i Österrike tillämpas 

utbildningsnivåer (ibid). 

Thomas Schelling visar ur ett teoretiskt perspektiv på hur förhållandevis milda 

föreställningar på individnivå kan ge upphov till extrema segregationseffekter på makronivå. 

Anta att vi har två grupper, låt oss säga fattiga och rika. Anta även att individerna i båda 

grupper har en uppfattning om att de inte vill befinna sig i minoritet. I ett sådant teoretiskt 

system är den enda stabila jämvikten en exakt 50:50 uppdelning, eller total segregation 

(Schelling, 1971). Studien kommer titta vidare på kvantitativa metoder som lånar Schellings 

teorier om segregation, i avsnitt 4.5.1 förklaras en sådan metod som sedan appliceras i 

studien. Schelling själv arbetade främst med etnisk segregation vilket var en stor politisk 

fråga i USA på 60- och 70-talet.  
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3.2 Grannskapseffekter och social exkludering 

Det finns mycket forskning som tyder på att stadens segregationsnivåer och den sociala 

exkluderingen har en rad negativa effekter, både med avseende på socioekonomisk såväl som 

etnisk segregation. Begreppet social exkludering skiljer sig från andra närliggande begrepp 

såsom segregation genom att lägga vikt och fokus från ekonomisk distributionella frågor till 

relationella frågor. Istället för en fråga om låga inkomster kan vi inom begreppet social 

exklusion tala om avsaknad av makt eller avsaknad av socialt deltagande (Murie och 

Musterd, 2004). Forskningen tyder på att resurssvaga individer har sämre möjligheter än de 

som växer upp med resursstarka föräldrar och i resursstarka områden (Bergsten, 2010). En 

forskarstudie från USA visar på att både hjärt- och kärlsjukdomar och stroke är vanligare i 

områden som har en stor andel afro-amerikaner. (Greer et al 2013). Denna forskning pekar 

också på att områden som har en vit befolkning men hög koncentration av socioekonomisk 

fattigdom även visar upp detta mönster. Liknande studier har gjort med cancersjukdom och 

segregation och även där finns ett starkt mönster (Morello-Frosch et al 2006). 

Segregationen har inte bara märkbara effekter på vår hälsa utan även utbildningsnivå och 

generella framtidsutsikter påverkas under vilka omständigheter man växer upp (Bergsten, 

2010). Individer som växer upp i socialt blandade områden presterar bättre i skolan än de som 

växer upp i resursfattiga områden. De har även större chans att studera på eftergymnasial nivå 

samt lägre grad av arbetslöshet (ibid). 

4. METOD 

 

I följande kapitel diskuteras i huvudsak validiteten hos den datamängd som studien vilar på, 

samt resonemang kring de olika metodval som valts för att besvara studiens frågeställningar. 

Även vissa grundläggande kunskaper gällande regressionsmoddellering kommer att 

redogöras för. 

4.1 Attraktionskomponent för studien - Uppsala Centralstation 

För att möjliggöra denna tillgänglighetsanalys är det nödvändigt att välja en plats att mäta 

tillgängligheten till. En sådan plats kan beskrivas som tillgänglighetsanalysens 

attraktionskomponent vilket berörts tidigare i teoriavsnittet. Under processens gång har flera 

olika strategier funnits, bland annat att göra en fullskalig nätverksanalys eller att använda mig 

av flera punkter att mäta tillgängligheten till. På grund av karaktären av det insamlade 

datamaterialet blev det nödvändigt att ytterligare avgränsa min studie till valet av en plats, 

eller en attraktionskomponent. Valet av attraktionskomponent landade på Uppsala 

Centralstation. Centralstationen är själva hubben i UL:s bussnät och blir därför ett rimligt val 

om vi vill mäta tillgängligheten. Uppsala Centralstation ligger centralt beläget i staden, med 

närhet till tåg och stombussnätet som kan transportera invånarna vidare ut i kommunen, 

regionen och landet. Reser man till Stockholm eller Arlanda behöver man även först ta sig in 

till Centralstationen om man reser genom UL:s bussnät.   
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4.2 Begreppet socioekonomisk status 

Den socioekonomiska indelningen är framförallt en statistisk indelning som har sin grund i 

indelning mellan olika yrkeskategorier. I takt med att allt fler yrkeskategorier tillkom och 

oklarheter rådde var vissa indelningar skulle ske antogs denna indelning så småningom som 

omodern (SCB, SEI). 

Idag används den socioekonomiska indelningen mer flytande och grundar sig oftast 

enbart på inkomstnivåer. På grund av detta kommer inte heller jag använda mig av 

yrkesgrupper utan jag kommer istället använda mig av inkomstnivåer för indelning av olika 

socioekonomiska grupper. Närmare bestämt hushållens köpkraft. Ur registerdatat erhålls 

förutom medianen för den disponibla inkomsten även antalet låginkomsttagare samt 

höginkomsttagare inom varje 100x100 ruta som kommer användas senare vid beräkning av 

”neighbourhoods ”.  

4.3 Datamängdens validitet 
Denna studie vilar i huvudsak på registerdata. Registerdata kan betraktas som trovärdig då 

den hämtas ur statliga register i mitt fall från Statistiska Centralbyrån. Detta medföljer i sin 

tur hög reliabilitet då min data kan hämtas ned från andra som vill kontrollera datamaterialets 

äkthet.  

Följande kapitel redogör för den datamängd som studien grundar sig på. Syftet med detta 

är att resonera kring datamängdens validitet, alltså hur måtten som valts för studien faktiskt 

kan antas besvara de frågeställningarna som valts och vara av relevans för det som ämnats att 

mäta (Bryman, 2011). 
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4.3.1 Hushållens köpkraft - disponibel inkomst 

 

Fig 5 Privatkapital mätt i år av disponibel inkomst (Piketty T 2011). 

 

Data över hushållens köpkraft, eller den disponibla inkomsten är nedhämtat med hjälp av 

Sveriges Lantbruksuniversitets (SLU) Geographic Extraction Tool (GET). Denna data är från 

årsskiftet (31.12.2014) och kan alltså fortfarande anses vara gällande i dagsläget. Nyare data 

än 2015 finns inte tillgängligt för tillfället, data från 2016 görs först tillgänglig i början av 

2018 (SCB, när publiceras statistiken?). 

Det datamaterial som studien grundar sig på ger bland annat information om medianen 

för hushållens köpkraft. Hushållens köpkraft, eller hushållens disponibla inkomst som den 

även kallas i vissa sammanhang är summan av hushållets olika inkomster minus skatter och 

avgifter (Ekonomifakta, Hushållens köpkraft). Till inkomster räknas både inkomst på arbete 

(förvärvsinkomst) såväl som kapitalinkomster (ibid). Enligt figur 5 kan vi uppfatta att 

kapital/årliga disponibla inkomst-kvoten har i Frankrike vuxit från 300% på 1970-talet medan 

den idag ligger mellan 750% (Piketty, 2011). Liknande mönster kan vi finna i länder såsom 

Tyskland, Storbritannien, Italien, Kanada med flera. Samtidigt ligger avkastningsgraden på 

kapital i Frankrike på ungefär 4%, avkastningsgraden ligger på ungefär samma nivå i större 

delen av Europa (ibid). 

