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SAMMANFATTNING 

I dagens segregationsdiskurs läggs fokus ofta på de storskaliga 

miljonprogrammen. De människor som bor där beskylls ofta för att 

själva vara orsaken till segregationsproblemen. En vanlig 

uppfattning är att dessa människor genom egna val bidragit till de 

segregationsmönster vi har idag. Sällan belyses andra gruppers val 

som orsak till fenomenet. 

 

Miljonprogrammet uppfördes mellan 1965 och 1975 av den 

socialdemokratiska regeringen som en symbol för det moderna 

välfärdssamhället. Alla skulle formas till moderna människor. Men 

intresset för den moderna förorten svalnade på grund av de 

förmånliga bostadslånen som gjorde det möjligt för arbetarklassen 

att bygga eget. 

 

I den moderna förorten gapade lägenheterna tomma. Till en början 

fylldes de av grupper med sociala problem för att under 1980-talets 

stora flyktingvåg fyllas av nyanlända flyktingar. Synen på förorten 

hade förändrats från att ha varit en symbol för det moderna till en 

symbol för etnisk annorlundahet. De som bodde i förorten var 

avvikande och hotade den svenska välfärden. 

 

Nu är vi på väg in i en ny tidsepok kallad post-modernism. I det 

post-moderna samhället är det inte längre industrin och dess 

produktion som står i fokus. Nu är det konsumtion och 

marknadsföring av kultur som står i centrum.  

 

Våra städer ingår numera i globala nätverk där alla vill skapa sig 

unika förutsättningar för att locka till sig nya invånare och fler 

konsumenter. Kommunerna använder kultur för att marknadsföra 

sina städer.  

 

I den post-moderna staden är det teknik och media som styr. 

Gränser suddas ut när vi inte längre tvingas möta varandra ansikte 

mot ansikte. Det är istället media som skapar bilden av staden och 

människorna som bor där. 

 

Segregationsmönster förstärks i och med att vi inte längre tvingas 

knyta kontakter med människor som bor i samma stad som oss 

själva. Det blir allt lättare att finna tillhörighet och bilda nätverk 

med likasinnade världen över. När människor inte längre tvingas till 

möten i det offentliga rummet föds föreställningen om den andra. 

 

Förhoppningen är att den här rapporten ska bidra till en ökad 

förståelse för fenomenet segregation. Förståelse och kunskap krävs 

för att polariseringen mellan olika befolkningsgrupper ska kunna 

minska i framtiden.   
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FÖRORD 

Denna rapport behandlar de storskaliga miljonprogramsområden 

som ofta blivit föremål för diskursen om boendesegregation. Målet 

är att skapa en förståelse för varför just människor bosatta i den här 

typen av storskaliga bostadsområden ofta drabbats av utanförskap. 

Det är också viktigt att försöka reda ut varför dessa människor 

många gånger får skulden för den segregation som uppstår. Genom 

en mindre fallstudie görs ett försök att exemplifiera ett sådant fall. 

 

Denna rapport är en kandidatuppsats som är det avslutande 

momentet i Kandidatprogrammet för Fysisk planering på Blekinge 

tekniska högskola. Uppsatsen omfattar 15 hp och det är därför 

viktigt att understryka att arbetet inte på något sätt kan anses vara 

fulländad. Detta är endast ett försök att skapa en så god bild av 

verkligheten som möjligt. 

 

Handledare under arbetets gång har varit Mårten Dunér. Ett tack 

riktas till handledare och andra som har medverkat till 

färdigställandet av den här kandidatuppsatsen. 

 

Lisa Rooth, Karlskrona 2010-05-16 
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1 INTRODUKTION 

 

1.1 Inledning 

De storskaliga miljonprogramsområdena i Sverige ligger ofta i fokus 

i diskursen om fenomenet boendesegregation. Hållbar utveckling är 

ett ständigt återkommande begrepp inom den fysiska planeringen. 

Ofta hamnar den sociala delen vid sidan av det mycket mer 

lättdefinierade ekologiska hållbarhetsbegreppet.  

 

För att vi som planerare ska kunna arbeta för att skapa en hållbar 

framtid där kommande generationer har samma möjligheter som vi 

som lever nu så måste vi ta hänsyn till alla delar inom 

hållbarhetsbegreppet. Därför kommer den här rapporten att 

behandla boendesegregation som är en del av den sociala 

hållbarhetsaspekten. 

 

Medborgardialogen får en alltmer central roll inom den fysiska 

planeringen. Trots detta finns det många grupper som befinner sig 

utanför det svenska samhället. Hur ska vi då kunna jobba för ett 

rättvist och demokratiskt medborgardeltagande? 

 

Boendesegregation är ett komplext fenomen som liksom mycket 

annat förändrats över tid. Därför är det viktigt att belysa hur 

fenomenet har utvecklats och vilka underliggande faktorer som 

styr. 

 

Olika tidsepoker har fört med sig olika ideal som påverkat hur 

boendesegregationen utvecklats. Idag är det dem storkskaliga 

miljonprogramsområdena som står i fokus för 

segregationsdebatten. För att kunna utreda begreppet är det därför 

viktigt att veta varför det är just dessa områden som drabbats. 

   

1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att skapa en förståelse för hur etnisk 

boendesegregation uppkommer och varför det i debatten har 

kommit att handla om de problem som finns i de storskaliga 

miljonprogramsområdena och om de människor som bor där.  

 

1.3 Problembeskrivning 

Idag ses ofta segregationen som ett problem som skapats i den 

storskaliga förorten. Därmed anses det också vara ett problem som 

enbart kan lösas där. Det finns ofta en uppfattning om att de som 

bor i den här typen av områden har valt att avskärma sig från resten 

av staden av egen fri vilja. Resterande delar av staden lämnas ofta 

utanför diskursen utan något egentligt ansvar. Segregation blir ett 

problem orsakat av vissa, ett problem som inte gäller alla. 
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1.4 Frågeställning 

Arbetet har resulterat i tre olika frågeställningar: 

 

- Hur uppkommer segregation? 

- Hur kan segregationsprocessen analyseras i Södertälje? 

- Finns det principer inom den fysiska planeringen som har 

bidragit till att förstärka segregationsprocessen? 

 

Frågorna kommer att besvaras i avsnitt stycken. Den första frågan 

besvaras med hjälp av en litteraturstudie, den andra besvaras med 

en fallstudie som behandlar etnisk boendesegregation i Södertälje. I 

diskussionsdelen görs sedan ett försök att besvara den tredje 

frågan.  

 

För den här typen av problemstudier finns inga exakta svar och 

heller inga rätta lösningar. Svaren fungerar därför som en 

diskussion och en tolkning av verkligheten. 
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2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 

2.1 Metod 

Rapporten är indelad i fyra större delar, en litteraturstudie, en 

fallstudie, en analysdel och en diskussionsdel. 

 

I litteraturstudien studeras olika forskares tolkningar av fenomenet 

boendesegregation. Studien innehåller också en beskrivning av olika 

teorier inom ämnet och hur dessa har förändrats över tid. 

Litteraturstudien används som grund i diskussionsdelen. Den andra 

delen av arbetet är en fallstudie som behandlar 

boendesegregationens utbredning i Södertälje. Fallstudien kommer 

att diskuteras i analysdelen. 

 

2.3 Avgränsning 

Rapporten har avgränsats till att behandla boendesegregationens 

utveckling i Sverige under 1900-talet. Fokus ligger på de storskaliga 

bostadsområden som byggdes under rekordåren. Dessa områden 

kommer att analyseras i förhållande till staden i sin helhet. Därmed 

blir även den etniska boendesegregationen som präglar dessa 

områden idag också fokus för rapporten. 

 

Ibland används begreppet segregation istället för 

boendesegregation. Oavsett vilket så syftar det alltid till just 

boendesegregation. Rasifiering används ibland istället för 

begreppet etnisk boendesegregation. 

 

Arbetet fokuserar inte på den fysiska miljöns utformning utan på 

hur segregationsforskningens fokus har ändrats i takt med nya 

epoker i stadsbyggandet.  
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3 LITTERATURSTUDIE 

 

3.1 Läsanvisningar 

Segregation är ett mycket komplext begrepp med många 

dimensioner. För att skapa en förståelse för de teorier och 

hypoteser som berör ämnet kommer stora delar av arbetet att 

handla om dessa olika infallsvinklar. Många som forskat inom 

området har gemensamma beröringspunkter men ofta olika 

utgångspunkter i sin forskning. I takt med att tiden går förändras 

synen på segregation. Begreppet innehåller många dimensioner 

vilket gör det svårt att få en fullkomlig överblick. Arbetet har 

avgränsats till att i stora delar handla om boende aspekten av 

segregation nämligen boendesegregation. 

 

Litteraturstudien är indelad i två stycken. I det första behandlas 

segregationsbegreppet och fenomenets utveckling under 1900-

talet. I den andra delen följer sedan en beskrivning av epokskiftet 

från den moderna till den post-moderna staden.   

 

 

 

 

 

3.2 Segregationens utveckling 

 

3.2.1 Begreppet boendesegregation 

Flera av de forskare som har studerats i denna rapport har liknande 

uppfattning om vad begreppet segregation i grund och botten 

handlar om. Bland andra Mats Franzén (2008), Lena Magnusson 

Turner (2008) och Irene Molina (2008) menar att segregation är det 

rumsliga åtskiljandet mellan två eller flera befolkningsgrupper. Ofta 

används segregationsbegreppet för att beskriva hur olika 

befolkningsgrupper fördelas mellan olika bostadsområden. 

