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Studier i boende och välfärd
En ny forskningsmiljö på Malmö universitet

En ny forskningsmiljö

• Forskning kring på bostadsförsörjningens 
betydelse för:
– Mer jämlik välfärd (bostaden central del i 

människans liv och boendesituationen får också 
konsekvenser för levnadsvillkoren)

– Mer jämlik tillväxt (bostadsförsörjning centralt för 
att attrahera olika befolkningsgrupper till 
kommunerna) 

• Öppet men kritiskt perspektiv – att genom 
gedigen empirisk forskning kunna ifrågasätta 
rådande föreställningar i frågan om 
bostadsförsörjning 

• Förhoppning om att bli ledande miljö inom 
forskning kring bostadsförsörjning och social 
bostadspolitik

Studier i 
boende och välfärd

Forskningsprogrammet
Nyttan med allmännyttan – i 

praktiken
• Femårigt avtal mellan MaU, Förvaltnings AB 

Framtiden Göteborg & MKB Fastighets AB 
Malmö

• Mars 2018 – Februari 2023

• Basfinansiering 9 MSEK – med målet att 
dubbla denna finansiering

• Konsensusbaserad styrgrupp

• Bred referensgrupp, företrädare från 
bostadspolitiska aktörer på nationell och lokal 
nivå (Göteborg och Malmö)

Exempel på delstudier
• Kommunala socioekonomiska förutsättningar

Vem bor i allmännyttan och vilken betydelse får 
företagens praktiker för segregation och segmentering i 
städerna?

• Kommunala styrningsmässiga förutsättningar
En studie av ägarnas styrning av respektive företag och 
dess konsekvenser för jämlik tillväxt och välfärd.

• Nybyggnation och social sammanhållning
En studie av hur helheten av företagens nybyggnation 
faller ut i förhållande till målsättningar om en väl 
fungerande bostadsförsörjning,  segregation samt ”allsidig 
sammansättning av hushåll”.

• Områdesutveckling och allmännyttans roll
Hur jämförbara områden i städerna har utvecklats genom 
företagens insatser.

• Studier av boendepreferenser och mobilitet -
flyttkedjor

• Trygghetsfrämjande arbete 
• Nära förvaltning för ökad social sammanhållning

Bostadsförsörjning Förvaltning Boendeinflytande

Hyresgästnivå

Områdesutvecklingsnivå

Stadsutvecklingsnivå
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Forskningsprojektet
Allmännyttan och blandningspolitikens praktik

• Studier kring ”social blandning”: 
strategier för att blanda och/eller att 
utjämna

• Upplåtelseformernas betydelse för 
socialt blandade städer

• 2018-2021
• Finansierat av Formas utlysning om 

forskning om social bostadspolitik
• Finansiering 6 mkr 

Syfte och mål
• Studiens syfte är att undersöka hur det går till när 

kommunala bostadsbolag försöker svara mot det 
blandningspolitiska uppdraget att ”främja en 
allsidig sammansättning av hushåll” 

• Projektet tar grepp om policies, praktiker och utfall
1. Vilka sammanhang och föreställningar ligger bakom 

de beslut kring social blandning som fattas i 
kommunala allmännyttiga bostadsbolag

2. Vilka praktiker för att åstadkomma social blandning 
kan identifieras i de kommunala bostadsbolagen?

3. Vilket är utfallet av policies och praktiker när det 
gäller social blandning?

Forskningsmiljö med bredd 
och djup

• Fyra doktorandtjänster anställda med start 
från 1 februari

• Seniora forskare från olika discipliner och 
lärosäten

• Mångfald i metoder och empiriska data
• Fler projekt kopplas på efterhand 
• Idag uppgår total finansiering till ca 19 

MSEK 

Kim Roelofs Linnea Lindemann

Manne Mårtensson Karina Villacura

Ytterligare projekt

• Kunskapsöversikt: Flyttkedjor
(SLL/RS/VGR) Vad säger forskningen om hur  
nyproduktion av bostäder påverkar rörligheten på 
bostadsmarknaden? 

• Segregationsöversikt: Malmö
(Delmos/Malmö stad) Hur ser 
segregationsmönster och segregationstrender ut 
inom Malmö kommun

• SABO:s integrationsbarometer
(SABO) Går det att ta fram en nationell standard 
för hur segregation och integration i kommunerna 
kan mätas?

