
  

 

 

EXAMENSARBETE INOM SAMHÄLLSBYGGNAD, GRUNDNIVÅ 
STOCKHOLM 2014 

 

 
 
 
 
 
    
 

Från kriminalitet, utanförskap och hopplöshet till 
delaktighet, stolthet och framtidstro? 

En analys om Södertälje kommuns arbete med ett 
problemområde. 

 
 

LOTTA MATTSSON 
 

    
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
SoM EX KAND 2014-12 

___________________________________________ 

KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 
SKOLAN FÖR ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNAD 

Institutionen för Samhällsplanering och miljö 
Avdelningen för Urbana och regionala studier 



2 
 

Sammanfattning  
 
De medialt uppmärksammade miljonprogramsområdena runt om i landet har lyfts 
fram som det segregerade Sverige, ett välfärdssamhälles baksida. Dessa områden får 
ofta dras med namnet problemområde där utanförskap och fattigdom är beskrivande 
ord.  
Boendesegregation är idag ett vanligt problem i våra svenska städer och det är inte 
allt för sällan som invånarna i dessa områden får stå som orsaken till detta. Denna 
rapport är en studie vilken behandlar segregation i Sverige och då främst 
boendesegregation i Södertäljestadsdelen Hovsjö.  
Under de senaste årtiondena har befolkningen i Hovsjö bytts ut och idag har nästan 80 
procent av invånarna invandrarbakgrund. Stadsdelen har en femtioprocentig 
arbetslöshet, en stor andel socialbidragstagare och har under en längre tid haft 
problem med kriminalitet. Den negativa mediala uppmärksamhet som Hovsjö har 
dragits med under åren har gjort att invånarna många gånger förlorat tron på sig själva 
och sitt område.  
Det finns ett antal metoder som använts i Sveriges kommuner när det gäller 
problemområden. Långt ifrån alla har varit framgångsrika och i detta arbete har jag 
valt att ta upp endast ett fåtal. 
I denna rapport görs en analys av Södertälje kommuns strategier för stadsutveckling i 
bostadsområdet Hovsjö, hur de sett ut tidigare och hur det ser ut idag. Rapporten 
behandlar även det kommunala bostadsbolaget Telge Hovsjös metod att ta sig an 
problemen i stadsdelen. Deras metod är att fokusera på individen före upprustning av 
den fysiska strukturen och i och med detta är Hovsjö på god väg från kriminalitet, 
utanförskap och hopplöshet till delaktighet, stolthet och framtidstro. 
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Abstract 
The media attention of the million program housing areas around the country have 
been identified as the segregated Sweden, a welfare society backyard. These areas 
often get stuck with the name troubled housing areas where exclusion and poverty are 
descriptive words. 
Residential segregation is today a common problem in our Swedish cities, and often 
are the residents of these areas called to be the reason for it, even though segregated 
areas are available in most residential areas. 
This report is a study which deals with segregation in Swedish cities, primarily 
residential segregation in Hovsjö, a neighborhood of Södertälje. 
In recent decades, the population of Hovsjö have changed and today, almost 80 
percent of the residents have immigrant background. The district has a fifty percent 
unemployment, a large percentage of welfare recipients and has for some time had a 
problem with crime. The negative media attention that Hovsjö has suffered over the 
years has meant that the inhabitants often lost faith in themselves and their area. 
There are a number of methods used in Swedish municipalities in the troubled 
housing areas. Not all of them have been successful in this task, and I have chosen to 
deal with only a few. 
This report presents an analysis of Södertälje Municipality's urban development 
strategies in the residential Hovsjö, how they been like before and how they looks 
like today. The report also deals with the municipal housing company Telge Hovsjös 
work to handle the problems in the area. Their method is to focus on the people in the 
area before restoration of the build structure and in doing so is Hovsjö well on the 
way from crime, exclusion and hopelessness to participation, pride and optimism. 
English title:  
Is a transformation from crime, exclusion and hopelessness to participation, pride and 
optimism possible? A report of the Municipality's work with a troubled housing area 
in Södertälje. 
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1. Inledning  
 
Följande kapitel introducerar bakgrunden till problemet som behandlas i denna 
rapport. Även en presentation av syfte, frågeställning, disposition, metod och 
avgränsning görs för att sedan avslutas med en kort genomgång av rapportens 
centrala begrepp.   
 