Detta leder alltså till att kapitalinkomstens inkludering i analysen är av stor vikt då den 

andelen har vuxit kraftigt i förhållande till förvärvsinkomsten. Avkastningsgraden avser den 

grad av avkastning (den anger hur mycket värdet förändrats på en tillgång från en given 

tidpunkt till en annan) som är gällande för investeringar från kapital (Piketty, 2011). 

Ett annat metodologiskt bekymmer som framkommer här är att hushållens 

sammansättning kan variera mellan olika grupper. Till exempel skulle man kunna anta att 
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studenter lever i singelhushåll i högre grad än andra grupper. Två arbetande personer ger 

alltså i de flesta fall en starkare köpkraft för det sammanslagna hushållet än vad en ensam 

person gör. I brist på annan tillgänglig data så är detta något som jag inte kan komma 

omkring. Förslagsvis skulle data på hushållens sammansättning kunna råda bot på detta, även 

denna datamängd saknas. Trots detta är hushållens köpkraft, eller den disponibla inkomsten 

ett bra mått vid studier av segregation då större hushåll även har större utgifter och därför 

utjämnas denna skillnad något.  

 

4.3.2 Medianköpkraften eller medelköpkraft? 

Vid analyser där inkomster, kapitalavkastningar eller köpkraft är relevanta så är en diskussion 

gällande medianen eller medelvärdet relevant. Både median och medelvärde är giltiga mått 

vid uppmätning av genomsnittliga värden hos de eller den grupp som studeras (SCB, 

Medellönen högre än medianlönen i många yrken). Medelköpkraften hos en grupp definieras 

som summan av gruppens totala köpkraft delat på antalet individer i gruppen.  När 

spridningen av köpkraften inom en grupp blir stor, till exempel då en person inom en grupp 

har betydligt högre köpkraft än de andra inom gruppen kan medelköpkraften anses vara 

missvisande för gruppen som helhet. Vid fall som dessa så kan medianen vara att föredra 

(ibid). Medianen i sin tur definieras som den 50:e percentilen, det vill säga. det värde där lika 

många inom den studerade gruppen har större köpkraft som mindre köpkraft (ibid). I denna 

studie används medianen som mått vid analys av köpkraften. Det är även den sekundärdata 

som finns tillgänglig för denna studie. 

 

4.3.3 Datamaterial - Uppsala Länstrafik 

UL försedde studien med datamaterial från stadsbussnätet i Uppsala kommun. Datamaterialet 

består av busshållplatser med tillhörande relevant datamaterial och busslinjenät. I fallet av det 

gamla bussnätet från innan bytet 2017 var det ett flertal busshållplatser som fallit bort vid 

datainsamlingen på grund av det gamla system som UL tillämpar. Därför har detta bortfall av 

busshållplatser manuellt lagts in med hjälp av information från UL:s egna busslinjekarta på 

google maps som både visar den nya busslinjen men även det gamla busslinjenätet och de 

tidigare busshållplatserna. Detta bortfall av busshållplatser och faktumet att UL tillämpar ett 

äldre datasystem har krävt att jag på egen hand fått tillföra validiteten till datamaterialet. 

Förutom datamaterial gällande busshållplatser förses studien även med tidtabeller för 

varje busslinje. Tidtabellen anger hur lång tid det tar i sekunder mellan varje busshållplats. 

Även här har datamaterialet inte varit exakt så som man hoppats. Vissa tider för 

busshållplatser saknas, oftast den sista busshållplatsen på varje linje. För de busshållplatser 

som har tagits ur bruk från den gamla busslinjen till den nya så har detta justerats på så vis att 

jag jämfört avstånden mellan andra liknande hållplatser och manuellt lagt in den förväntade 

tiden. Jag har även med de busshållplatser som inte tagits bort mellan den nya och den gamla 

busslinjen tagit hjälp av ULs egna reseplanerare. Ett större problem är att hela den gamla 

Linje 10 har helt och hållet saknats i system, denna har jag på samma vis som tidigare 

manuellt justerat. Detta databortfall medför såklart problem för analysen då tiderna kan skifta 

något från hur bussen reser i verkligheten, 
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4.4 Bostadsregisterdata 

Segregation kan betraktas ur många olika metodologiska perspektiv. I denna studie har jag 

valt att studera bostadssegregation genom sekundärdata inhämtat från registerdata. Enbart 

bostadsregisterdata är så kallat statistiskt data och kan alltså inte enskilt redogöra för hur 

människor faktiskt rör sig i den tidsgeografiska dimensionen. 

Trots detta går det att argumentera för att bostadsregisterdata fortfarande är en accepterad 

metod att arbeta med. Jag antar i min studie att en stor del av alla resor till jobbet, skolan, 

sjukhuset, mataffären med mera utgår ifrån hemmet, det vill säga ett antagande om “home-

based”. Hemmet är alltså en naturlig bas att grunda sin studie i. Skolverket och landets 

kommuner använder sig fortfarande av närhetsprincipen vid val av skola (Skolverket, 

närhetsprincipen, 2017). Trots det fria skolvalet är medianavståndet till skolan en kilometer 

(SCB, avstånd till skola, 2017). Samtidigt är det allt fler som arbetar hemifrån (SVT, arbete 

hemifrån). Eftersom att statliga myndigheter använder sig av hemmet som en naturlig grund 

för valet av skola med mera så är det rimligt att anta att hemmet är en god grund att basera 

analysen på. Även de flesta forskare använder sig av hemmet som utgångspunkt för 

tillgänglighetsanalys (Handy och Neimeier, 1997).  

 

4.4.1 Aggregerade datanivåer (SAMS-indelning och 100
2 𝑚- rutor) 

Den data som finns tillgängligt genom SCB är aggregerad data (det vill säga data på mer 

precis nivå som har summerats eller slagits ihop). Datan finns i sin tur tillgänglig på olika 

aggregationsnivåer bland annat genom SAMS-indelning och genom 100
2 𝑚-rutor. SAMS-

indelning introducerades 1994 och består i kommunens egna inre uppdelning och storleken 

på uppdelningen varierar mellan olika kommuner (Amcoff, 2012). SAMS-indelningen 

lämpar sig bättre för att illustrera den geospatiala ojämlikheten medan 100
2 𝑚-rutorna 

används vid analysen av tillgänglighet då denna är aggregerad på en lägre nivå, det vill säga 

kan den erbjuda data med större precision än vad SAMS-data kan erbjuda. Dessa 100
2 𝑚 

rutor i sin tur måste behandlas för att kunna användas i analysen. För att avgöra den närmaste 

busshållplatsen måste dessa rutor omformateras till punkter, då punkter är lättare att hantera 

(I GIS) än rutor. En ruta reducerar således till en punkt med geografiska positionering i rutans 

exakta mittpunkt. Vidare kan signifikanta resultat och samband som analyserats på 

aggregerad nivå överdrivas om de sedan görs slutsatser om individnivån.  