• Lärlabb områdesutveckling Lövgärdet (Mistra
Urban Futures)

• Följeforskning: Social obligation för byggande 
av bostadsrätter med minskad kontantinsats i 
södra Rosengård (Vinnova/Trianon)

Studier i 
boende och välfärd
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Segregation och segmentering i Malmö

Från SAMS till DESO

• Malmö: 192 DeSO-områden 
• I genomsnitt 1 704 invånare
• Lämpliga analysenheter:

• Jämförbara befolkningsmängder
• Följer naturliga gränser
• Speglar i hög utsträckning ”grannskap”
• Lätt att aggregera till stadsområdes- och 

stadsdelsnivå
• SCB-data från 2012, 2013, 2016 och 2017

Segregation i storstäderna

Balansmåtta Olikhetsindexb

Riket 1,00 0,830

Stockholm 0,52 0,208

Göteborg 0,99 0,213

Malmö 1,67 0,219
a Beräknat baserat på hushållskategorierna Låg köpkraft och Hög köpkraft.
b Beräknat baserat på hushållskategorierna Låg köpkraft, Medellåg köpkraft, Medelhög köpkraft och 
Hög köpkraft. 

F igu r 3 : B alan sm ått b eräkn at p å katego riern a låg

kö p kraft o ch h ö g kö p kraft u tifrån variab eln H ush åll
efter kö p kraft fö r D eSO -o m råden i M alm ö år 2016 .

G eod ata : L an tm äteriet (2018).

Socioekonomisk segregation
Stadsom råde Stadsdel Balansm åtta Olikhetsindexb

Innerstaden Södra innerstaden 3,99 0,106
Västra innerstaden 0,84 0,109

Norr Centrum 0,98 0,142
Kirseberg 2,65 0,118

Söder Fosie 5,86 0,177
Oxie 1,11 0,107

Väster Limhamn-Bunkeflo 0,53 0,156
Hyllie 2,78 0,196

Öster Rosengård 21,05 0,256
Husie 0,94 0,139

a  Beräknat på hushållskategorierna Låg köpkraft och Hög köpkraft
b  Beräknat på hushållskategorierna Låg köpkraft, Medellåg köpkraft, Medelhög köpkraft och Hög köpkraft 

T ab ell 8 : B alan sm ått, O likh etsin dex  o ch  H -in dex  b aserat p å h ush åll efter kö p kraft fö r 

stadsdelar i M alm ö  år 2016 . 
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Segmentering 

Upplåtelseform Äganderätt Bostadsrätt Hyresrätt Total E-index
Södra 
innerstaden 245 7,660 9,761 17,666 0,466

1% 43% 55%
Västra
innerstaden

602 9,054 9,055 18,711 0,505

3% 48% 48%

Centrum 179 10,743 14,194 25,116 0,448

1% 43% 57%

Kirseberg 1,267 2,812 3,112 7,191 0,643

18% 39% 43%

Fosie 1,927 7,420 8,365 17,712 0,597

11% 42% 47%

Oxie 2,611 1,320 434 4,365 0,558

60% 30% 10%
Limhamn-
Bunkeflo

10,026 3,933 3,597 17,556 0,609

57% 22% 20%

Hyllie 1,668 7,271 7,067 16,006 0,593

10% 45% 44%

Rosengård 373 1,963 5,138 7,474 0,471

5% 26% 69%

Husie 4,316 2,636 1,471 8,423 0,628

51% 31% 17%

Total 23,214 54,812 62,194 140,220

17% 39% 44%

• T hiels E -index m äter b lan dn in gen  av  up p låte lsefo rm er
• V ärdet 0  in n eb är att o m råde en dast b estår av  en  up p låte lsefo rm , m edan  värdet 1  in n eb är att o m rådet h ar en  

m ax im al b lan dn in g  av  sam tliga up p låte lsefo rm er. 

F igu r 6 : R um slig  fö rdeln in g  av  o m rådesp ro filer b aserat p å h ush åll efter up p låte lsefo rm  i 
M alm ö  år 2016 . G eod ata : L an tm äteriet (2018).