1.1 Bakgrund  
Problemområden förknippas ofta med etniskt segregerade miljonprogramsbyggen i 
betong placerade i utkanten av våra städer. Utomstående har många gånger en bild av 
dessa områden som grå, anonyma och otrygga. De kopplas många gånger ihop med 
etnisk segregation där personer med utländsk härkomst dominerar och både arbetslöshet 
och kriminalitet är ett vanligt inslag i vardagen. Den mediala uppmärksamheten är stor 
och nästan dagligen matas vi av våld, arbetslöshet och dåliga skolresultat i både tv och 
tidningar. Media påverkar inte bara utomstående med negativ syn på dessa 
bostadsområden utan även på de boende och deras syn på området och sig själva.  
  
Idag är renoveringsbehovet av flertalet områden från miljonprogrammet mycket 
omfattande och inte allt för sällan väljer de som kan, att bosätta sig någon annanstans.  
Detta medför ofta att områdena befolkas av de som inte har lika stark ekonomi som 
andra och därmed är boendesegregationen ett faktum. Eftersom dessa bostadsområden 
ofta har en hög andel invånare med utländsk etnicitet så uppfattas ofta detta som att det 
är ett invandrarproblem och att de är deras fel att området ser ut som det gör. Väldigt 
sällan ges skulden till boendesegregationen på de som valt att flytta därifrån för att bo i 
ett etniskt svenskt område.  
 
Svårigheterna med att lösa dessa problem är många och Sveriges kommuner står därför 
inför en mycket svår uppgift. Går det att minska boendesegregationen och hur ska det i 
så fall gå till? Är totalrenovering av dessa slitna bostadsområden med hyreshöjningar 
och befolkningsutbyte till följd lösningen på problemet eller kan fokusering på 
individen vara svaret där ett arbete med att hjälpa människors ställning i samhället är en 
metod? 
 
1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att analysera Södertälje kommuns strategier för 
bostadsområdet Hovsjö vilket ofta har setts som ett problemområde med bilbränder, 
stenkastning mot bussar och hög arbetslöshet som inslag. Rapporten redogör för 
eventuella orsaker till uppkomsten av problemområden generellt där en del av arbetet är 
att försöka beskriva vad segregation innebär, dess orsak och vilka konsekvenserna kan 
vara. Rapporten redovisar även vilka förändringar som skett i området i och med 
kommunens strategier och hur kommunen tidigare gjorde med ett liknande område då 
problemområden inte är någon ny företeelse. Slutligen undersöks om det är möjligt att 
lösa segregationsproblem med små medel och i denna rapport innebär små medel att 
fokusera på människorna i området istället för att göra totalrenoveringar där hyror höjs 
med befolkningsbyte till följd.  
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1.3 Frågeställning 
 

Hur arbetar Södertälje kommun för att minska segregationen idag och hur har 
arbetet sett ut tidigare? 

 
Går det att nå stora mål med små medel? 

 
En kortfattad förklaring till frågeställningarna finns i rapportens kapitel 1.2 syfte.  
 
1.4   Disposition  
Rapporten är uppdelad i nio kapitel och inleds med en kort genomgång av begreppet 
problemområden och dess uppkomst. Även rapportens syfte, frågeställningar, metod 
och avgränsning klargörs i första kapitlet. Rapportens andra kapitel behandlar begreppet 
segregation, dess orsak och konsekvenser. I tredje kapitlet redogörs för metoder att 
minska segregation och det fjärde kapitlet gör en beskrivning av Södertälje och 
stadsdelen Hovsjö. Kapitel fem innehåller en beskrivning av Södertäljes arbete med 
stadsutveckling både historiskt sett och idag. I sjätte kapitlet görs en enkel analys över 
det kommunala bostadsbolagets arbete med stadsdelen Hovsjö och kapitel sju 
sammanfattar intervjupersonernas berättelser i ämnet. Kapitel åtta är en analys av 
rapportens alla delar samt ett försök att besvara tänkta frågeställningar. Kapitel nio är 
det avslutande kapitlet och innehåller en kort slutdiskussion.    
 