 

Magnusson (2008) anser att det inte räcker med det geografiska 

åtskiljandet mellan människor utan att segregation även innefattar 

sociala skillnader, en utgångspunkt som även finns i Franzéns 

resonemang. Han menar att för att uppdelningen ska definieras 

som segregerad måste det finnas en hierarkisk skillnad mellan de 

olika grupperna. Det betyder att en grupp måste ha ett överläge 

gentemot den andra gruppen. Begreppet handlar till största delen 

om makt och relationer mellan människor och grupper av 

människor (Franzén 2008). Magnusson (2008) påpekar att 

segregationen också innefattar de processer som bidrar till att 

avskildheten upprätthålls.  
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I stora delar av den här rapporten kommer fokus att ligga på den 

etniska boendesegregationen som Irene Molina (2008) har valt att 

kalla rasifiering. Hon menar att det inom forskningen pågår en 

diskurs som handlar om att invandrarna har ett eget val. Etnicitet 

fungerar ofta som förklaring till den etniska boendesegregationens 

utveckling medan det övriga samhället ofta hamnar utanför 

diskussionen. Det är inte enbart klasskillnader som avgör 

invandrares positioner på bostadsmarknaden. Även makt- och 

rasrelationer har en avgörande betydelse (Molina 2008).  

 

3.2.2 Boendesegregationens utveckling i Sverige 

Segregationsbegreppet är relativt nytt i Sverige och förekom inte i 

den politiska debatten förrän under 1960-talet i samband med 

byggandet av miljonprogramsområdena. Ett av huvudmålen med 

miljonprogrammet var att skapa ett integrerat boende (Magnusson 

Turner 2008). Idag är de flesta av våra svenskglesa områden 

miljonprogramsområden där mellan 70 och 100 procent av 

lägenheterna är hyresrätter (Andersson, R 2008). 

  

Själva fenomenet boendesegregation uppkom långt innan det 

hamnade på den politiska dagordningen. Flera menar att 

fenomenet alltid funnits men att det har tagit olika former och 

förekommit i olika stor omfattning.  

 

Mats Franzén (2008) anser att det alltid har funnits segregerade 

”problemområden” de har bara sett lite olika ut. Från att ha varit 

arbetarklassens slumkvarter i början av 1900-talet till det vi kallar 

förort idag. Thörnqvist (2008) menar att dagens segregerade 

områden är oftast belägna i förorten och oftast är de 

miljonprogramsområden eller områden där man jobbat efter 

planeringsideal som präglats av storskalighet. Utomlands är det 

även vanligt med förslummade innerstadsområden, något som 

knappt existerar i Sverige tack vare de centrumsaneringar som 

skedde under 1960-talet.  

  

Segregation förekommer överallt men i olika grad. De områden som 

boendesegregationen omfattar har utökats idag jämfört med hur 

det var förr. Tidigare omfattade den enstaka kvarter medan den 

idag omfattar hela bostadsområden som ofta är geografiskt 

åtskilda. Bostäder med olika upplåtelseform är ofta geografiskt 

avskilda från varandra vilket också är en bidragande faktor till 

boendesegregationen (Magnusson 2008). 
 

Eva Andersson och Urban Fransson (2008) har skildrat hur 

segregationens betydelse förändrats sedan miljonprogrammet 

byggdes. Under 1960- och 1970-talet förekom det man kallar för 

socio-ekonomisk segregation.  Under slutet av 1980-talet blev 

segregationen i städernas utsatta områden en politisk fråga och den 

etniska segregationen gjorde sig gällande. Under 1990-talet började 

man intressera sig för segregationen på allvar med offentliga 
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utredningar och forskningsrapporter(Andersson, E & Fransson 

2008).     

 

Molina (2008) menar att den bostadspolitik som tog form under 

efterkrigstiden har påverkat utvecklingen av den 

boendesegregation vi har i Sverige idag. I 1975 års slutbetänkande 

av boende- och bostadsfinansieringsutredningen fanns för första 

gången i den bostadspolitiska historien ett skrivet stycke som 

behandlar boendesegregation. Målet var då att öka kontakten 

mellan olika befolkningsgrupper genom att blanda olika grupper 

och därmed skapa en varierad social sammansättning. Men det 

fanns vissa motsättningar mot detta mål längre fram i samma 

dokument. Man ansåg nämligen att det var svårt för barn att känna 

sig hemma i ett bostadsområde där de tillhör en minoritet (Molina 

2008). 

 

Vidare menar Molina (2005) att egnahemsrörelsen och de statliga 

subventioner som utfärdades till de som ville bygga bostad ledde till 

ökande klyftor mellan de som hade råd och de som inte hade råd. 

Hade man inte råd fick man stanna kvar i förorten. 

Boendesegregationen är en av folkhemmets paradoxer (Molina 

2005).  

 

Min tolkning av denna paradox är att samtidigt som staten hjälpte 

dem som inte hade råd att bygga bostad på egen hand så fanns det 

många fattiga människor som inte hade den möjligheten och 

därmed tvingades att stanna i förorten. Detta ledde i sin tur till 

ökande klyftor mellan fattiga och rika i samhället. Man skapade en 

fysisk uppdelning mellan de fattiga i förorten och de rika i 

villaförorterna.  

 

Det finns flera bostadspolitiska ansatser som bidragit till skapandet 

av den här typen av uppdelningar. De tre upplåtelseformerna har 

haft en stor betydelse för att skapa och förstärka skillnader mellan 

olika bostadsområden. Olika upplåtelseformer är ofta bundna till 

olika områden, byggnader och hustyper vilket bidrar till en ökad 

polarisering mellan olika befolkningsgrupper (Molina 2005).     

 

3.2.3 Hotet från förorten  

Synen på de storskaliga miljonprogramsområdena har förändrats 

sedan de byggdes under 1960- talet. De började som en symbol för 

det nya moderna Sverige för att under 1970-talet övergår till 

sovstäder i industrisamhället till att på 1980-talet bli en symbol för 

det icke-svenska (Ericsson, Molina & Ristilammi, 2000). Förorten 

blev härmed en främmande plats och invandrarna blev till hot mot 

den svenska välfärden (Sernhede 2004). De som bor i förorten blir 

vad Sernhede (2004) m.fl. kallar för den andre.  

 

På 1960-talet var förorten en symbol för framsteg och utveckling. 

Miljonprogrammet kom som en lösning på alla gamla problem och 

en början i skapandet av det moderna samhället. Vi skulle bort från 

allt det gamla för att bli moderna människor. I detta ingick också 
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tanken om att komma bort från rasfördomar. För att lyckas med det 

ville den socialdemokratiska regeringen hjälpa dem som hade svårt 

att komma in i det moderna samhället. I förorten fick de utvecklas 

till att bli moderna människor (Ericsson, Molina & Ristilammi, 2000). 

 

Miljonprogrammen var lösningen som skulle ge människor goda 

förutsättningar att utvecklas ”rätt”. Det var en plats utan historia 

där man kunde börja om från början. Där kunde människor komma 

bort från smutsen och misären i stadskärnorna för att uppnå en ny 

renhet (Ericsson, Molina & Ristilammi, 2000). 

 

Under 1980-talet blev det invandrarna som bosatte sig i 

miljonprogrammens storskaliga förortsområden. Dem som bodde i 

förorten betraktades som ett hot mot den Svenska välfärden. Men i 

beskrivningen av förorten finns också en annan dimension. Man 

ville kontrollera den samtidigt som man fascinerades av den 

(Ericsson, Molina & Ristilammi, 2000). Där fanns något unikt, 

positivt och annorlunda. Samtidigt drogs symboliska gränser där 

vissa var innanför och andra utanför. Även i Sernhedes (2004) 

beskrivning av den andre finns både en dimension av hotfullhet och 

exotiska egenskaper som fascinerar. Förorten beskriver det icke-

normala, en annorlundahet som Ristilammi (1994) försökt skildra. 

 

Det tragiska i denna dröm var att moderniteten aldrig var etniskt 
neutral. I en känslostruktur byggd på förnekandet av den skillnad 
som modernitetstanken innebar (och innebär) kunde gamla 
dominansstrukturer överföras och tvättas i modernitetens namn. 

Det moderna framstegsprojektet har nu hamnat i en kris, där det 
som tidigare varit dolt på en insida plötsligt förvandlas till yta. Och 
det som nu blir synligt är något som alltid funnits där, nämligen 
det faktum att det moderna alltid behöver skapa sig en 
annorlundahet för att kunna förstå sig själv (Ristilammi 1994, s26) 

 

Förorten har alltid framställts som annorlunda i jämförelsen med 

det övriga samhället. På 1960-talet var miljonprogrammet en 

modern annorlundahet med sin revolutionerande arkitektur. Under 

1970-talet präglades områdena av en social annorlundahet. I och 

med att det fanns många lediga lägenheter så var det där man 

hamnade som nyanländ till staden. Då handlade det om att så 

snabbt som möjligt ta sig därifrån för att hitta någonting bättre. 

1980-talet var det årtionde då den etniska annorlundaheten blev 

synonymt med förorten (Sernhede 2004).  

 

3.2.4 Segregationsprocessen 

Segregation är inte något beständigt och oföränderligt utan snarare 

en process som hela tiden är i förändring. Om detta skriver Roger 

Andersson,  

 

Få vuxna bor i det hus eller ens i det bostadsområde de vuxit upp 
i. I varje givet ögonblick är den etniskt segregerade staden därför 
en produkt av etniskt selektiva flyttningsrörelser i det förflutna. 
(Andersson, R 2008, s128) 
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I och med att vi flyttar på oss så gör vi också aktiva val som kan 

bidra till att öka den etniska segregationen detta kallar Andersson, 

R (2008) för etniskt selektiva flyttningsrörelser.  

 

När andelen utlandsfödda i ett område överstiger stadens 

genomsnitt så kallas de för segregationsgenererande flyttningar. 

Enligt Andersson (2008) finns det tecken som tyder på att när ett 

område uppnått ett visst procentuellt antal invandrare, cirka 20 

procent, så finns det en risk att de segregationsgenererande 

flyttningarna ökar. Då sker förändringarna snabbt och ett 

bostadsområde kan under kort tid få en mycket större andel 

utlandsfödda invånare. När detta sker är det oftast skolan som 

avgör om man väljer att flytta (Andersson, R 2008).  