4.5 Arc Map, QGIS - geografiska informationssystem  

För att genomföra studien krävs ett analytiskt verktyg som kan hantera den geospatiala 

dimensionen. Både segregation och tillgänglighet är framförallt ett samhällsgeografiskt 

fenomen och kan alltså delvis beskrivas och förklaras med hjälp av geografiska metoder. De 

verktyg som analysen till stor del bygger på, är mjukvaran Arc map samt QGIS. En större del 

av själva datahanteringen genomförs med hjälp av mjukvaran SPSS, Minitab och Excel. 

Regressionerna är till största del beräknade med hjälp av Minitab. QGIS tillämpar så kallat 

öppen källkod, eller open source. Detta innebär att användare själva kan vara med och 

utveckla mjukvaran vidare. QGIS är alltså inte enbart resultatet av ett företag utan lika 

mycket en produkt av dess användare. Större delen av den geografiska datahanteringen, till 

exempel indelning av klasser, hantering av referenssystem och konverteringar mellan olika 
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dataformat, är genomfört i QGIS. Arc map har använts vid vissa avståndsberäkningar och 

andra geospatiala relationer. 

 

4.5.1 Equipop – ett mått på segregation 

För att ta fram ett konkret och lättolkat mått som pekar på den rumsliga segregationen i 

Uppsala applicerar denna studie John Ösths ”Equipop”. Denna programvara kan ta fram olika 

mått som pekar på klusterbildning inom ett datasett givet en studerad variabel (Östh, 2013). 

Detta verktyg gör det möjligt att räkna ut bland annat andelar låginkomsttagare samt 

höginkomsttagare inom ett eget definierat område, eller ”neighbourhood”. Detta görs genom 

metoden ”k-nearest neighbour” det vill säga i vårt fall att varje 100x100 ruta får ett eget 

neighbourhood med storlek k, vilket i sin tur varierar beroende på antalet fattiga och rika i 

närliggande rutor. I denna studie definieras ett neighbourhood på k = 50 stycken individer 

från den eftersökta gruppen (låg- eller höginkomsttagare). Algoritmen jobbar sig succesivt 

utåt från den ursprungliga populationsrutan ifall kvoten inte är uppnådd (ibid). Denna process 

fortsätter framtill att kvoten är uppfylld för de 50 stycken låg- eller höginkomsttagarna. Dessa 

kvoter räknas ut genom:  

 
𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑙å𝑔𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑡𝑎𝑔𝑎𝑟𝑒

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑣å𝑛𝑎𝑟𝑒
 = ratioLåg  

𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 ℎö𝑔𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑡𝑎𝑔𝑎𝑟𝑒

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑣å𝑛𝑎𝑟𝑒
 = ratioHög 

 

Varje datapunkt (100x100m-ruta) får således ett eget neighbourhood vars radie och låg- eller 

höginkomsttagare varierar mellan varje neighbourhood. Ett högre värde på ratioLåg och 

ratioHög anger alltså en större koncentration av låg/höginkomsttagare för denna grupp. Dessa 

variabler kan endast anta värden mellan 0 och 1 då det beskriver en andel. Dessa andelar 

kommer alltså få representera måttet på segregation inom varje datapunkt som till sist 

kommer att få användas i regressionsmodellerna. 

 

4.5.2 Formatering av datamaterial och problem med olika datatyper 

 
Fig 6. Spridningsdiagram av TotTCD17 vs medianink, data: UL och SCB, Bild: Leon Boman 

Sundström 

 

Vid hantering av stora datamängder är det viktigt att ha reda på vilka datatyper som används, 

något som kom att visa sig ett tag in i arbetets gång. Det ordinarie format som UL levererade 

använde sig av ett tidsformat på formen hh:mm:ss (Timme, minut, sekund). Detta format är i 
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av “string”-typ det vill säga en filtyp som hanterar textsträngar. För att göra detta 

datamaterial hanterbart i QGIS är det därför nödvändigt att göra en konvertering från string 

till decimaltal. Detta möjliggörs genom funktionen 𝑇𝐶𝐷 =  𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑒(𝑥) +
𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑠(𝑥)

60
 i Excel. 

Den nya angivna variabeln som hanterar tiden till centralstationen från varje busshållplats 

anges i TCD (TidCentralstationDecimal), och uttrycks i hela minuter. 

Ett annat problem som uppstod under stadiet av att sammanställa hanterbart data var att 

QGIS hanterar icke-värdet “NULL” på ett sätt som gör det omöjligt att använda i 

funktionsberäkningar. “NULL” hanteras på så sätt att om en funktion har ett variabelvärde 

som är “NULL” så blir även funktionsvärdet “NULL” oavsett de andra variablernas värde. På 

grund av att alla linjer ej besöker samtliga busshållplats så ersätts dessa icke existerande 

besök i datatabellen med värdet “NULL”. Detta fick konsekvenser för projektet och var 

således tvunget att lösas genom ytterligare formatering av data inom QGIS. All extern data 

från samtliga excelfiler som sammanlänkades (“Join”-funktionen) med dess tillhörande 

busshållplats in i QGIS var alltså nödvändig att även inom QGIS formateras på så sätt att 

samtliga NULL-värden ersätts istället med 0 för att göra vidare beräkningar möjlig. 

Slutligen valde jag att ta exkludera totalt tre stycken datapunkter från 

regressionsanalysen. Dessa datapunkter är så pass extrema att de i många fall halverar 

förklaringsgraden, 𝑅2. Att det finns så höga extremvärden i datamaterialet kan även vara en 

indikation på bristande kvalité i datamaterialet. För exkluderade datapunkterna 𝑜𝑖, gällde att 

𝑜1 > 𝑜2 >  𝑜3 >  𝜇 + 3𝜎, där 𝜇 anger medelvärdet och 𝜎, standardavvikelsen.  

4.6 Beräkning av tidtabeller samt gångdistanser 
Från varje busshållplats räknas ut den snabbaste vägen till Centralstationen, inom variabeln 

TCD. Vid de stationer som inte går förbi Centralstationen anges andra punkter som befinner 

sig i centrala lägen eller har busskoppling till Centralstationen. För linje 4 (i det gamla 

bussnätet) anges Stadshuset som den centrala punkten då den ligger mycket centralt. För linje 

21 (även här gamla bussnätet) anges Akademiska Sjukhuset + 7 min (i snitt 5 min färd till 

Centralstationen + 2 min väntetid). Linje 27 (gamla bussnätet) har i sin tur tre stycken 

möjliga hållplatser som anknyter till Centralstationen, dessa är Östra Nyby, Snickargatan 

samt Möllerstavägen. Här anges den beräknade tiden till dessa knutpunkter + den tid som 

bussen tar från denna knutpunkt till Centralstationen + 2 min i form av väntetid. På samma 

vis korrigeras tiderna för det nya bussnätet där vissa busslinjer inte åker förbi 

centralstationen, till exempel linje 2, 7 och 12. Även vid dessa stationer inräknas en väntetid 

på två minuter.  