1.5 Metod  
I mitt arbete har jag först och främst ägnat min tid åt litteraturstudier för att bredda min 
kunskap och min syn i ämnet. Detta innebar insamling av data från kommunala 
dokument, forskningsrapporter och vetenskapliga artiklar. Jag har gjort en deskription i 
ämnet segregation där bakgrund, orsak, konsekvens och åtgärd redovisas. 
Sedan har jag gjort en analys av Södertäljes strategier för ett problemområde samt en 
analys av det kommunala bostadsbolagets arbete med området Hovsjö. För att öka 
kunskapen ännu mer har jag gjort intervjuer med två personer på 
Samhällsbyggnadskontoret vid Södertälje kommun och en intervju med en person vid 
det kommunala bostadsföretaget Telge Hovsjö. Dessa intervjuer har gett mig bredare 
kunskap i det valda ämnet. Vid två av intervjutillfällena har jag följt en frågemall och 
vid den tredje intervjun har jag bett respondenten att berätta kring ämnet i detta arbete. 
Jag har även gjort observationer på plats för att skapa mig en bild av området (Ejvegård 
2009).  
 
 
1.6 Avgränsning 
Södertälje kommun tar i sina strategier för stadsutveckling upp tre bostadsområden i 
Södertälje som är mycket viktiga att arbeta med. Jag har valt att avgränsa mig till 
bostadsområdet Hovsjö då jag själv har en koppling till området eftersom jag delvis 
vuxit upp där och den anledningen gör att mitt ämnesval är extra intressant för mig 
personligen.  
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Då det finns mycket information gällande Hovsjö så har jag varit tvungen att sålla 
rejält för att mitt slutliga arbete inte skulle bli för stort och riskera att hamna utanför 
tidsramen. Jag har gått igenom flertalet intressanta delar så som hur barn och 
ungdomar ges möjlighet att vara delaktiga i områdets utveckling där datorspelet 
Minecraft, och den nybyggda skolan har varit viktiga inslag för områdets utveckling. 
Jag har dock valt att inte ta upp dessa i denna rapport då det annars hade tagit för lång 
tid att slutföra den.     
 
1.7 Definition av centrala begrepp 
Inom ämnet segregation finns det ett antal begrepp som ofta omnämns. Nedan följer 
därför en kort förklaring av dessa vilka också är återkommande denna rapport.  
 
Polarisering – En uppdelning av samhällsklasser i städer där stora klasskillnader 
syns tydligt med fattiga och rika bostadsområden (Lilja et al. 2010).  
Stigmatisering – Ett områdes dåliga rykte gör att de boende får dålig självkänsla det 
vill säga en territoriell stigmatisering (Telge Hovsjö 2012).  
Gentrifiering – Innebär den sociala uppgraderingen som innerstaden gått igenom då 
befolkningssammansättningen till stor del bytts ut. Då låginkomsttagare flyttat ut och 
höginkomsttagare flyttat in (Lilja et al. 2010).   
 
2. Segregation 
 
Följande kapitel redogör med hjälp av litteraturstudier för segregationens bakgrund, 
orsak och konsekvens. Likaså redovisas ett antal åtgärder som har gjorts i försök att 
minska segregationen. Slutligen belyses hyresvärdarnas betydelse för 
segregationsutvecklingen.   
   