 

Denna påtagliga separation av barnen i skolan är inte endast ett 
resultat av boendesegregeringen. Det är en central orsak till 
pågående separationsprocesser och en orsak till reproduktion och 
förstärkning av den på etniskt grund uppdelade staden. 
(Andersson, R 2008, s130) 

 

En annan orsak till att segregationen förstärks och bibehålls är de 

institutionsgenererande flyttningar. Detta har mycket att göra med 

miljonprogrammets utformning. De fungerar ofta som sovstäder 

som saknar viktiga institutionella funktioner och ligger långt ifrån 

arbetsplatsen. Sedan finns de såkallade nätverksbetingade 

flyttningarna som handlar om önskan att bosätta sig nära släkt, 

vänner och bekanta. Tendensen är att svenskar vill bo tillsammans 

medan invandrare ofta bor i multietniska bostadsområden 

(Andersson, R 2008).  

 

3.2.5 Segregeringens effekter 

För att utreda de egentliga effekterna av segregationen så har 

Andersson, R (2008) tittat närmare på hur den sociala 

sammansättningen i ett visst bostadsområde påverkar individens 

socioekonomiska utveckling. Han menar att man kan påvisa att 

utflyttning från de större miljonprogramsområdena är 

åldersmässigt, etniskt och socialt selektiv. För att förklara dessa två 

ansatser kan man ta hjälp av tre teoretiska ansatser, 

socialisationsteorin, nätverksteorin och stigmatiseringsteorin 

(Andersson, R 2008).  

 

Socialisationsteorin handlar om hur vi påverkas av omgivningen och 

blir de vi blir. Fokus ligger framförallt på hur barn påverkas av sina 

föräldrar och deras värderingar. Även bostadens geografiska läge i 

en viss omgivning har en stor inverkan då barnen utvecklar sina 

värderingar. Vart man bor påverkar också vilken skola man går i och 

vilka föreningar barnen har möjlighet att vara delaktiga i. Enligt 

Andersson (2008) finns det flera forskare som menar att skolan 

avspeglar bostadssegregationen. Att barn som bor i ett visst 

bostadsområde går i samma skola påverkar kvalitén på 

undervisningen framförallt för de barn som bor i svenskglesa 

områden. Men omgivningen påverkar oss genom hela våra liv. Det 
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är svårt för invandrare att hitta nya sociala sammanhang om man 

inte bor med människor från det land som man flyttar till.     

 

Nätverksteorin förklarar även den hur vi påverkas av vår omgivning. 

Men här handlar det om hur bra kontakter människor har med olika 

sociala nätverk. Det sociala nätverket påverkar vilka möjligheter vi 

har på bostadsmarknaden, arbetsmarknaden, den politiska 

marknaden mm (Andersson, R 2008).  

 

Stigmatiseringsteorin handlar om uppdelning i olika kategorier 

mellan människor och områden. Områden förknippas med vissa 

egenskaper som de som bor där automatiskt också associeras med. 

Andersson (2008) menar att många miljonprogramsområden 

präglas av vissa föreställda egenskaper men att detsamma gäller 

även områden som Djursholm och Östermalm. Även Mats Franzén 

(2008) pekar på att segregation fixerar vissa egenskaper till vissa 

platser som t.ex. rikedom och fattigdom. Fokus försvinner från 

människorna som individer och de blir istället en del av platsen, ett 

exemplar av platsen som Franzén (2008) uttrycker det. Själva 

platsen får ett rykte som blir synonymt med de som bor där. 
 

Andersson (2008) reserverar sig med att påpeka att det är svårt att 

analysera segregationens effekter eftersom omflyttningen ofta är 

väldigt stor i miljonprogramsområden. På 5 år har ca hälften av dess 

invånare lämnat de områden som domineras av hyresrätter 

(Andersson, R 2008).  

 

3.2.6 Teoretiska utgångspunkter inom 
segregationsforskningen 

Eva Andersson och Urban Fransson har skrivit rapporten Från 

Babylon och Chicago till Fittja (2008) där de beskriver olika 

teoretiska utgångspunkter och angreppssätt som skapades under 

1960-talet som en reaktion mot Chicagoskolans beskrivning av den 

moderna stadens utveckling. 

 

Chicagoskolan byggde på ett antagande om individen som aktör där 

alla människor konkurrerar om de bästa lägena i staden. En tävling 

där de starkaste grupperna tar i besittning de attraktivaste 

områdena. Man utvecklade då tanken om staden som en organism 

en ansats man valde att kallar för humanekologi. Forskare 

utvecklade olika teorier med grund i detta tankesätt (Andersson, E 

& Fransson 2008).  

 

En av dessa forskare var Burgess som delade in staden i olika zoner 

efter hushållens egenskaper. De som flyttade till staden började sin 

resa i de slitna centrumområdena för att sedan förflytta sig längre 

och längre bort från stadskärnan till mer attraktiva områden för att 

ge plats åt andra nyanlända invånare. Detta var även en utveckling 

som man kunde se i de svenska städerna fram till 

centrumsaneringarna på 1960-talet. Chicagoskolans forskning gav 

en tydligare bild av rumsliga sociala mönster i staden än vad man 

sett tidigare, utan att för den sakens skull peka på orsakerna 

(Andersson, E & Fransson 2008).  
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På 1960-talet uppstod därför en reaktion mot Chicagoskolan och 

dess humanekologiska ansatser. Man menade att den ekologiska 

ansatsen inte förklarade segregationsprocessen i tillräcklig 

utsträckning. Inom Chicagoskolan togs inte tillräcklig hänsyn till 

sociala och kulturella processer. Därför utvecklade andra forskare 

ett angreppssätt som mer kom att handla om beteenderiktade 

ansatser med fokus på varför människan väljer att göra som hon 

eller han gör (Andersson, E & Fransson 2008). 

 

Samtidigt som de beteenderiktade ansatserna kom även det 

managerialistiska synsättet som behandlade statens roll och den 

institutionella diskrimineringen. På 1970-talet kom ytterligare idéer 

var de marxistiska och weberianska som fokuserar på individens 

resurser och restriktioner på bostadsmarknaden som viktiga 

aspekter för olika bosättningsmönster. På 1990-talet utvecklades de 

så kallade poliriserings- och missmatchhypoteserna som tar 

utgångspunkt på en samhällelig nivå för att förklara 

segregationsmönster (Andersson, E & Fransson 2008).  

 

Inom den beteendeinriktade forskningen lades fokus på individens 

agerande på bostadsmarknaden. Många av dessa forskare menar 

att individens val har en avgörande betydelse för 

boendesegregationen och att konsekvensen av dessa val påskyndar 

segregationens utveckling. Men det finns också de som frågar sig 

om det verkligen är individens val eller omgivningens restriktioner 

som påverkar uppkomsten av boendesegregation mest (Andersson, 

E & Fransson 2008).  

 

Inom den managerialismen anser man att det enbart är 

restriktioner på bostadsmarknaden som styr utvecklingen. Då är 

utbud och tillgänglighet på bostadsmarknaden den viktigaste 

faktorn. Man lägger skulden på de aktörer som har makten att 

fördela bostäder (Andersson, E och Fransson 2008). 

 

Enligt den marxistiska (1970-tal) hypotesen är klasskillnader den 

största orsaken till uppdelningen i samhället. Det handlade endast 

om skillnader mellan olika gruppers finansiella resurser på 

bostadsmarknaden. Vad man däremot inte tog hänsyn till var 

kulturell bakgrund och etnicitet. En del forskare har sett detta som 

en fördel eftersom man då inte fastnar i tanken om att ansvaret för 

den etniska segregationen ligger hos invandrarna själva (Andersson, 

E & Fransson 2008).  

 

Inom den neoweberianska ansatsen (1960-tal) är det konkurrens 

om de befintliga bostäderna som förklarar boendesegregationen. 

Båda dessa hypoteser förklarar individens styrka på 

bostadsmarknaden med vilka resurser de har. Ekonomiska resurser, 

position på arbetsmarknaden, utbildning, politiska resurser och 

sociala resurser är faktorer har avgörande betydelse i 

segregationsprocessen (Andersson, E & Fransson 2008). 
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Segregationsmönster är komplexa samspel mellan olika strukturer i 

samhället. De förändringar som sker på en global nivå påverkar 

utvecklingen på den lokala nivån. I och med att industriernas 

tillverkning flyttas till andra länder så ökar arbetslösheten i Sverige 

vilket ger sämre valmöjligheter för de arbetslösa på 

bostadsmarknaden. Missmatch hypotesen och 

polariseringshypotesen, som utvecklades under 1990-talet 

behandlar detta problem (Andersson, E & Fransson 2008).  

 

Missmatch hypotesen baseras på det faktum att högutbildad 

arbetskraft efterfrågas i städernas centrala delar. De som bor i 

invandrartäta områden är lågutbildade eller så har de en utbildning 

som inte efterfrågas. Dessa grupper blir då fast i dessa 

bostadsområden i och med att de har dåliga möjligheter att öka 

sina inkomster(Andersson, E & Fransson 2008).   

 

Polariseringshypotesen behandlar de växande ekonomiska klyftor 

som uppstått mellan olika samhällsgrupper. Allt fler blir rikare 

medan allt fler blir fattiga och det finns inte många däremellan. I 

och med att det finns färre jobb inom industrin är det svårt för vissa 

grupper att tjäna pengar. Men enligt denna teori kommer det ändå 

att finnas jobb till lågutbildade kvar. Men dessa jobb kommer att ge 

dåligt betalt och bidra till polariseringen. Konsekvensen blir att det 

blir allt färre områden där de som har små inkomster kan bo, 

samtidigt som dessa grupper kommer att koncentreras till allt 

mindre ytor (Andersson, E & Fransson 2008).   

 

3.2.7 Rasifiering 

Irene Molina använder ofta begreppet rasifiering i sin forskning om 

etnisk boendesegregation. Rasifiering är uttryck för etnisk 

uppdelning och en rasifierad stad är en etniskt delad stad (Ericsson, 

Molina, Ristilammi 2002). Jag tolkar detta som ett annat uttryck för 

etnisk boendesegregation. Rasifieringsprocessen har utvecklats 

under 1990-talet i takt med att de rika blir allt rikare och de fattiga 

allt fattigare vilket tar sig uttryck i en slags etnisk hierarki mellan 

olika grupper där de utomeuropeiska grupperna ligger längst ner 

och de nordeuropeiska längst upp (Ericsson, Molina, Ristilammi 

2002). 