Varje hållplats har nu alltså en viss tid som anger den kortaste tiden till centralstationen, 

TCD. Vidare vill vi nu få fram den geografiska distansen mellan hushållens positionering till 

den närmaste busshållplatsen, detta möjliggörs genom “Spatial Join” vilket både finns i QGIS 

och Arc Map. Detta avstånd anges baserat på fågelvägen och tar ej hänsyn till eventuella 

barriärer eller vägnät. Denna distans konverteras slutligen till tiden det tar att gå, med en 

gånghastighet på 1,4 m/s, vilket som bekant är medelvärdet på den föredragna 

gånghastigheten (Mohler et al 2007). Punktens utgångspunkt, det vill säga hushållens 

positionering är som bekant behandlade 100x100m datarutor som nu består av en punkt med 

endast en geografisk positionering. Denna metod kan givetvis inte redogöra för samtliga 



21 

hushålls avstånd till busshållplatserna, då rådatat är på aggregerad nivå, utan använder sig av 

mittpunkten som en metodologisk kompromiss. Andra alternativa metodologiska vägval samt 

överväganden kopplade till dessa redogörs för i kapitel 5.8. Dessa två distanser, TCD och 

avståndet till busshållplats (omräknat till sekunder) slås ihop till den totala tiden varje 

befolkningspunkt har till centralstationen. Det nu finns alltså ett värde för varje bussnät, 

kallat totTCD16 samt totTCD17, i samtliga befolknings-datapunkter. Detta mått är även 

studiens tillgänglighetsmått. Ett lägre värde på totTCD genererar i sin tur ett högre mått på 

tillgänglighet. Märk väl att detta tillgänglighetsmått endast tar hänsyn till kollektivtrafiken 

och inte andra transportmedel som påverkar tillgängligheten. 

4.7 Metodologiska resonemang kring regressionsanalyser 

Vidare behöver studien utröna sambandet mellan de olika variablerna, är det så att den 

disponibla inkomsten kan tänkas påverka tiden till centralstationen, eller kan det vara 

tvärtom? Det är inte helt uppenbart vilken som kan tänkas vara den beroende och den 

oberoende variabeln. Detta kapitel kommer redogöra för de regressioner som kommer utföras 

och beröras i kapitel 5.4. Även de relevanta statistiska begrepp som kommer vara av relevans 

kommer att ges en kort förklaring i detta kapitel. 

Vi kommer till en början att använda oss av medianvärdet på den disponibla inkomsten, 

medianink (hushållens köpkraft) i båda regressionsmodeller, alltså anger vi denna som den 

oberoende variabeln, det vill säga den variabel som kan tänkas påverka tiden det tar att ta sig 

till centralstationen för de båda bussnäten, totTCD16 och totTCD17. Detta undersökta 

samband kan förklaras genom ekvationerna: 

 

1. 𝑡𝑜𝑡𝑇𝐶𝐷16 =  𝛽0 +  𝛽1𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑖𝑛𝑘 +  𝜀 

2. 𝑡𝑜𝑡𝑇𝐶𝐷17 =  𝛽2 +  𝛽3𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑖𝑛𝑘 +  𝜀 

 

Där 𝛽0 och 𝛽2 anger interceptet, alltså det värde där regressionsmodellen korsar y-axeln, eller 

i andra ord det värde som regressionsmodellen antar vid medianink = 0. På samma sätt anger 

𝛽1 och 𝛽3 koefficienterna för en förändring av medianink. Vi kommer vidare att jämföra 

dessa analyser med ett antal bivariata regressioner där vi tillför två nya variabler, andelen 

höginkomsttagare inom ett ”neighbourhood” på 50 individer, ratioHög, samt en variabel för 

låginkomsttagare inom ett ”neighbourhood” på 50 individer, ratioLåg. Den sista variabeln 

kommer endast användas vid en  

 

 

3. 𝑡𝑜𝑡𝑇𝐶𝐷16 =  𝛽4 +  𝛽5𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑖𝑛𝑘 + 𝛽6𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝐻ö𝑔 +  𝜀 

4. 𝑡𝑜𝑡𝑇𝐶𝐷17 =  𝛽7 +  𝛽8𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑖𝑛𝑘 +  𝛽9𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝐻ö𝑔 + 𝜀 

5. 𝑡𝑜𝑡𝑇𝐶𝐷16 =  𝛽10 +  𝛽11𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑖𝑛𝑘 + 𝛽12𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝐻ö𝑔 + 𝛽13𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝐿å𝑔 +  𝜀 

 

För att undersöka dessa samband krävs totalt fem stycken regressionsanalyser. Här anger 

𝛽4;7;10; interceptet medan 𝛽5;6;8;9;11;12;13 anger koefficienterna för de tre olika variablerna. 

Poängen med regressioner nr 3–4 är att jämföra hur mycket den tillförda variabeln ratioHög 

(kvoten av höginkomsttagare bidrar till modellens förklaringsgrad. Är det så att ratioHög 
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bidrar med att förklara den beroende variabelns varians mer än vad modellerna 1–2 kan 

erbjuda så kan detta även bidra till att ge oss större förståelse om segregationens effekter på 

tillgängligheten. 

Den sista regressionsanalysen (5.) som kommer undersökas använder även variabeln 

ratioLåg (kvoten av låginkomsttagare). Denna analys kan utröna ifall det är en specifik 

ekonomisk segregation som är bidragande faktor (t.ex. endast hög- eller låginkomst som 

påverkar) till förändring av totTCD eller om det är segregationen i sig som är en betydande 

faktor. Anledningen till varför ratioLåg inte behandlas på samma vis som ratioHög och får 

sin egna analys är på grund av att dess koefficienter inte var statistiskt signifikanta.  

Glappet mellan teori och verklighet kan vi finna i residualerna (𝜀). De beskriver 

skillnaden på den teoretiska modellen och det faktiska förhållandet. Dessa värden kan hjälpa 

oss att förklara ifall en modell kan förklara delar av våra observationer bättre än ändra. I 

studien tillämpas en signifikansnivå på 𝛼 = 5 % = 0.05. Detta leder oss till att p-värden över 

0.05 kommer att anses icke-signifikanta (Mendenhall et al, 2014). 

Förklaringsgraden 𝑅2 betecknar hur stor del av variansen i det observerade datat som kan 

förklaras genom de oberoende variablerna. Vid jämförelse med de olika analyserna kommer 

istället den justerade förklaringsgraden att användas 𝑅2 (adj).  