2.1Bakgrund  
Det första många tänker på när de hör ordet segregation är utanförskap och 
nedgångna stadsdelar med hög andel utlandsfödda invånare, det vill säga etnisk 
boendesegregation. Dessa områden uppfattas ofta av utomstående som både fattiga 
och farliga och har ofta blivit stämplade som problemområden vilket är något som är 
svårt att tvätta bort.  
Nationalencyklopedin beskriver ordet segregation som rumsligt åtskiljande av 
befolkningsgrupper (ne.se). Detta innebär att det inte bara är de tidigare beskrivna 
problemområden som är segregerade utan även rika välbärgade etniskt homogena 
bostadsområden platsar inom segregations begrepp. Kontrasterna mellan olika 
bostadsområden blir därför mycket skarpa och ett ”vi och dom”- samhälle skapas 
(Molina 1997). Även om det inte är just det senare som behandlas i denna rapport så 
är det viktigt att ha i bakhuvudet.  
Etniskboendesegregation finns i både stora och små städer i Sverige men den är oftast 
tydligast i större städer då hela bostadsområden kan vara etniskt segregerade och 
städernas uppdelning blir därmed synligare (Andersson 2008).  
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2.2 Orsaker 
Det finns flera olika orsaker till hur segregation uppstår och det finns tydliga attribut 
som påverkar valet av bostad så som inkomst, utbildning och etnicitet. Dessa delar 
påverkar var individen väljer att bosätta sig vilket i sin tur skapar flyttmönster 
(Molina 2007). En social polarisering stärker boendesegregationen genom att 
valfriheten ser olika ut för olika individer baserat på inkomst och etnicitet 
(Regionplane- och trafikkontoret 2007). Människor med högre utbildning och 
inkomst bor oftare i de etniskt homogena bostadsområdena medan de med låg 
inkomst och utbildning bor i de i massmedialt omtalade miljonprogramsområdena. 
Ofta uppfattas de boende i dessa områden som orsaken till segregationen. Att de 
själva valt att bosätta sig där då de vill bo nära sina landsmän. Men det finns 
forskning som visar att så är inte alltid fallet utan att många av de nyinvandrade från 
andra länder hellre ser att de bosätter sig i andra områden men att de hindras av en rad 
olika mekanismer (Molina 1997). Molina beskriver i sin text ”Den rasifierade 
staden” att människor väljer boplats utifrån vilka möjligheter och hinder de möter på 
vägen. Enligt Molina är den politiska styrningen den största orsaken till den etniska 
boendesegregationen. Bostadspolitiken har skapat den rumsliga separationen mellan 
hyresrätter och bostadsrätter vilket i sin tur delar upp stadsdelar i olika 
samhällsklasser (Molina 2008). Även en gentrifiering av innerstäder har bidragit till 
segregation (Lilja et al. 2010).  
I texten ”Skapandet av svenskglesa områden” diskuterar Roger Andersson huruvida 
boendesegregation endast är ett samhällsproblem om den uppfattas som ett problem i 
samhället. För att kunna tyda dessa problem och dess uppkomst är studier av 
människors flyttmönster av stor betydelse. De olika flyttmönstren kan beskrivas som 
segregationsgenererade där etniska svenskar flyttar ut och personer med utländsk 
etnicitet flyttar in. Oftast kallas dessa områden för invandrartäta vilket får till följd att 
orsaken till boendesegregationen ofta sätts på den invandrade befolkningen men 
Andersson menar att dessa områden borde kallas svenskglesa istället så att fokus 
istället skulle läggas på de svenskar som väljer att flytta därifrån (Andersson 2008).    
En annans orsak till segregation är bristen på blandade upplåtelseformer då de 
omtalade miljonprogramsområdena till största del består av hyresrätter (Regionplane- 
och trafikkontoret 2007).  
 