 

Stadens rasifiering handlar om de processer som leder individer, 
grupper och institutioner på en bestämd bostadsmarknad, att 
tänka, handla och diskriminera utifrån idén om ”ras”, på ett sätt 
att denna bostadsmarknad differentieras rumsligt efter 
föreställda rasskillnader eller tillskrivna rastillhörigheter. (Molina 
2008 s57) 

 

Molina (2008) problematiserar användandet av begreppen ”ras” 

och rasism. Hon anser att det är viktigt att belysa dessa fenomen 

för att upptäcka att det finns rasistiska föreställningar i det svenska 

samhället som är så pass djupt rotade att de tas förgivet utan att 

ifrågasättas. Genom att undvika problemet undviker man också att 

skapa en medvetenhet om den här typen av problem. I Europa är 

den vanligaste rasismen den som man kallar kulturrasism. Kultur 

handlar om makt när man talar om den etniska 
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boendesegregationen. Kulturella skillnader har numera ersatt de 

biologiska och religiösa grunderna för rasism (Molina 2008). 

 

Stadens rasifieringsprocesser kan förklaras med hjälp av fyra fält 

den socio-rumsliga, den politiska, den ideologiska och den 

diskursiva. Den socio-rumsliga är det fält där segregation kan mätas. 

T.ex. hur många invandrare det bor i miljonprogramsområdena, 

vilken inkomst eller utbildning människor har. Men det finns 

fortfarande en etnisk hierarki som står över allt annat och styr 

människors positioner på bostadsmarknaden (Molina 2005).  

 

Det politiska fältet förklarar att den politik som tog form under 

efterkrigstiden har påverkat segregationens utveckling och bidragit 

till den boendesegregation som vi har idag. Inom det ideologiska 

fältet finns den tidigare nämnda kulturrasismen som har sin 

utgångspunkt i att vissa befolkningsgrupper anses bättre än andra. 

Det är enligt det här tankesättet som olika aktörer på 

bostadsmarknaden (bl.a. fysiska planerare) agerar och fattar beslut. 

Media har en stor påverkan i vidmakthållandet av dessa strukturer. 

Det diskursiva fältet handlar om just massmediernas roll i 

segregationsprocessen. Media hjälper till att förstärka den mentala 

segregationen där miljonprogramsområdena ofta förklaras som 

orsaken till problemet (Molina 2005).  

 

Genom att introducera rasifieringsteorin söker Molina (2008) en 

omdefiniering av den definition av etnisk boendesegregation som 

hittills ofta dominerat olika diskurser. Hon vill bryta ner 

föreställningen om att det är invandrarna som är orsaken till 

segregationen. Istället borde fokus läggas på starka grupper i 

samhället som i och med att de har mer resurser också bidrar mer 

till skapandet av segregerande mönster i staden (Molina 2008, s25). 

 

Molina (2008) pekar på många brister inom diskursen om den 

etniska boendesegregationen. Hon menar att boendesegregation 

vuxit fram genom politiska ideologier som skapat de 

maktförhållanden som präglar fenomenet och att 

segregationsprocessen i sin tur bidrar till en reproduktion av dessa 

maktförhållanden. I analysen av segregationsprocessen har uteslutit 

de allra viktigaste beståndsdelarna, nämligen människorna och den 

interaktion som sker inom och mellan de segregerade rummen. När 

man studerat segregation har det nästan enbart varit 

marginaliserade bostadsområden som stått i fokus där man istället 

hade behövt rikta fokus mot hela det staden. Därmed är det också 

viktigt att man bryter ner föreställningen om att människor som bor 

i högstatusområden inte har någonting med segregationsprocessen 

att göra. Det är också viktigt att förstå att vi lever i ett ojämlikt 

samhälle och att boendesegregationen handlar om 

rasdiskriminering där etnicitet och kultur inte är neutrala begrepp 

(Molina 2008). 

 

Det är många olika mekanismer på olika nivåer i samhället som 

skapar en rasifierad stad. Molina (2008) menar att rasifiering inte 
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uppkommer av sig självt utan att det är viktigt att förstå att det är 

en process som alla i staden är delaktiga i att skapa.  

 

3.3 Epokskifte 

 

3.3.1 Från den moderna till den post-moderna staden 

Segregation har funnits sedan uppkomsten av de första städerna 

men de första studierna som beskriver staden och 

segregationsprocessen gjordes i Chicago, inom den så kallade 

Chicagoskolan, under den första delen av 1900-talet. Chicago växte 

snabbt under den här tiden och man började därför att studerade 

hur människor kom att fördelas i olika områden i staden. Många 

immigranter hamnade till en början ofta i slummen. När man hade 

gjort sig mer hemmastadd och fått det bättre ställt flyttade man 

vidare till allt populärare områden. Inom chicagoskolan började 

man därför utveckla tanken om staden som en levande organism 

(Johansson 2004a).    

 

Thomas Johansson (2004a) menar att de uppdelningar som sågs i 

Chicago kan förklaras med hjälp av två dimensioner som han har 

valt att kalla för skiktningar: horisontell och vertikal skiktning. 

Horisontell skiktning handlar om geografiska omvandlingar som 

bildandet av mer eller mindre synliga murar mellan olika områden i 

staden medan den vertikala skiktningen behandlar en hierarkisk 

ordning som t.ex. klasskillnader. 

 

I Chicago utvecklades den moderna staden. Så när post-

modernismen gjorde sig gällande flyttades fokus från Chicago till 

Los Angeles. Det som kännetecknar post-modernismen är de-

industrialisering och globalisering. Nu läggs fokus på relationen 

mellan det lokala och det globala och inte staden som organism 

som man gjorde i Chicago (Johansson 2004a). 

 

3.3.2 Från produktion till konsumtion  

En viktig aspekt när man talar om segregationens utveckling över 

tid är vad som händer när det moderna samhället övergår till det 

post-moderna samhället. Eller när vi går från det industriella till det 

post-industriella samhället. Hur man än väljer att uttrycka sig så är 

förändringarna det som är det intressanta. Vi går från 

industrisamhällets produktion till det moderna samhällets fokus på 

kultur och konsumtion (Johansson 2004a).  

 

Thomas Johansson är en av flera forskare som behandlar just 

övergången från det ena tillståndet till det andra i sin rapport 

Gentrifiering och estetisering av den post-moderna staden (2004a). 

Han menar att övergången påbörjades någon gång under 1980-talet 

då man i västvärlden började lämna den industriella produktionen 

av varor för att istället börja ”producera” och marknadsföra kultur. 

Johansson (2004a) inspireras av Sharon Zukin i sitt arbete. Ett 

begrepp som Zukin använder för att beskriva utvecklingen i den 

post-moderna staden är kultifiering.  
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Storstaden har i allt större utsträckning dragits in i en kulturell 
ekonomi där det handlar om att sälja bilder av det urbana och att 
locka turister. Som ett led i detta satsar man på museer av olika 
slag, på att bevara historiska miljöer och att skapa tydliga 
landmärken. Staden har blivit en produkt som ska marknadsföras 
och säljas. (Johansson 2004b s169) 

 

I övergången från den moderna till den post-moderna staden 

förändras även individens roll. I Chicago var människan en individ 

som tänkte, kände och handlade. När fokus sedan flyttades till Los 

Angeles blev människan en ointressant medial produkt, en 

biprodukt av urbana processer. Individen har förlorat sin betydelse 

som aktör och blivit en statist. I det post-moderna samhället är det 

maktförhållanden som styr människans möjligheter att handla 

(Johansson 2004a, s31).     

 

I och med tillbakagången av industrialismen hamnar stora grupper 

av människor utanför samhället. Konsekvensen blir ökade sociala 

klyftor mellan rika och fattiga. Det post-moderna samhället är ett 

informations- och nätverksamhälle där behovet av högutbildad 

arbetskraft ökar. Jakten på kunskap och information är det som 

präglar de förändringar som samhället genomgår. Även inom 

industrin ökar behovet av högutbildad arbetskraft och det finns 

färre jobb för de som saknar utbildning. Men trots att det finns en 

efterfrågan på utbildad arbetskraft så finns det ändå många 

utbildade invandrare som inte kan få jobb. Det är en orsak till att 

arbetslösheten bland invandrarna växer och utanförskapet blir allt 

påtagligare för dessa grupper (Sernhede 2004, s111).  

 

I och med övergången från det moderna till det post-moderna 

samhället går vi mot ett samhälle där gränser suddas ut och det 

urbana intar alltmer abstrakta former. Utvecklingen går mot en 

globalisering av våra städer vilket leder till en utveckling av ett 

samhälle där globala nätverk får en allt mer betydelsefull roll. Tack 

vare ny teknik är vi inte längre lika bundna till den fysiska plats där 

vi befinner oss. Massmedias bild av staden får därmed en allt större 

betydelse när i skapandet av föreställningar om staden(Johansson 

2004a, s30). 

 

3.3.3 Teknikens betydelse för det post-moderna samhället  

Nya tekniska lösningar har en stor del i den snabba utvecklingen 

mot ett post-modernt samhälle. Människor kan kommunicera med 

varandra utan att träffas och är där med inte längre beroende av 

var de befinner sig i världen. Den fysiska platsen får en mindre 

betydelse och ersätts istället av ett fiktivt, symboliskt rum. 

Människor kommunicerar alltmer via internet istället för att mötas 

ansikte mot ansikte i stadens offentliga rum (Johansson 2004a). 

 

Detta fenomen exemplifierar Sernhede i sin text Tropikaliseringen 

av USA:s storstäder (2004). Han beskriver här hur nätverk byggs upp 

mellan olika utsatta folkgrupper i samhället. Han använder bl.a. 



Kandidatuppsats FM1402 VT10 15 hp Lisa Rooth, fp07, 2010-05-13 

19 
 

hiphop kulturen som exempel för hur människor som inte har en 

självklar plats i det moderna och det post-moderna samhället söker 

sin tillhörighet någon annanstans. Han beskriver hur hiphop 

kulturen spridit sig från Los Angeles till våra svenska förorter. 

Samma tendenser kan man se i sökandet efter gemenskap mellan 

olika utsatta etniska grupper (Sernhede 2004).  
 