Det sista statistiska begreppet som kan vara relevant när vi utläser resultatet av 

regressionen är variance inflation factor (VIF). Denna faktor beskriver i vilken mån de olika 

oberoende variablerna förklarar samma del av den beroende variabelns varians även kallat 

multikollinearitet. Detta kan innebära problem vid en VIF > 5, uppenbarar sig detta faktum 

kan vi alltså utesluta en av dessa beroende variabler som ger upphov till denna 

multikollinearitet (Mendenhall et al, 2014). 

4.8 Alternativa metoder - diskussion 
Innan vi går vidare till resultatavsnittet behöver vi redogöra för alternativa metodologiska 

vägval som kan vara av relevans. Valet av metoder inom studier av tillgänglighet är en 

mycket central fråga då det i sin tur påverkar resultatet och slutsatserna. Det finns ett flertal 

olika metoder att tillgå vid analyser av tillgänglighet. Nätverksanalyser genom GIS är en 

effektiv metod om vi vill mäta möjliga resedestinationer eller möjliga resedistanser givet en 

bestämd tid (O'Sullivan et al, 2000). Nätverksanalys är ett vanligt förekommande inslag i 

studier av tillgänglighet och mobilitet. Det har använts i allt från analyser av religiösa och 

etniska gruppers tillgänglighet till grönområden (Comber et al. 2008) till att avgöra vilken 

tätort i en region som är bäst lämpad att förses med den centrala turistledningen (Sang-Hyun 

et al, 2012).  

I denna studie används som bekant aggregerat data på hushållens disponibla inkomst 

vilket i sin tur skall kopplas till en given (mest närbelägen) busshållplats. Att i detta fall 

använda sig av nätverksanalys blir inte meningsfullt då vi inte kan säga var någonstans inom 

rutan (100x100m) som de flesta är boende. Nätverksanalyser är beroende av noder, vilket 

resulterar i att en ruta måste reduceras till en punkt. Detta gav i många fall skeva resultat av 

distansen till den närmaste busshållplatsen. Istället bör det använda distansvärdet i studien 

betraktas som ett medelvärde för de distanser som är gällande inom den aggregerade rutan. I 
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verkligheten kan alltså vissa individer tänkas ha både längre eller kortare avstånd än det 

angivna medelvärdet. 

Givetvis finns det fler metodologiska utgångspunkter att ta användning av och hänsyn till 

än den valda metod som har valt av denna studie. I denna studie får kollektivtrafiken och 

kollektivtrafikens uppkoppling till vissa angivna platser fastställa individens mobilitet och på 

så sätt möjliggöra tillgänglighet till platser i staden. Den valda metoden har valts dels på 

grund av tillgången på datamaterial som diskuterats tidigare.  

För att studera mobilitet finns det givetvis andra alternativa metodologiska 

utgångspunkter som hade varit möjliga.  Exempelvis hade en mobilitetsanalys som tillämpar 

big data kunnat visa på hur människor faktiskt rör sig i rummet. En sådan metod skulle kunna 

plocka upp geografiska koordinater från individers mobiltelefoner (Östh et al, 2018). En 

sådan analys skulle kunna ge svar på hur individer rör sig oavsett val av transportmedel och 

hade då erbjudit en mer expansiv analys. 

5. RESULTAT 

 

I detta kapitel presenteras de resultat som studien kommit fram till genom de metoder som 

redogjorts för i metodkapitlet. Vidare kommer de aktuella frågeställningarna att besvaras 

löpande i texten. 

5.1 Uppsalas disponibla inkomster ur ett geografiskt perspektiv 

Introduktionsvis kan en mer övergripande bild av de socioekonomiska skillnaderna vara av 

intresse för att skapa en större förståelse för den rådande kontexten. Den geospatiala 

ojämlikheten av den disponibla årsinkomsten inom Uppsala tätort skiljer sig avsevärt mellan 

olika områden som kan konstateras genom observation av fig 7. Vissa områden kan ha uppåt 

4–5 ggr högre disponibel inkomst än de områdena med lägst disponibel inkomst. Även stora 

områden i och omkring Boländerna som domineras i största del av extern handel eller industri 

saknar även dessa tillräckligt många hushåll för att inkluderas i analysen. Detta är nödvändigt 

att genomföra då det annars skapas en skevhet i kommande steg av analysen. De högsta 

disponibla inkomsterna finner vi i främst villaområden som är inom ganska centrala lägen till 

staden. Här sticker bland annat villaområdena Kåbo och Kungsgärdet ut som de områdena 

med högst disponibel inkomst. Dessa är även några av de mest centralt belägna 

villaområdena. 

De områden som sedan har hushåll med lägre disponibel inkomst finner vi i 

förhållandevis centralt belägna områden. Dessa är områden som i stor grad domineras av 

nationer och deras tillhörande nationsboenden. De låga disponibla inkomsterna inom dessa 

områden kan då tolkas som att det är resultatet av att det i dessa områden bor många 

studenter. Studenter har ofta mycket låga disponibla inkomster (Swedbank, Hushållens 

ekonomi - Studenter). Andra områden där det bor höga koncentrationer av studenter (och 

således områden med låga disponibla inkomster) som även kan utläsas genom fig7 är 

områden som Flogsta, Studentstaden - Studentvägen - Rackarberget och området kring 

Polacksbacken. Förutom studentområden så är områdena kring Gottsunda, Kvarngärdet och 
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Sävja områden med lägre disponibla inkomster. Gottsunda har disponibla inkomster som kan 

mäta sig med studentområden trotts att detta alltså är områden som inte har lika stor grad 

studenter.  

 

 

Fig 7. Hushållens disponibla årsinkomst i Uppsala (Sams-nivå) 

Data: SCB inkomstregister, Open Street Map, Bild: Leon Boman Sundström 
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5.2 Resultat av EquiPop “k-nearest neighbour” 

 

 



26 

Fig 8 (överst) och Fig 9 (underst). 

EquiPop “k-nearest neighbour” andelen låginkomsttagare (fig 8) samt höginkomsttagare (fig 9), 

Data: SCB inkomstregister, Bild: Leon Boman Sundström 

 

Detta avsnitt kommer inte beröra metoden ytterligare då detta tagits upp i metodavsnittet utan 

endast presentation samt reflektion över resultaten. Fig 8 visar på andelen låginkomsttagare 

inom varje neighbourhood där de röda är de med högst andel låginkomsttagare inom sitt 

neighbourhood. Skillnaden i denna karta från fig 7. är att denna karta även tar i anspråk till 

närliggande populationsrutor. Tydligt är återigen faktumet att studentområden påverkar 

resultatet starkt. Då studien inte tagit del av data om antalet studenter inom varje 100x100 

ruta så är det således inte heller möjligt att vikta för dessa. Studentområderna lyser starkt 

röda, samma gäller Gottsunda. Totalt finns det 39 stycken ”neighbourhoods” som helt saknar 

låginkomsttagare och dessa ligger nästan uteslutande i villaområden. Detta datamaterial 

kommer beröras vidare i regressionsanalysen. 