2.3 Konsekvenser 
Segregationens påverkan på städerna kan delas in i tre huvuddrag. Det första är 
ökningen av homogena bostadsområden som delas upp i fattiga och rika där en 
blandning av låg- och höginkomsttagare saknas. Det andra huvuddraget är den ökade 
polariseringen där områden som har en låg genomsnittlig medelinkomst ökar vilket 
medför att samhällsklyftorna blir större. Det tredje huvuddraget är gentrifieringen av 
stadsdelar där totalrenoveringar och höjda hyror lockar till sig kapitalstarka individer 
samtidigt som mindre köpstarka får flytta därifrån (Regionplane- och trafikkontoret).  
Grannskapseffekter är ett uttryck som innebär hur individen påverkas av sin 
omgivning vilket kan leda till att etniskt segregerat boende ökar risken för både 
arbetslöshet och socialbidragsberoende (Regionplane- och trafikkontoret 2007 s31).  
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Andra negativa konsekvenser till den etniska segregationen är uppkomsten av 
sociokulturella följder så som språkförändringar i förskolor och skolor. 
Boendesegregering leder till olika uppväxtvillkor för barn och ungdomar i de 
uppdelade bostadsområdena vilket skapar skilda möjligheter för individen i 
framtiden. Stigmatiseringen kan göra det svårare för personer från ett bostadsområde 
att söka arbete då de kan förknippas med bostadsplatsens dåliga rykte och väljas bort 
av arbetsgivaren på grund av detta (Andersson 2008). Den fysiska omgivningen i 
bostadsområden påverkar de boende och hur de kan knyta an till platsen samt stärka 
sin identitet och om omgivningen sänder ut dåliga signaler så kan boende minska sin 
självkänsla. Även medias negativa rapporter gällande områden och vad som händer i 
dem kan sänka de boendes tro på sitt område och tro på sig själva (Lilja 2005). 
 
2.4 Åtgärder 
Stora satsningar för att motverka segregation har gjorts under åren och detta speciellt i 
de problemfyllda miljonprogramsområdena i flertalet städer. Ökad gemenskap mellan 
invånarna och minskad segregation var målen, men dessa satsningar var många gånger 
utan framgång och det var först under 1990-talet som satsningarna började bli 
framgångsrika. Orsaken till denna framgång var att en ny metod för att minska 
segregationen började användas där de boende sattes i fokus och fick möjlighet att 
själva ta ansvar för sin omgivning. Denna metod stärker individen och får hen att känna 
stolthet över sitt bostadsområde (Lilja 2005). 
 
2.5 Hyresvärdarnas betydelse 
Fastighetsägare kan i stor utsträckning påverka ett områdes segregation genom att 
göra de boende delaktiga i både planering och förvaltning av området. Östra Gårdsten 
i Göteborg är ett lyckat exempel på detta och har gått från att vara en stadsdel med 
stora problem till en plats med både sociala- och miljömässiga kvaliteter. Exemplet 
Östra Gårdsten har i och med detta vunnit Stora Samhällsbyggarpriset 2006 för sitt 
framgångsrika arbete (samhallsbyggardagen).  
Fastighetsägare har stor makt och kan även skapa segregerade områden med hjälp av 
renoveringar, höjda hyror och etnisk selektion. På så sätt kan de locka till sig de 
hyresgäster som de själva önskar vilket ökar stadens gentrifiering (Bråmå et al. 2005).    
 

3. Områdesförvandlingar  
 
I detta kapitel följer exempel på hur ombyggnation av bostadsområden kan påverka 
boendesegregationen. Här behandlas även riktade åtgärder som gjorts i försök att 
minska segregationen i utsatta områden.    
 
3.1 Turn-around och utträngning 
Det finns ett antal metoder som använts för att minska ett områdes segregationsproblem 
var och en med skilda resultat. Ett exempel är ”turn around”-projekt vilket innebär att 
en totalombyggnad av ett bostadsområde görs för att stoppa den negativa utvecklingen 
och göra det attraktivt på bostadsmarknaden igen. Dessa ombyggnader kan medföra att 
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enligt bostadsbolaget oönskade hyresgäster flyttar därifrån för att lämna plats åt mer 
resursstarka hushåll (Ramberg 2000).  
 
Ett annat exempel som hänger ihop med det tidigare ”turn around” är ”utträngning” 
vilket innebär att boende i området tvingas flytta därifrån på grund av höjda hyror 
efter en ombyggnad. ”Utträngning” drabbar vanligen de mest utsatta hushållen där de 
i och med flytten tar med sig problemet till nästa bostadsområde. (Bråmå 2011) 
Dessa två exempel på försök att minska ett områdes segregation ger i själva verket en 
ökad gentrifiering i samhället där låginkomsttagare byts ut mot välbärgade 
medborgare (Popoola 2008). Turn around-ombyggnad kommer även att tas upp 
senare i rapportens kapitel 5 vilket behandlar Södertälje kommuns arbete med 
problemområden.  
 