Men staden har inte spelat ut sin roll under post-modernismen 

menar Johansson (2004a) och väljer att hänvisa till Sassen och 

Castell (s25). De menar att staden bara har bytt skepnad. Den lokala 

staden har ersatts av den globala staden som har blivit ett socialt 

och kulturellt centrum. 

 

3.3.4 Media skapar bilden av förorten 

Media har en viktig roll i skapandet av bilden av staden. Några som 

skrivit om detta är Ericsson, Molina och Ristilammi i rapporten 

Representationer av platser – en teoretisk genomgång (2000). De 

menar att den mediala bilden inte berättar hela sanningen om 

staden men att det ofta kan vara svårt för allmänheten att skilja på 

avbildningen av verkligheten och den sanna verkligheten. Media 

skapar den allmänna opinionen kring synen på förorten genom 

skapandet av fördomsfulla diskurser om invandrare och de 

områden som de är bosatta i. Detta bidrar till en sammanblandning 

mellan människa och miljö. Det är sedan svårt att förändra bilden 

av ett område när media väl har bestämt vad diskursen ska handla 

om. Min tolkning av detta är att det inom media liksom 

stadsplanering finns sega strukturer. När byggnader såväl som 

diskurser väl är byggda är de svåra att förändra (Ericsson, Molina & 

Ristilammi 2000).    

 

Med hjälp intervjuer förstärker man bilden av förorten och skapa en 

schablonbild genom att de invandrare som intervjuas förväntas ha 

en viss åsikt. De behandlas som objekt och det som skrivs om dem 

är till för den svenska publikens ögon. Ericsson, Molina och 

Ristilammi (2000) hänvisar till Ylva Brunes (1998) forskning om 

medias skapande av en ”mental” segregation. Den mentala 

segregationen är ett resultat av förutfattade meningar om 

människor kulturer och platser (Ericsson, Molina & Ristilammi 

2000). 

 

Johansson (2004b) menar att media skapar en påhittad verklighet 

där man förstärker lyfter fram vissa egenskaper som tillslut blir det 

enda verkliga. Därmed skapas bilden av förorten som ett hot. 

Molina (2005) är inne på samma spår och anser att media ger 

bilden av en förort full av otrygga miljöer, våldtäktsmän, förtryckta 

kvinnor, ojämnställda män. Detta leder till att segregationen 

förstärks och bibehålls och att miljonprogramsområdena framställs 

som orsaken till segregation. 

 

Molina har forskat i bildens betydelse i framställningen av förorten i 

Förortsdiskurser i bilder (2000). Hon menar att bilder ofta används 

för att förtydliga framställandet av miljonprogrammet som 



Kandidatuppsats FM1402 VT10 15 hp Lisa Rooth, fp07, 2010-05-13 

20 
 

någonting negativt genom att ytterligare vinkla verkligheten. När så 

görs skapas en distans till det misslyckade projektet med de 

moderna förorterna där man skulle forma de människor som hade 

svårt att bli en del av den moderna staden. Därmed skapar man en 

representation av den andre (Molina 2000). 

 

Media har en stor roll i avgörandet av vilka frågor som 

majoritetsbefolkningen upplever som viktiga. Bara för att man har 

slutat skriva om något betyder inte det att det man slutat skriva om 

har slutat att existera (Sernhede 2004). 

 

3.3.5 Att bryta segregationens mönster 

Social blandning har inte alltid varit någonting önskvärt inom den 

svenska bostadspolitiken. Det var först under 1970-talet som man 

började jobba för att öka den sociala blandningen i staden. Men det 

blev inte som politikerna önskade, snarare har segregationen 

förstärkts sedan dess och blivit ett av de största samhällsproblemen 

vi har idag (Andersson, R 2008). 

 

Molina (2005) menar att det finns en utbredd uppfattning om att 

den etniska segregationen uppkommit genom invandrarnas egna 

val men att forskning visar på det motsatta. Andersson (2008) 

menar att de fria viljan är begränsad och att det är fel att tro att 

etnisk segregation uppkommer på grund av invandrarnas egna val. 

Det är viktigt att också lägga fokus på de val som svenskarna gör på 

bostadsmarknaden för att förstå hur segregationen uppkommit 

(Andersson 2008).  

 

Molina (2008) tycker att det är fel att de marginaliserade 

bostadsområdena får stå i fokus när segregation studeras. Därmed 

avsägs de människor som bor i högstatusområdet allt ansvar för 

segregationsprocessen. Som om de inte själva har ett segregerat 

boende menar Molina (2008 s54). Anders Thörnqvist (2008) går så 

långt att han påstår att det faktiskt är just högstatusområden, som 

Djursholm och Östermalm, som är de mest segregerade vi har i 

Sverige. 

 

Det finns en föreställnig om att punktinsatser i 

segregationsdrabbade områden är lösningen på problemet. 

Thörnqvist (2008)  beskriver ”storstadssatsningen” som ett exempel 

på en sådan insats. Storstadssatsningen lanserades av den 

socialdemokratiska regeringen år 1999 och gick ut på att skänka 

pengar (totalt 2,2 miljarder) till utsatta områden, däribland 

Södertälje. Pengarna fick användas till vad som helst för att 

förbättra situationen i de valda områdena. Försöket misslyckades 

och att det finns de som menar att segregationen till och med 

ökade (Thörnqvist 2008).  

 

Det behövs helt andra initiativ än pengar för att lösa 

segregationsproblemen i den här typen av områden. Vidare anser 

Thörnqvist (2008) att en lärdom man borde ta av 

storstadssatsningen är att segregation är en fråga för hela staden 
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och inte bara för utsatta områden. Segregationen kan tvärtom 

bekämpas i helt andra områden. Exempel på detta är att styra 

inflyttningen i ”bättre” områden, bygga hyreslägenheter, styra 

etableringen av verksamheter. Segregationsarbete är ett arbete för 

hela staden. Invandrare och svenskar måste få en chans att mötas i 

det offentliga rummet (Thörnqvist 2008).  

 

Fysiska barriärer mellan stadsrum i Sverige är mycket ovanligt. Trots 

detta finns en klar uppdelning mellan vi och dom där gränserna 

består av mentala barriärer och tankemönster (Molina 2005). Flera 

forskare talar om den andre (Molina 2005, Franzén 2008). Franzén 

(2008) talar om den andre som något avvikande från det normala. 

För att vi ska kunna råda bot på segregationen krävs ett erkännande 

av den andre. Men de gränser och barriärer som finns mellan olika 

områden gör att olika grupper hålls isär så att vi inte kan se 

varandra. När människor inte träffas uppstår fördomar och rädsla 

för den andre. För att råda bot på de fördomar som vi, ofta 

omedvetet, bär på så måste människor kunna mötas i staden 

(Franzén 2008). Franzén (2008) efterfrågar gator som är fulla av liv 

där människor tvingas till möten med den andre. Det handlar inte 

om att förändra och anpassa människor utan att acceptera 

skillnaden mellan sig själv och andra.  

    

Lina Olsson (2008) använder sig av begreppet appropriation för att 

beskriva hur människor självorganiserar sig i staden. Appropriation 

innebär att man gör ett offentligt rum till sitt utan att inskränka på 

någon annans möjligheter att använda rummet. Olsson (2008) 

använder Rinkeby som exempel. Unikt för Rinkeby är att man 

omvandlat många lokaler som tidigare haft andra funktioner till 

affärslokaler. Det handlar om olika typer av förråd och 

samlingslokaler. Omvandlingarna har inte skett med hjälp av nya 

detaljplaner utan har genom egna initiativ från småföretagare 

omvandlats med hjälp av tillfälliga bygglov. I takt med att allt fler 

lokaler omvandlats till butikslokaler har en ny typ av struktur 

bildats. Från början fanns här bara en centrumanläggning centralt i 

området. Rinkeby har numera flera gator som kantas av småbutiker 

med utbud från världens alla hörn. Denna typiska 

miljonprogramsförort har genom lokala initiativ omvandlats till 

något det inte var tänkt att vara från början. Numera är det inte 

bara invånarna i Rinkeby som handlar i småbutikerna. Hit kommer 

människor från hela Stockholmsområdet för att handla osvenska 

varor. Detta är ett typiskt exempel på hur människor genom att 

appropropriera rummet kan göra det till sitt utan att andra nekas 

tillträde (Olsson 2008). 
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4 FALLSTUDIE SÖDERTÄLJE 

 

4.1 Bakgrund 

För att fenomenet etnisk boendesegregation ska kunna diskuteras 

vidare har jag använt mig av Södertälje som fallstudie. Södertälje 

genomgick under 1960-talet en industrialiseringsperiod som följdes 

av en väldig bostadsbrist. Många nya bostäder krävdes för att 

tillfredställa behovet på marknaden. Därför uppförde man under 

rekordåren flera storskaliga bostadsområden runtom i staden. 

Dessa områden präglades av en storskaligare planering än den man 

sätt tidigare. (Kulturmiljöprogrammet 2005) 

Många av de nya bostadsområdena placerades med hjälp av nya 

tekniska lösningar på tidigare svåråtkomliga odlingsmarker. I och 

med oljekrisen under 1970-talet sjönk efterfrågan på arbetskraft 

och många av de nybyggda lägenheterna stod tomma. 

(Kulturmiljöprogrammet 2005) 

När invandringen från mellanöstern kom igång under 1980-talet 

fylldes de tomma lägenheterna med nyanlända invandrare. Staden 

präglas idag av etnisk boendesegregation vilket gör Södertälje 

intressant som fallstudie i det här arbetet. I fyra av dessa områden 

har 60-80% utländsk bakgrund. Detta ska jämföras med 42 % för 

hela kommunen. (Kulturmiljöprogrammet 2005)  

 

 

 
© Södertälje kommun, Enheten för Geografisk Information 

Södertälje tätort. De lila markeringarna visar de fyra bostadsområdena 

Ronna, Hovsjö, Geneta och Fornhöjden. Den orangea markeringen visa 

ungefärlig lokalisering av centrum. De gråa fälten visar industriernas 

utbredning.  
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4.2 Södertälje under efterkrigstiden 

Under efterkrigstiden expanderade industrin snabbt i Södertälje 

mycket tack vare bl.a. Scanias utveckling. Södertälje var under den 

här tiden en mycket liten stad med endast ca 20 000 invånare. I takt 

med att industrin växte ökade också behovet av att snabbt hitta 

kompetent arbetskraft. Man var därvid i behov av arbetskraft från 

andra delar av Sverige och norden. En lösning på problemet blev 

den så kallade arbetskraftsinvandringen som till en början kom från 

norrland och Finland (Gelotte, Dahlström Rittsél & Ulfstrand 2007). 