T a b e ll 16 : F ö rd e ln in ge n  a v  b e fo lkn in g  e fte r u p p lå te lse fo rm  o ch  E -in d e x b e rä kn a t p å  b e fo lkn in g  e fte r 
u p p lå te lse fo rm  fö r sta d sd e la r i M a lm ö  å r 2016. 

Slutsatser av segregationsrapporten

• Malmös segregationsmönster består i stora drag
• Malmö inte mer segregerat än övriga storstäder 

– men mycket fattigare
• Etnisk segregation mindre i Malmö
• Socioekonomisk segregation sammanfaller med 

etnisk segregation
• Segregation sammanfaller med segmentering

Nästa steg: interaktiva tidsserier och fördjupad 
analys av segmentering

• Inkomstsegmentering: Socioekonomiskt 
fattiga respektive rika områden i 
förhållande till områden där allmännyttan 
är respektive stark eller svag.

• Områden med dominerande allmännytta 
tenderar att bli segregationspoler i 
förhållande till områden där allmännytta 
saknas.

• Kontrafaktiska analyser – vilken skillnad 
gör olika upplåtelseformer?

• Interaktiva kartor
G enom snittsom råden andel a llm ännytta och  disponibel inkom st

M ajoritet höginkom st, stark allm ännytta

M ajoritet höginkom st, svag* allm ännytta

M ajoritet låginkom st, svag allm ännytta 

*Svag < 10% Stark > 30%, dominans > 67%

M ajoritet låginkom st, dom inans allm ännytta
M ajoritet låginkom st, stark allm ännytta

Delar av Holma: 98% MKB, 71% låginkomsttagare

Del av Herrgården: 99% MKB, 80% låginkomsttagare

Data: SCB DESO 2016
Bearbetning: Martin Grander

FLYTTKEDJOR
En litteraturöversikt över befintlig forskning om bostadsflyttkedjor

2018-11-15

Markus Rasmusson*
Martin Grander
Tapio Salonen

https://observablehq.com/d/668740ece26f92a2
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Bakgrund och syfte

• Bakgrund: Flyttkedjor och svensk bostadspolitik 
– Ofta förekommande i bostadspolitiska debatten 

kring nybyggnation men också i att utnyttja befintligt 
bostadsbestånd bättre

• Syfte
– Att kartlägga forskning om flyttkedjor och ge förslag

på vidare forskning som kan öka förståelsen för
flyttkedjor och dess effekter.

Slutsatser
• Forskningen är utdaterad

– Vetenskapliga studier publicerade mellan 1950-1990
– Studier publicerade under 2000-talet framförallt 

genomförda av konsultbolag på uppdrag av kommuner 
och bostadsbolag

• Längden på flyttkedjor i fokus
– Flyttkedjor i USA, Europa och Sverige i genomsnitt 

ungefär lika långa under 70-, 80- och 90-talet. 
– Flyttkedjor i Sverige i genomsnitt längre under 2000-

talet

• Svårt att förklara skillnader i längd – tenderar 
att skilja sig mellan vetenskapliga och icke-
vetenskapliga studier

• Segmentering och typ av bostadsbrist 
påverkar troligtvis resultatet

Slutsatser
• Upplåtelseform och storlek i nyproduktion påverkar?
– Inte självklart att byggandet av en viss upplåtelseform skapar 

längre flyttkedjor än byggandet av en annan
– Större bostäder skapar generellt sett något längre flyttkedjor 

• Vilka hushåll deltar i flyttkedjor?
– Inga belägg för att byggandet av nya bostäder tillgängliggör 

bostadsvakanser för socioekonomiskt svaga hushåll 
– Bostadsvakanser skapas oftast inom samma prissegment 
– Flyttkedjor initieras och avslutas oftast inom samma 

geografiska område

Sammanfattning 

• Flyttkedjor och svensk bostadspolitik 
– Behov av en mer evidensbaserad diskussion 
– Flyttkedjors funktion inte självklar 

• Vidare forskning 
– Behov att bättre förstå flyttkedjors effekter
– Fokus på vilka hushåll som gynnas av flyttkedjor som 

initieras i samband med byggandet av nya bostäder
– Möjligt att göra dessa studier med lägenhetsregister och 

individdata