3.2  Områdesriktade åtgärder 
Storstadssatsningen och Blommansatsningen är båda områdesriktade åtgärder för att 
bekämpa segregationen i utsatta områden (Regeringen s 38). 
Blommansatsningen var en nationell satsning vilken innebar att motverka segregation 
och utanförskap. Målet var att öka boendes kompetens och förvärvsfrekvens, 
motverka arbetsmarknadens segregering samt minska den sociala segregationen 
(Regeringen s40). Blommansatsningen genomfördes i Södertälje kommun under åren 
1995-1999. Den ersattes sedan av Storstadssatsningen år 2001 vilken var ett 
samarbete mellan kommunen och integrationsverket som pågick till 2006 (Södertälje 
kommun 2014 b).       
Södertälje kommun har varit inblandade i flertalet lokala, regionala och nationella 
stödinsatser och projekt. Resultatet av dessa satsningar har sällan varit tillräckligt 
bestående på stadsdelarnas utveckling. Vilket gör att nya metoder måste appliceras 
(Södertälje kommun 2014 b). 
 

4. Området 
 
Nedan följer en kortfattad beskrivning av Södertäljes geografiska läge och demografi 
samt en kort presentation av bostadsområdet som denna rapport behandlar.   
 
4.1 Södertälje 
Södertälje är en industristad ungefär tre mil söder om Stockholm lokaliserad vid 
kanalen som förbinder Mälaren med Östersjön. Stadens invånarantal har ökat kraftigt 
de senaste åren, och största orsaken till detta är den ökade invandringen som skedde 
under 2000-talet och som idag fortfarande pågår. Idag har Södertälje drygt 91000 
invånare och år 2022 förväntas invånarantalet ha ökat till strax över 100000 
(Södertälje kommun 2013a).   
Kontrasternas kommun, en plats för alla och Sveriges internationella huvudstad är ord 
som kommunen själva använder i översiktsplanen för att beskriva staden. Men de 
påpekar även att Södertälje har stora problem med både den ekonomiska och den 
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sociala biten och att om det inte hade varit för den stora inflyttningen från utlandet så 
hade det varit fler som flyttat ut från kommunen än som hade flyttat in (Södertälje 
kommun 2013 b).  
    
4.1 Hovsjö 
Hovsjö är ett typiskt miljonprogramsområde som byggdes under början av 1970-talet. 
Området ligger vackert omgärdat av skog på alla sidor och ligger ungefär tre 
kilometer utanför Södertäljes stadskärna. I Hovsjö bor det mellan 5000 och 6000 
invånare i mestadels hyresrätter. I området finns det 2200 lägenheter varav 250 i form 
av radhus och resterande i tre- och åttavåningshus. Det kommunala bostadsbolaget 
Telge Hovsjö äger och förvaltar 1655 av dessa medan fyra hus innehar bostadsrätter 
och ett av husen ägs av en privat fastighetsägare. Av Hovsjös invånare är ungefär 80 
procent första eller andra generationens invandrare vilket gör området etniskt 
segregerat. Av den arbetsföra befolkningen är ungefär hälften arbetslösa samtidigt 
som bidragstagarandelen är hög och medelinkomsten låg (Vision Hovsjö 2020).  
Hovsjö har under en längre tid fått negativ medial uppmärksamhet där skottlossning, 
bilbränder och stenkastning mot bussar byggt på områdets dåliga rykte. Stadsdelen 
har länge dragits med sociala problem och utanförskap. Till en början gjorde det 
dåliga ryktet att en stor andel av lägenheterna var outhyrda men på senare år har alla 
varit uthyrda och det är idag kö för att få en1.    
 

5. Södertälje kommuns strategier för Stadsutveckling 
 
Följande kapitel inleds med en genomgång av Södertälje kommuns strategier för 
stadsutveckling och då med avseende på bostadsområdet Hovsjö. Sedan följer en kort 
beskrivning av kommunens nya översiktsplan och hur dess mål ser ut. Kapitlet 
avslutas med ett exempel på hur Södertälje kommun tidigare arbetat med ett så kallat 
problemområde likt det som denna rapport handlar om.  
 