Bostadsbristen blev snabbt ett faktum. I och med att arbetskraft var 

en bristvara var det därför nödvändigt för industrierna att kunna 

erbjuda bostäder till sina anställda. Flera företag engagerade sig för 

att försöka hitta en lösning på bostadsbristen. För att lösa 

bostadsbristen hade Scania redan innan första världskriget, 

tillsammans med flera andra företag, gått ihop med kommunen för 

att bilda ett bostadsföretag som skulle bygga arbetarbostäder 

(Gelotte, Dahlström Rittsél & Ulfstrand 2007).  

 

Men det var inte bara lägenheter som Scania hjälpte till att 

förmedla, de anställda som var intresserade av att bygga egna hem 

kunde också få hjälp av företaget. Man köpte upp mark där man lät 

bygga radhus och villor som de anställda erbjöds att köpa (Gelotte, 

Dahlström Rittsél & Ulfstrand 2007). 

 

Både AstraZeneca och Scania har under hela efterkrigstiden 

tilldelats tomter från kommunen att förmedla till sina anställda.   

1948 startades också det allmännyttiga fastighetsbolaget 

Telgebostäder som finns kvar än idag. Kommunen ansåg att 

företagen inte borde fungera som bostadsförmedlare och inledde 

under 1960-talet egna bostadsprojekt för att bygga bort 

bostadsbristen. Trots detta har både AstraZeneca och Scania än 

idag kvar sina bostadsförmedlingstjänster till förmån för de 

anställda. För företagen var det viktigt att under den här tiden 

kunna erbjuda bostäder till sina anställda för att rekrytera 

arbetskraft (Gelotte, Dahlström Rittsél & Ulfstrand 2007).      

 

Under 1960-talet var bostadsbristen akut på många håll i landet och 

det blev därmed ännu viktigare för företagen att kunna erbjuda sin 

anställda någonstans att bo. Företagen arbetade då för att locka 

hela familjer att bosätta sig i staden och därmed öka chanserna att 

arbetskraften skulle välja att bosätta sig i staden permanent. I och 

med arbetskraftsinvandringen genomgick Södertälje under 1950- 

och 1960-talen en omfattande expandering. Följden blev storskaliga 

trafiklösningar, byggandet av nya skolor och en utökning av den 

kommunala omsorgen (Gelotte, Dahlström Rittsél & Ulfstrand 

2007). 

 

1961 genomgick stadskärnan en omfattande centrumsanering där 

större delarna av den befintliga bebyggelsen revs för att ersättas 

med storskaliga byggnadskomplex (Gelotte, Dahlström Rittsél & 

Ulfstrand 2007). 
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Från slutet av 1940-talet fram till mitten av 1970-talet uppkom ett 

tiotal nya bostadsområden i stadens utkanter. Fyra var Ronna, 

Hovsjö, Geneta och Fornhöjden vilka är de områden där det idag 

bor flest invandrare med utländsk bakgrund. Många av de områden 

som byggdes under 1960- och 1970-talet präglas av storskalighet 

och placerades ofta i tidigare svårtillgänglig terräng. Med hjälp av 

nya tekniska lösningar behövde man inte längre anpassa 

bebyggelsen till platsen (Gelotte, Dahlström Rittsél & Ulfstrand 

2007). 

 

I samband med oljekrisen under 1970-talet tvingades många 

industrier att införa anställningsstopp. Detta i samband med att 

många av de nya bostadsområdena stod färdiga vilket ledde till att 

många lägenheter stod tomma. Lösningen blev att under 1980-talet 

placera nyanlända flyktingar för att kunna fylla upp de bostäder 

som hade byggts (Gelotte, Dahlström Rittsél & Ulfstrand 2007). 

 

Södertälje har tack vare industrin snabbt utvecklats från en småstad 

med 20 000 invånare under 1940-talet till en medelstor stad med ca 

85 000 invånare idag (Gelotte, Dahlström Rittsél & Ulfstrand 2007). 

 

4.2 Befolkningsutveckling 

Efter kriget år 1945 bestod Södertäljes befolkning av endast 20 000 

invånare. År 2000 bodde där omkring 80 000 och idag har 

befolkningen ökat med ytterligare några tusen till drygt 85 000 

invånare. Den största befolkningsökningen skedde mellan mitten av 

1940-talet till mitten av 1970-talet då befolkningstalet ökade med 

över 55 000 invånare (Gelotte, Dahlström Rittsél & Ulfstrand 2007). 

 

Det är inte många industristäder i Sverige som har expanderat så 

mycket som Södertälje gjorde mellan 1950 och 1960. Antalet 

anställda inom industrin ökade då från 4500 till 9000 personer. Idag 

är AstraZeneca den största arbetsgivaren i staden med 7700 

anställda därefter kommer Scania med 6000 anställda. Scanias 

huvudkontor ligger i Södertälje och Astra har sitt huvudkontor för 

forskning och utveckling i staden (Gelotte, Dahlström Rittsél & 

Ulfstrand 2007). 

 

Den tredje september 2009 hade 42,2 % av Södertäljes befolkning 

utländsk bakgrund. Begreppet utländsk bakgrund innefattar de som 

är födda utomlands eller i Sverige med två föräldrar som är födda 

utomlands. De största invandrargrupperna härstammar från 

Finland, Irak, Syrien och Turkiet (statistik från 2008). En stor del av 

de som invandrat till Södertälje tillhör den kristna folkgruppen 

assyrier/syrianer. De senaste åren har invandringen huvudsakligen 

skett från Irak. Det finns fyra stadsdelar i Södertälje där 60-80 % av 

invånarna har utländsk bakgrund. Dessa fyra är Ronna, Hovsjö, 

Geneta och Fornhöjden (Gelotte, Dahlström Rittsél & Ulfstrand 

2007). 
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4.3 De fyra områdena – Ronna, Hovsjö, Geneta, 

Fornhöjden 

Det finns fyra bostadsområden i Södertälje som är särkilt 

intressanta när man talar om etnisk boendesegregation. Ronna, 

Hovsjö, Geneta och Fornhöjden är de som utmärker sig i statistiken 

över invånare med utländsk bakgrund. Mellan 60-80 procent av de 

som bor här har utländsk bakgrund (Södertälje kommun 2010). 

Gemensamt för de fyra områdena är att de alla är uppförda under 

rekordåren. De skulle lösa en hastigt ökande bostadsbrist men de 

blev överflödiga och fylldes istället med flyktingar. Alla områden har 

en mindre centrumanläggning med några butiker och en eller flera 

skolor. Tre av områdena har ett eget lokalt poliskontor (Gelotte, 

Dahlström Rittsél & Ulfstrand 2007). 

Arbetslösheten i områdena låg under 2008 på mellan 11,1 % 

(Fornhöjden) och 14,9 % (Hovsjö). I Södertälje låg den öppna 

arbetslösheten 7,3 % och i hela riket på 5,9 % (20-64 år). Andelen 

invånare som bor i hyresrätt i de fyra områdena varierar mellan 

74,5 % (Fornhöjden) och 86,1 % (Geneta) i jämförelse med 

kommunsnittet på 50,8 % (SCB 2008).  

De kommunala bostadsbolagen Telge Bostäder och Telge Hovsjö 

förvaltar de flesta bostäderna i de fyra områdena. Alla lägenheter 

som de förvaltar är hyresrätter. De båda bostadsbolagen uppskattar 

omflyttningen till mellan 13-15 % och uppskattar därmed 

medelboendetiden till nästan åtta år. Telge bostäder1 menar att 

denna siffra inte avviker från Sverige i övrigt.    

 

Stadsdelen Ronna ligger i ett kuperat område beläget i stadens 

nordvästra del. Området avgränsas av motorvägen i väst och 

Enhörnaleden i öst. I norr avgränsas det av en skogsbeklädd 

bergsrygg och i söder av ytterligare ett skogsområde. Fram till 

efterkrigstiden var området betraktat som landsbygd och idag bor 

här ca 6500 personer (Kulturmiljöprogrammet 2005). 

 

I området finns villor, radhus och flerbostadshus. I villaområdet 

blandas röda trähus med medelhavsvillor i mexitegel. 

Flerbostadshusen är storskaligt uppförda i mellan fyra och åtta 

våningar. Området ät trafikseparerat och har en kringbyggd 

torgbildning beläget centralt i området.  

 

Ronna byggdes i två etapper. Den första etappen byggdes början av 

1960-talet. Där byggdes bostäder för Scanias arbetare i samarbete 

med företaget.  De första husen stod klara 1962 och beboddes då 

främst av finska arbetskraftsinvandrare. Scania hyrde delar av 

Ronna men i samband med oljekrisen under 1970-talet sa man upp 

avtalet med kommunen (Kulturmiljöprogrammet 2005). 

 

Ronna är ett miljonprogramsområden ansågs redan innan det stod 

färdigt vara ett mindre attraktivt område än många av de andra 

                                                           
1
  Mailkontakt med Telgebostäder, 2010-05-03 
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områden som Scania hade intressen i. Framförallt ansågs området 

mindre attraktivt för att det låg långt ifrån centrum och långt från 

Scanias verksamhet. Området saknade även till en början 

bussförbindelser. Detta visade sig redan när man rekryterade 

arbetare som skulle bosätta sig i området då man valde att placera 

framförallt mindre kvalificerade arbetare från Finland och Norrland 

i området (Gelotte, Dahlström Rittsél & Ulfstrand 2007). 