5.3 Tillgänglighetsanalys av busslinjeskiftet 

En del av studiens mest grundläggande syfte består i att förklara de båda busslinjernas 

kapacitet och i vilken mån de båda möjliggör tillgänglighet till centralstationen. Följande 

karta beskriver just ur varje befolkningspunkts perspektiv vilket bussnät som högst 

tillgänglighet. För 296 st befolkningspunkter är det gamla bussnätet snabbare medan det nu 

går snabbare för 356 stycken befolkningspunkter att ta sig in till centralstationen. Grovt sätt 

kan vi genom observation av kartan nedan konstatera att för flertalet som bor längre ifrån 

centralstationen nu har närmare medan de som bor nära centralstationen nu har längre tid till 

centralstationen än tidigare. Medelvärdet för medianvärdet av den årliga disponibla 

inkomsten skiljer sig något mellan de som har fått de längre och för de som det nu går 

snabbare att ta sig till centralstationen. I den grupp som hade högre tillgänglighet med det 

gamla bussnätet ligger detta medelvärde på 281’880 medan de som nu har högre 

tillgänglighet nu efter busslinjeskiftet har ett medelvärde på 269’255.  
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Figur 9. Kartan illustrerar från befolkningspunkternas perspektiv, vilken busslinje som erbjöd 

snabbast resa till centralstationen.  

Data: SCB inkomstregister och Uppsala Länstrafik, Karta: Leon Boman Sundström 

 



28 

 

 

Fig 10 (till höger). Karta över de befolkningspunkter som hade kortare / längre gångavstånd till 

närmsta hållplats i det gamla bussnätet. 

Data: SCB inkomstregister och Uppsala Länstrafik, Karta: Leon Boman Sundström 

 

Hur många är det nu då som fått det längre respektive kortare till närmsta busshållplats 

genom införandet av det nya bussnätet? I kartan ovan kan vi inte konstatera samma 

geospatiala mönster som vi kunde i frågan av tillgängligheten, den totala restiden till 

centralstationen. Dock har vi en överrepresentation av individer som nu fått det längre till 

närmsta busshållplats. Detta kan förklaras genom att antalet busshållplatser nu är färre än 

tidigare. 

Detta resultat beskriver dock inte huruvida det finns ett faktiskt samband mellan den 

disponibla inkomsten och tillgängligheten. Detta samband får vi istället undersöka med hjälp 

av en (eller ett antal) regressionsanalys. 
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5.4 Regressionsanalyser 
 

I detta avsnitt kommer resultaten för regressionsanalyserna att redogöras för som vidare 

beskrivits tidigare i metodkapitlet.  

 

5.4.1 Linjär univariat analys 

 

 

 

 

Fig 11, regressionsanalys 1, x = medianink (årlig disponibel inkomst), y = totTCD16 (totala tiden till 

centralstationen), studiens tillgänglighetsmått (gamla bussnätet). Data: SCB och UL, analys: Leon 

Boman Sundström 

 

Samtliga resultat som redogörs för i detta kapitel kommer att diskuteras vidare i kapitel 6. För 

att besvara frågan på om det finns något statistiskt samband mellan inkomstnivåerna (den 

disponibla inkomsten), segregationen och måttet på tillgängligheten, i detta fall tiden till 

centralstationen så är regressionsanalyser användbara. I den första regressionstabellen (fig 11) 

finns resultatet för det äldre bussnätet medan den andra tabellen (fig 12) redogör för det 

nuvarande bussnätet. Regressionsanalysen visar på att det finns ett svagt samband mellan 

medianen för den årliga disponibla inkomsten och vårt tillgänglighetsmått (y=totTCD16). Tar 

vi oss en titt på fig 11 så finner vi att vi har signifikanta resultat (p < 0.05), med en koefficient 

𝛽1 på 0,001532. Märk väl att variabeln medianink ofta antar höga värden vilket i sin tur gör 

koefficienten lägre än vad den hade varit ifall vi istället räknat på den disponibla inkomsten 

per månad. Detta blir även mycket uppenbart vid observation av spridningsdiagrammet (fig 

6) där vi plottar alla värden. Detta resultat går på många vis emot det som förmodades vid 

litteraturinläsningen. Studiens resultat tyder på att högre inkomsten leder till ett högre värde 

på tillgänglighetsmåttet totTCD16, vilket i sin tur leder till lägre tillgänglighet. Lägre 

inkomsten leder således till en ”bättre” tillgänglighet. 

På grund av den låga förklaringsgraden (R-sq) på 5.0% leder detta oss till att utöka 

modellen för att finna en större förklaringsgrad. Ytterligare diskussion kring detta resultat 

kommer fortsätta i det avslutande diskussionskapitlet. I bilaga 1 finner vi även att 
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residualerna är normalfördelade, samt att vi erhåller homoskedasticitet, det vill säga en 

konstant varians mellan residualerna. Allt detta pekar alltså på ett signifikant med något svagt 

resultat. Interceptet 𝛽0 = 619,8 visar där regressionsmodellen skär y-axeln, det vill säga när 

medianink = 0. Regressionsekvationen (regressions equation) är slutligen den matematiska 

modell som beskriver sambandet mellan totTCD16 och medianink. 

I de följande regressionerna det inte tolkas för varje statistiskt mått, utan endast 

resultaten kommer att presenteras. För ytterligare redogörelse av begrepp se metodavsnitt 

(4.7) eller fig 11. 

 

  

Fig 12, regressionsanalys 2, x = medianink (årlig disponibel inkomst), y = totTCD17 (totala tiden till 

centralstationen), studiens tillgänglighetsmått (nya bussnätet), Data: SCB och UL, analys: Leon 

Boman Sundström 

 

Genom vidare undersökning av den nya busslinjen (y=totTCD17) i fig 12 finner vi en något 

försvagad förklaringsgrad på 4.27% men trotts allt starkt signifikanta koefficienter och 

intercept. Märk väl att vi fortfarande har en positiv koefficient där 𝛽1(𝑡𝑜𝑡𝑇𝐶𝐷16) >

 𝛽3(𝑡𝑜𝑡𝑇𝐶𝐷17). Högre inkomster tycks fortfarande leda till en lägre grad av tillgänglighet fastän 

inte i samma grad som tidigare. Diskussion kring detta resultat kommer att behandlas i det 

avslutande diskussionskapitlet (kap 6). I bilaga 2 finner vi ännu starkare tecken på 

normalfördelade residualer samt homoskedasticitet.  

 

5.4.2 Bivariat analys 

Eftersom de två tidigare regressionsmodellerna inte riktigt gav ett tillfredsställande resultat 

(en låg förklaringsgrad) undersöker vi även hur utfallet blir om vi tillför en ytterligare faktor. 