 

 
(Foto Lisa Rooth) 

Flerbostadshus i Ronna 

 

 

 

Hovsjö är beläget på en höjd i den sydvästra delen av staden med 

skog som avgränsar i alla fyra vädersträck. Området uppfördes 

under 1970-talet och större delen består av flerbostadshus men i 

den södra delen finns även några radhus.  Flerbostadshusen är 

uppförda i tre eller åtta våningar och är trafikseparerat med 

bostadsgårdar mellan husen. Centralt i området finns en 

centrumanläggning med kommersiella lokaler och service 

funktioner. Idag bor det ca 4500 personer i området 

(Kulturmiljöprogrammet 2005). 

 

 
(Foto Lisa Rooth) 

Flerbostadshus i Hovsjö 
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Området var under uppbyggnad när industrierna införde 

anställningsstopp under 1970-talet. Till följd av detta stod många av 

de nybyggda lägenheterna tomma. Detta var i samband med att en 

stor flyktingvåg av assyrier och syrianer kom till Sverige och många 

av de tomma lägenheterna i Hovsjö och Ronna uppläts åt dem 

(Kulturmiljöprogrammet 2005). 

 

4.4 Kommunens visioner 

Just nu pågår planeringen av en ny centrumomvandling i Södertälje. 

Södertäljes ingår som en av åtta regionala stadskärnor 

utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS). En viktig fråga 

för kommunen är hur man ska profilera sig gentemot de övriga 

stadskärnorna och man anser att det är viktigt att skapa ett 

attraktivt centrum och en levande stadsbild. Man menar att 

stadskärnan har en viktig funktion som identitetsskapare för staden. 

Man skriver att de handlar om att ”rädda Södertälje” (Södertälje 

kommun 2009). 

 

Kommunen framhäver att utbudet bland butikerna i stadskärnan är 

alltför vardagligt och att omsättningen i centrum minskar. Som 

lösning på problemet vill man förtäta stadskärnan och därmed 

utöka utbudet av bostäder och kommersiella lokaler i centrum. 

Man vill locka människor att göra återkommande besök i staden för 

att konsumera. Det kommersiella utbudet ska återspegla den 

kulturella mångfald som finns i staden. Det unika utbudet ska bli 

Sveriges attraktivaste. Därför satsar man även på byggandet av ett 

nytt kulturhus mitt i staden (Södertälje kommun 2009). 

 

Ett annat mål med planen är att förbättrade kollektivtrafikstråk öka 

förbidelser mellan stadens olika områden för att underlätta för 

människor att röra sig och mötas i staden. Därtill vill man länka ihop 

förorterna med varandra och med stadskärnan. Man vill också 

bygga nya områden mellan de så kallade förortsöarna (Södertälje 

kommun 2009). 

 

Kommunen föreslår en tät blandstad som lösningen som ska skapa 

ett attraktivt Södertälje. detta ska genomföras med förtätning, fler 

lokaler för kommersiell service och ett utökat kollektivtrafiknät. 

Man menar att de sociala fördelarna med den typen av planering är 

att det skapar ett ökande flöde av människor vilket bidrar till ökad 

trygghet även under kvällar och nätter. Ett stort utbud av 

verksamheter lockar människor att vistas i staden (Södertälje 

kommun 2009).  

 

En återkommande slogan i programmet som även återfinns på 

kommunens hemsida är Södertälje som Sveriges internationella 

huvudstad. Man har som mål att detta ska synas i det färdigbyggda 

resultatet och märkas i det kommersiella utbudet (Södertälje 

kommun 2009).  
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4.5 Medias bild av Hovsjö och Ronna 

Ronna och Hovsjö uppmärksammas ofta i den mediala debatten. Då 

handlar det främst om allt negativt som händer där som bränder, 

mord och skottlossningar. På senare tid har dock den mediala 

bilden av Hovsjö börjat förändras. ”Hovsjö brinner” är en 

dokumentärfilm som sändes på Svt den 12 januari 2010. Där visade 

dokumentärfilmarna en annan bild av Hovsjö än den som tidigare 

gjort sig gällande (Hovsjö brinner 2010).  

 

Under sommaren 2007 anordnades för första gången 

sommarjobbsprojektet Hovsjösommar där ungdomar ges chansen 

att sommarjobba för det kommunala fastighetsbolaget Telge 

Hovsjö. Ungdomarna jobbar då med olika projekt där man bl.a. 

målar staket och klipper buskar. (Carlsson 2010). 

 

4.6 Assyrier och syrianer 

Assyrier och syrianer är en kristen folkgrupp som härstammar från 

mellanöstern, Turkiet, Syrien, Libanon och Irak. År 1995 bodde ca 

40 000 assyrier/syrianer i Sverige varav 10 000 av dessa var bosatta 

i Södertälje. De kallar sig själva för suryoye men i Sverige har det 

uppstått en del konflikter om vad de ska kallas. Konflikten handlar 

om att olika delar av gruppen anser sig härstamma från olika länder 

med olika förorter. Därför har en uppdelning mellan assyrier och 

syrianer uppkommit. Assyrierna/syrianerna har en historia som 

präglats av förföljelse och förnedring (Ronnaskolan 2000). 

Majoriteten av befolkningen med utländsk bakgrund tillhör den 

kristna gruppen assyrier/syrianer. Dessa grupper har på många sätt 

satt sin prägel på staden med två fotbollslag (Assyriska FF och 

Syrianska FC), två tv-kanaler och flertalet egna kyrkor och andra 

lokaler. Assyriska grundades 1974 av assyriska flyktingar från 

mellanöstern (Assyriska FF 2010). De två tv-kanalerna, Suroyo Tv 

och Suryoyo Sat, sänder sina program för syrianer och i över 80 

länder världen över (Suryoyo Sat 2010).  

 

Suryoyo Sat (2010) skriver på sin hemsida att man vill att alla ska 

kunna ta del av nyheter och underhållning på sitt modersmål. Man 

har som mål att förmedla världshändelser ur olika perspektiv. 

 

I samband med att Assyriska kulturhuset sattes i brand i september 

2009 startades kampanjen ”stå upp för Södertälje”. Målet är att 

göra Södertälje till en bättre stad genom att ena folket mot 

destruktiva krafter i staden (Kimsjö, Thelma 2010).   
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5 ANALYS 

 

5.1 Analys av segregationsprocessen i Södertälje 

I det här avsnittet analyseras segregationsprocessen i Södertälje 

med stöd i litteraturstudien. Det finns några punkter som varit 

fokus för analysen. En viktig del är kluvenheten mellan Södertälje 

som blomstrande industristad och Södertälje som en stad där 

konsumtion och marknadsföring är viktigast. Här finns också en 

tydlig uppdelning mellan svenskar och invandrare (främst assyrier 

och syrianer). Inom den assyriska/syrianska gruppen finns tydliga 

självorganiseringstendenser. Många invandare samlas i de 

invandrartäta förorterna som reda när de byggdes ansågs vara ett 

misslyckande. Media har bidragit till den bild av dessa förorter som 

är gällande idag.  

 

I Södertälje finns tydliga spår efter den moderna planeringen med 

zonering och storskalighet. Samtidigt som det finns ambitioner att 

skapa en ny stadskärna med tydliga post-moderna drag. Typiskt för 

dagens planeringsideal är funktionsblandning och förtätning av 

befintliga strukturer.   

 

Den moderna staden Södertälje präglas i av sina industrier där 

framförallt Scania och AstraZeneca upptar stora delar av stadens 

ytor. De storskaliga miljonprogrammen är också typiska för sin tid. 

Områdena ligger väl avskilda från varandra och resten av staden 

och präglas av en anonym avskalad känsla. I den moderna staden är 

funktionsuppdelningen tydlig med externhandel i utkanten av 

staden, förorterna för sig och industrierna för sig.  

 

Den post-moderna staden präglas av kommunens storslagna 

ambitioner att profilera Södertälje som en stad influerad av den 

kulturella mångfalden. Kommunen vill utmärka sig som Sveriges 

internationella huvudstad med hjälp av post-moderna 

planeringsideal.  

 

Det är inte så konstigt att man väljer just förtätning och 

funktionsblandning för det nya Södertälje. Men om man verkligen 

vill profilera sig bör man kanske inte göra som alla andra gör. 

Detsamma gällde när miljonprogrammet uppfördes. Olika 

paketlösningar uppkommer för att lösa de problem som präglar den 

tid vi lever i utan en tanke på hur lösningen kommer att fungera i 

framtiden.  

 

Under 1960-talet kom miljonprogrammet som en lösning på den 

enorma bostadsbristen. Idag är det istället viktigt att kunna 

marknadsföra ett stort utbud av kommersiella verksamheter för att 

stimulera konsumtion. Detta för att kunna växa och få en större och 

viktigare roll i det globala nätverket. 

 

Detta är vad som håller på att hända i Södertälje. Kommunen 

arbetar för att utöka handeln i centrum och samtidigt profilera sig 
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med ett varierat utbud från världens alla hörn. Man säljer kultur för 

att locka till sig konsumenter. Men gör man det verkligen för att 

integrera sina utländska medborgare eller gör man det för att lock 

turister och tjäna pengar? De verkligt utsatta grupperna i Södertälje 

kommer nog inte att ha så stor nytta av att det finns ett stort utbud 

i centrum. Har man inget arbete och ingen möjlighet att starta eget 

så är man fast i förorten. Centrum blir en plats för konsumtion, har 

man inga pengar så finns det inte mycket där att göra. Centrum blir 

en alltmer exkluderande plats i och med att handeln får en alltmer 

överordnande roll. 

 

Samtidigt som planerna att utveckla det post-moderna Södertälje så 

utvecklas helt andra nätverk i förorten. I den moderna staden 

ökade klyftorna mellan olika grupper och i den post-moderna 

staden cementeras och breddas dessa klyftor ytterligare. I och med 

att kommunen under 1980-talet placerade nyanlända flyktingar i 

förorten så bidrog man till skapandet av tydliga sociala och fysiska 

gränser mellan svenskar och invandrare. I den post-moderna staden 

läggs fokus profilering i det globala nätverket. De som var en 

annorlundahet i det moderna samhället blir än mer avskärmade där 

människor kommunicerar med varandra via internet.  

 

Att inte kunna svenska eller engelska kan vara ett hinder när man 

vill skapa kontakter i Sverige. Utan några siffror som styrker hur 

många det är som har svårigheter med språket i Södertälje så drar 

jag ändå slutsatsen att en sådan problematik finns i en stad där ca 

42 % av invånarna har utländsk bakgrund. Att inte kunna 

kommunicera med människor i det land man flyttar till gör det svårt 

att ta del av information på internet och via media. Eftersom teknik 

och media har viktiga roller i skapandet av det post-moderna 

samhället drar jag slutsatsen att språket har en viktig betydelse för 

att människor ska kunna följa med i utvecklingen.  

 

Men alla var inte välkomna i den moderna staden och i den post-

moderna staden förstärks dessa strukturer. Som en reaktion mot 

detta skapas andra grupper med egna nätverk. Som i exemplet med 

tropikalisering där t.ex. hiphop kulturen skapat sig egna 

gemensamma nätverk världen över. Vi är inte längre bundna till 

stadens fysiska gränser. Med hjälp av internet kan vi söka våra 

identiteter i andra länder över hela världen för att skapa oss en 

egen tillhörighet. 

 

I Södertälje finns en tydlig självorganisering hos de 

assyriska/syrianska befolkningsgrupperna. Man har sina egna tv-

kanaler, sina egna fotbollslag, egna kyrkor och lokaler. Assyrierna 

och syrianerna är en väletablerad folkgrupp i Sverige och eftersom 

de inte har något eget land kan man tänka sig att det finns en 

önskan att finna en plats som är deras egen. Detta i kombination 

med svenskars benägenhet att vilja vara för sig själva tror jag är en 

del av orsaken till att man har en sådan stark organisation i 

Södertälje.  
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Samtidigt finns numera möjligheter att hålla kontakten med 

hemlandet via internet och tv. Man har skapat sig en alternativ 

verklighet till den post-moderna världen. 

 

Det finns naturligtvis både för- och nackdelar med den här typen av 

självorganisation. Nackdelen är den växande misstro som följer när 

olika grupper sällan möts. Fördelen är att det är lättare för 

människor att hitta en tillhörighet och genom den göra sig stark 

som en annorlundahet även i det post-moderna samhället.  

 

Kanske talar de låga omflyttningssiffrorna i de fyra utpekade 

områdena för att dessa grupper känner sig trygga här och har 

skapat en stark förankring i dessa områden. Det som skiljer dessa 

fyra områden från många andra liknande områden runtom i Sverige 

är just den höga koncentrationen av en viss folkgrupp, i det här 

fallet assyrier/syrianer.  
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6 DISKUSSION 
 

6.1 Segregation och fysisk planering 

När miljonprogrammet byggdes ville man skapa någonting nytt för 

att komma bort från misären i de svenska centrumkärnorna. Men 

det tog inte lång tid innan den svenska medelklassen lämnade de 

nya moderna förorten för att istället bygga egna hus med hjälp av 

statens förmånliga bostadslån. Kvar i förorten lämnades lägenheter 

och människor som inte hade råd att bygga själva. Lägenheterna 

fylldes till en början av familjer med sociala problem som under 

1980-talet byttes mot de nyanlända invandrarna.  

 

I och med övergången till det post-moderna samhälle vi lever i idag 

förändras stadens betydelse. Städernas gränser suddas ut för att bli 

en del av ett globalt nätverk. Människor måste inte längre söka sin 

frihet i den stad de lever i. Utvecklingen av ny teknik gör det möjligt 

att söka sin identitet vartsomhelst i världen. För de som tidigare 

stått utanför det moderna samhället blir detta ett sätt att skapa sig 

en tillhörighet oberoende av sin omgivning. På så sätt cementeras 

och förstärks segregationsmönster på den lokala nivån i våra städer.  

 

Vi kan numera söka likasinnade via internet och behöver inte längre 

skapa kontakt med och möta andra människor i den stad som vi bor 

i. När den mänskliga kontakten försvinner blir det media som får 

agera menigskapare. Men media kan inte ge en bild av hela 

sanningen utan skapar en mycket förenklad bild som lätt blir 

vinklad. I takt med att kontakten med den fysiska verkligheten 

minskar blir medias bild en sanning för många människor. Hotet 

från förorten blir till verklighet. 

 

Även för staden blir det allt viktigare att skapa en identitet i det 

växande globala nätverket. Kommunerna vill profilera sig genom att 

skapa attraktiva stadskärnor med plats för konsumtion. Man säljer 

bilden av staden för att locka människor som kan konsumera. För 

att konsumera krävs pengar och har man pengar har man ofta ett 

bra jobb och en bra utbildning. Dessa människor behövs i den post-

moderna staden där klyftorna ökar mellan fattiga och rika. Därmed 

ökar också segregationen i staden. 

 

Hur kan vi som planerare verka för att motverka den växande 

segregationen i landets städer? Hur kan vi jobba för att skapa 

integrerande städer i framtiden när det vi planerar sker här och nu 

med de förutsättningar som vi har idag?  

 

Vi ska ju jobba för att verka för en hållbar utveckling så att 

kommande generationer ska ha en möjlighet att ha det minst lika 

bra som vi har det idag. Inom hållbarhetsdiskursen blir det ofta den 

ekologiska aspekten som kommer först och den ekonomiska 

aspekten som sätter gränser. Men hur kommer den sociala 

hållbarheten till uttryck i planeringen? Där anser jag att vi som 

planerare måste börja med att inse att vi har ett ansvar. I och med 
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att vi i vårt yrke förväntas verka för en hållbar framtid så måste 

även de sociala aspekterna av staden finnas med.  

 

Boendesegregationen är ett stort problem i städer inte bara i 

Sverige utan runtom hela världen. Men fenomenet är mycket 

komplext och har många olika orsaker som inte kan lösas enbart 

med hjälp av fysisk planering. Samtidigt som vi måste inse att vi har 

ett socialt ansvar så måste vi också acceptera att vi inte kan 

bestämma över hur människor kommer agera i de offentliga rum 

som vi planerar för. Vi måste därmed komma till insikten att vi inte 

alltid vet vilka lösningar som är bäst för de människor som bor i 

staden. 

 

 Jag anser att det finns tydliga spår i historien där planerare trott sig 

haft lösningen på de sociala problemen. Det fenomen som jag anser 

beskriver detta tydligast är det ständiga sökandet efter universella 

paketlösningar. Med det menar jag att det under 1900-talet funnits 

ett behov av att hitta lösningar som kan appliceras på alla städer för 

att lösa olika akuta problem.   

 

På 1930-talet kom den funktionalistiska moderna planeringen där 

zoneringen var lösningen som alla städer skulle anamma. På 1960-

talet var det miljonprogrammet som kulle lösa problemet med de 

osanitära innerstadskärnorna. När man ser tillbaka på hur väl dessa 

paketlösningar fungerade i verkligheten så har de ofta mötts av 

kritik framförallt från oss fysiska planerare. Men hur kommer man 

att se på dagens förtätningar och sjöstäder som vi tycker är de 

ultimata lösningarna idag då städer måste marknadsföras för att 

växa, gör vi samma misstag som planerare gjorde då? När vi bygger 

exklusiva innerstadsområden för den kreativa medelklassen? Hur 

kommer vi att se tillbaka på marknadsföringshysterin? Och hur 

kommer vi att se tillbaka på den post-moderna paketlösningen som 

cementerar och förstärker segregationsprocessen? Vi gör samma 

misstag idag som man gjorde då i hopp om att vi funnit den rätta 

lösningen. Hur mycket profilerar vi oss egentligen i den post-

moderna världen när snart alla städer har en Hammarbysjöstad, ett 

Turning torso och en ”attraktiv” stadskärna. I den post-moderna 

staden hamnar människor utanför och tvingar skapa egna nätverk 

runtom i världen.  

 

Med detta sagt vill jag också påpeka att alla dessa paketlösningar 

har uppkommit som konsekvenser av de problem som uppstod då. I 

alla tider uppkommer problem som snabbt måste lösas för att 

samhället ska kunna fortsätta att fungera. Då är det naturligt att 

den här typen av ensidiga lösningar uppkommer. Konsekvensen blir 

tyvärr ofta att inte alla människor får det bättre. Att människor 

lämnas utanför och segregeras.  

 

Men hur ska vi lösa segregationsproblemen och skapa en stad för 

alla där människor kan mötas på lika villkor och bryta ner 

fördomarna om varandra? Att försöka hitta en lösning på det här 

problemet vore som att leta efter ytterligare en paketlösning. 

Segregationsfenomenet är mer komplext än så. Vi som planerare 

kan omöjligt hitta lösningar som fungerar för alla i alla lägen. Det är 
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viktigt att ha en ödmjukhet inför framtiden för att kunna hitta 

lösningar som är långsiktigt hållbara. Vi kan inte genom planering 

styra hur människor väljer att använda staden. Vi bör inte göra det 

heller eftersom vi bara kan spekulera i hur synen på våra städer 

kommer att förändras över tid. Jag tror på flexibla lösningar som 

skapar möjligheter för människor att verka i staden och möjligheter 

för framtida generationer att appropriera rummet för att göra det 

till sitt. 

 

Alla tidsepoker måste ha en annorlundahet för att förstå sig själv. 

Nu är det invandrarna i förorten som står för det annorlunda. På 

1930-talet var det arbetarklassen som inte passade in. Om det inte 

finns någonting som är annorlunda hur kan man då veta vad som är 

”normalt”? Oavsett vilken tid vi lever i så måste det alltid finnas 

någonting annat att förhålla sig till. Slutsatsen blir att det alltid 

kommer att finnas segregerade grupper, de kommer bara att se 

olika ut. Kan vi bara lära oss att acceptera varandras olikheter så 

kommer annorlundaheten inte längre att vara ett problem utan en 

tillgång. 
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7 AVSLUTNING 
 

7.1 Slutord 

Städer och människor är komplexa liksom fenomenet segregation. 

Problem som uppstår kan inte lösas med paketlösningar. 

Segregation kan inte förklaras med en teori. Lösningen måste hittas 

på många olika nivåer i samhället och kan inte sammanställas till en 

enda. Att lösa segregationen handlar inte om att anpassa 

människor, det handlar om att anpassa den fysiska planeringen för 

de människor som ska bo och verka där i många generationer 

framöver.            
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