Om vi inkluderar ytterligare en faktor så kommer vi kanske närmare den faktiska 

förklaringen till varför vissa geografiska platser erhåller en högre tillgänglighet än andra. 

Denna nya faktor är alltså den som redogjordes för i kapitel 4.5.1 och vars resultat 

presenterades tidigare. Den nya variabeln ratioHög (k = 50, där k anger storleken för varje 

”neighbourhood”) är sedan tidigare etablerad i studien och behandlas i kapitel 4.5.1.   
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Fig 13. Regressionsanalys 3, 𝑥1 = medianink (årlig disponibel inkomst), 𝑥2 = ratioHög (k=50) 

(segregationsmåttet), y = totTCD16 (totala tiden till centralstationen), studiens tillgänglighetsmått 

(gamla bussnätet), Data: SCB och UL, Analys: Leon Boman Sundström 

 

Figur 13 visar regressionsanalysen för den bivariata regressionen där ett mått för segregation 

har inkluderats. Även här erhåller vi ett signifikant resultat (p < 0.05). Detta har gett 

effekterna av en förhöjd jämförande förklaringsgrad (𝑅2 (adj)) på nästan 2% vilket är mycket 

i förhållande till den ursprungliga förklaringsgraden. 𝛽6, vilket anger koefficienten för 

ratioHög är positiv vilket betyder att en högre koncentration av höginkomsttagare gör att y = 

totTCD16 ökar. Märk väl att ratioHög endast kan anta värden mellan 0–1 vilket gör att denna 

effekt som mest (vid ratioHög = 1) påverkar tiden till centralstationen med 388 sekunder. I 

bilaga 3 kan analys av residualerna betraktas. 

 

 

 

  

Fig 14. Regressionsanalys 4, 𝑥1 = medianink (årlig disponibel inkomst), 𝑥2 = ratioHög(k=50) 

(segregationsmåttet), y = totTCD17(totala tiden till centralstation), studiens tillgänglighetsmått (nya 

bussnätet), Data: SCB och UL, Analys: Leon Boman Sundström 
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I fig 14 kan vi utläsa resultatet av regression 4. I denna regressions har vi tillämpat samma 

oberoende variabler så som i regression 3 men bytt ut den beroende variabeln till 

tillgängligheten för det nya bussnätet (totTCD17). Inledningsvis kan vi återigen konstatera att 

samtliga faktorer samt intercept är signifikanta på en signifikansnivå 𝛼 = 0.05 (p < 0.05). 

Här har vi återigen en något svagare koefficient 𝛽8 i jämförelse med 𝛽5. Även 𝛽9 är lägre år 

2017 än 𝛽6 vilket visar på en förminskad betydelse av segregationsmåttet mellan åren. Måttet 

för VIF, är fortsatt låga (under 5) vilket inte tyder på en multikollinearitet. Den 

förklaringsgrads som används vid jämförelse  𝑅2(adj) är även den något lägre (-1.24%) vilket 

gör modellen för 2017 något sämre på att förklara tillgängligheten. Interceptet är något högre 

år 2017. 

 

5.4.3 Multivariat analys 

En sista analys av intresse är en multivariat analys med totalt 3 stycken variabler, medianink, 

ratioHög och ratioLåg. Denna kan bidra till en större förståelse för om det är en specifik 

ekonomisk segregation som bidrar till en högre restid, det vill säga lägre mått av 

tillgänglighet. 

 

 

 

 

 

Fig 15. Regressionsanalys 5, 𝑥1 = medianink (årlig disponibel inkomst), 𝑥2 = ratioHög(k=50) 

(segregationsmåttet för höginkomsttagare), 𝑥3 = ratioLåg (k=50), y = totTCD17(totala tiden till 

centralstation), studiens tillgänglighetsmått (nya bussnätet), Data: SCB och UL, Analys: Leon Boman 

Sundström 

 

Genom observation av fig 15 ovan kan vi konstatera att vi erhåller signifikanta koefficienter 

för samtliga oberoende variabler samt för intercept. En anmärkning kan göras gällande p-
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värdet för ratioLåg som närmar sig en borderline-signifikans, det vill säga ett p-värde på 

gränsen till 0.05. Vi erhåller samtidigt låga värden på VIF vilket inte tyder på en 

multikollinearitet. Båda koefficienterna för ratioHög samt ratioLåg har positiva koefficienter 

vilket är ett intressant resultat som kommer resoneras kring vidare i diskussionskapitlet 

nedan.  

6. AVSLUTANDE DISKUSSION OCH SLUTSATS 
Inledningsvis kommer diskussionen behandla de resultat som redogjorts för i det tidigare 

kapitlet. Diskussionsavsnittet syftar även till att besvara de frågeställningarna som 

formulerades i det första kapitlet. Till sist avslutas diskussionen med en genomgång kring de 

underliggande faktorer och kontexter som kan påverka utfallet samt vilka ytterligare faktorer 

som kan tänkas inkluderas i framtida modellkonstruktioner. 

Denna studie har syftat till att undersöka de möjliga samband mellan begreppen 

tillgänglighet och ekonomisk segregation. Studien har försökt sig på att metodologiskt 

kvantifiera abstrakta begrepp såsom tillgänglighet. Studiens första steg var att redogöra för 

skillnaden i erbjuden tillgänglighet mellan de olika busslinjerna. Vidare undersöktes i vilken 

grad den disponibla årliga inkomsten kunde erbjudas som en förklaringsmodell. Slutligen 

inkluderas en segregationsfaktor för att på så vis kunna utröna i vilken mån den ekonomiska 

segregationen har för effekt på tillgängligheten. 

Den inledande frågeställningen (I.) som studien kan besvara är skillnader mellan de båda 

bussnäten. I avsnitt 5.3 kunde vi konstatera att medelvärdet på den disponibla inkomsten är 

lägre för de grupper som nu har en kortare restid till centralstationen och alltså erhåller ett 

bättre tillgänglighetsmått. Detta resultat kan vara viktigt i att belysa vid analyser av det nya 

bussnätets styrkor och svagheter. Vad som vidare kunder konstateras var faktumet att fler nu 

har längre till sin närmaste busshållplats än tidigare, vilket är fullt förenligt med faktumet att 

antalet busshållplatser samtidigt hade minskat. Poängteras måste dock att studien inte tagit 

hänsyn till frekvensen på varje busslinje vilket kan antas påverka tillgängligheten till 

centralstationen. 

Ett perspektiv som bör lyftas ytterligare är divergensen mellan den grupp som det nu tar 

längre tid för att ta sig till centralstationen och de som nu har en kortare tid till 

centralstationen, fig 9. Detta resultat tycks ha ett tydligt geografiskt mönster. Genom 

observation av resultatet kan vi konstatera att de som är bosatta längre ifrån centralstationen 

tycks fått förkortade restider medan det motsatta gäller för de som är bosatta närmare 

centralstationen. Detta resultat kan tyckas ha två positiva effekter. För den grupp som är 

bosatta längre ifrån stadens centrum har nu ett högre incitament att ta bussen och på så sätt 

välja bort bilen som färdmedel. De som är bosatta närmare centrum har nu istället ett lägre 

incitament att ta bussen men kanske istället väljer cykeln när de ska röra sig in mot den 

centrala staden. Detta resonemang bygger på antaganden och skulle behövas undersökas 

ytterligare, vilket jag lämnar till andra att forska vidare i. 

Genom att undersöka förändringen av regressionsmodellerna (fig 13 och fig 14) kan vi 

konstatera att koefficienterna för både den disponibla inkomsten och segregationsnivån för 

höga disponibla inkomster är lägre för det nya bussnätet jämfört med det gamla bussnätet. 
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Detta leder oss till slutsatsen att segregationen och den disponibla inkomsten i lägre grad 

påverkar utfallet. Det vill säga att i vilken typ av bostadsområde (rik eller fattigt, segregerat 

eller icke segregerat) man bor i Uppsala påverkar i mindre grad den erhållna tillgängligheten 

idag än innan skiftet. Tillgänglighetsklyftan mellan rik och fattig har alltså blivit mindre 

vilket kan anses vara en av de punkter som de lyckades genomföra och förbättra med 

förändringen av bussnätet.  

Vidare till den lite mer utmanande frågeställningen (II) ”Hur ser sambandet mellan 

disponibel inkomst, segregation och tillgänglighet ut?”. Regressionsekvationerna för varje modell 

beskriver alltså hur tillgängligheten beror på den disponibla inkomsten och 

segregationsnivån. De modell som erbjuder högst förklaringsgrad är fig 13 samt fig 15 och 

således de som förklarar sambandet bäst. Fig 11 och fig 12 erbjuder en modell med endast 

den disponibla inkomsten. 

Den applicerade metoden i studien möjliggör så att vi kan isolera enbart 

segregationsfaktorn (ratioHög samt ratioLåg) från den ekonomiska disponibla inkomsten. 

Genom fig 15 kan vi få en uppfattning över hur segregationen påverkar tillgängligheten. Det 

intressanta i denna tabell är faktumet att både segregation av låga inkomster och segregation 

av höga inkomster ger en sämre tillgänglighet. Detta resultat pekar alltså på att vilken typ av 

ekonomisk segregation (dvs hög eller låga inkomster) spelar mindre roll, utan att det istället 

är själva segregationen i sig som påverkar graden av tillgänglighet.  

Till sist ett klargörande, för att ha ett definitivt svar på frågeställning (II) krävs 

ytterligare studier. Modeller för att behandla frågor såsom tillgänglighet varierar även 

beroende på vilken definition av tillgänglighet som appliceras. Kontextuella skillnader 

beroende på vilken stad, land och vilka planeringsideal som har varit rådande påverkar 

självfallet utfallet. Kort sagt behövs det ytterligare data som kan bidra till en större förståelse. 

För att potentiellt utveckla denna studie hade data på antalet studenter varit av stort intresse 

för att på så sätt väga ut dem ur analysen. Uppenbart påverkas Uppsalabornas tillgänglighet 

till stor del av de planeringsideal som varit rådande. Uppsala präglas som stad av en 

”ovanlig” ekonomisk spatial struktur. Som jämförelse av kontext kan vi låna Stockholm som 

motexempel, där många med höga inkomster bor centralt medan de med lägre inkomster i 

högre grad bor i stadens förorter (Musterd et al, 2017). I Uppsala så ligger det ett större antal 

studentboenden i närhet till innerstaden. I den centrala staden ligger även många nationer 

med dess tillhörande nationsboenden. Detta medför att många studenter bor centralt samt 

erhåller kortare restider till centralstationen med bussnätet, detta i sin tur genererar god 

tillgänglighet enligt studiens metod. Studenter har även mycket låga disponibla inkomster 

(Universitets- och högskolerådet, 2015). Allt detta gör att en linjär funktion där 

tillgängligheten kan förklaras av den disponibla inkomsten inte intuitivt överensstämmer med 

verkligheten, i varje fall inte i Uppsala. I kontexten Uppsala leder detta alltså till att vi har en 

betydligt mer heterogen segregationsstruktur ur ett rent socioekonomiskt perspektiv. Det kan 

alltså argumenteras för om Uppsala verkligen präglas i synnerhet av en ekonomisk 

segregation. Det kan mycket väl vara så att den etniska segregationen är starkare i en stad 

som Uppsala där människor med olika ekonomiska situationer (fattiga studenter och rika 

akademiker) lever nära varandra. Detta öppnar åter upp dörren för Schellings metoder som i 

synnerhet studerade den etniska segregationen. Kanske kan en sådan forskning vara intressant 
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i dagens politiska klimat, där ”utanförskapsområden” ofta tas upp som slagträ för olika 

politiska reformer. Schellings teorier tillsammans med Preston och Rajés teorier om hur 

social exkludering i synnerhet skapas av bristande tillgänglighet, skulle kunna erbjuda ett 

intressant teoretiskt ramverk för vidare studier om utanförskapsområden och huruvida de 

präglas av bristande tillgänglighet. 
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Styrdokument: 

Nytt linjenät 2017 för Uppsala stadstrafik, Landstinget i Uppsala Län 

https://www.ul.se/globalassets/pdf/kt2016-0002-nytt-linjenat-2017-uppsala-stadstrafik.pdf 

 

 

BILAGOR 

 

 
Bilaga 1. Residualplottar för regressionsanalys 1 innehållandes normalfördelningsplot för residualer, 

sambandsdiagram, histogram för residualer samt sambandsdiagram efter ordningslängd. 

 

https://www.ul.se/globalassets/pdf/kt2016-0002-nytt-linjenat-2017-uppsala-stadstrafik.pdf
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Bilaga 2. Residualplottar för regressionsanalys 2 innehållandes (från högst upp till vänster) 

normalfördelningsplot för residualer, sambandsdiagram, histogram för residualer samt 

sambandsdiagram efter ordningslängd. 

 

 
Bilaga 3. Residualplottar för bivariat regressionsanalys 3 innehållandes (från högst upp till vänster) 

normalfördelningsplot för residualer, sambandsdiagram, histogram för residualer samt 

sambandsdiagram efter ordningslängd. 
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Bilaga 4. Residualplottar för bivariat regressionsanalys 4 innehållandes (från högst upp till vänster) 

normalfördelningsplot för residualer, sambandsdiagram, histogram för residualer samt 

sambandsdiagram efter ordningslängd. 

 

 
Bilaga 5. Residualplottar för multivariat regressionsanalys 5 innehållandes (från högst upp till 

vänster) normalfördelningsplot för residualer, sambandsdiagram, histogram för residualer samt 

sambandsdiagram efter ordningslängd. 