I maj 2005 antog kommunfullmäktige i Södertälje nya strategier för boende och 
byggande i Södertälje kommun. Syftet med dessa strategier var att öka attraktiviteten 
hos befintliga bostadsområden och därmed öka inflyttningen till staden.  
Södertälje kommuns strategier för den fysiska planeringen av bostadsområdet 
Hovsjö, 2005. 

• Öka attraktiviteten och därmed minska utflyttningen 
• Öka inflyttningen av de med arbetsplats i kommunen 
• Minska segregationen 
• Minska otryggheten i den fysiska strukturen 
• Skapa blandade upplåtelseformer  

(Södertälje kommun 2005)  
                                                      
1 Gülseren Büyükbalik, chef för boendeservice vid Telge Hovsjö, intervju 2014-04-30 
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I februari 2014 utkom kommunen med nya förslag till strategier för stadsutveckling i 
Södertälje i enlighet med den nyligen antagna översiktsplanen ”Framtid Södertälje”. 
Dessa var inte som strategierna från 2005 vilka fokuserade på att öka inflyttningen till 
staden utan gällde istället till stor del arbetet med tre av de idag socialt utsatta 
miljonprogramsområdena i staden där Hovsjö är inräknat. Syftet med den nya 
föreslagna strategin är en utveckling av existerande stadsdelar så att de uppfyller krav 
på kvalité, funktion och upplevelser så att de kan tillsammans med centrum stärka 
Södertälje som stad.    
 
Södertälje kommuns medel för den fysiska planeringen av bostadsområdet Hovsjö, 
2014. 

• Tre av Södertäljes miljonprogram varav det ena är Hovsjö har störst prioritet i 
kommunens arbete med stadsutveckling.   

• Strategin lyfter fram hur viktig fastighetsägarnas roll är för en positiv 
stadsutveckling.  

• Om möjligheter för EU-bidrag finns så ska det tas tillvara.  
• Efter att ha varit ett enskilt stadsutvecklingsprojekt ska nu även Hovsjö ingå i 

den kommunalgemensamma strategin.  
• Det pågående Hovsjöprojektet ska utvärderas och ingå som en del i den samlade 

strategin för stadsutveckling.  

5.1 Framtid Södertälje  
Södertäljes kommunfullmäktige antog i oktober 2013 den nya översiktsplanen 
”Framtid Södertälje” vilken trädde i laga kraft i december 2013. Den gamla 
översiktsplanen från 2004 saknade tydliga strategier för stadsutveckling. 
En utmaning som tas upp i den nya översiktsplanen är hur viktigt det är att 
socioekonomiska skillnader och boendesegregation inom kommunen måste minska 
då de har en negativ påverkan på samhällets sammanhållning. Översiktsplanen tar 
även upp sambandet mellan fysisk struktur och social sammanhållning samt 
hyresrättsdominerade bostadsområden isolerade från centrumkärnan som etnisk 
segregation. Denna segregation kan enligt översiktsplanen minskas genom 
komplettering av bostäder och upplåtelseformer som saknas eller är 
underrepresenterade.   
 (Södertälje kommun 2013)    
 
Översiktsplanens huvudmål som berör Hovsjö 

• Tre av Södertäljes miljonprogramsområden varav det ena är Hovsjö har störst 
prioritet i kommunens arbete med stadsutveckling.   

• Stärka stråk och bygga samman stadsdelar, förtätning.  
• Attraktivt och varierat bostadsutbud 
• Kontakten med Södertälje centrum måste stärkas. 
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5.2 Saltskogsomvandlingen 
Södertälje kommun har arbetat med att minska segregationen i staden under flertalet 
år och dessa metoder har sett olika ut. En av dem nämns i denna rapport som 
Saltskogsomvandlingen vilket var ett försök att förändra ett bostadsområdes fysiska- 
och sociala struktur.   
5.2.1 Bakgrund 
Saltskog är ett miljonprogramsområde som uppfördes under 1960–70-talets rekordår 
då Saab-Scania expanderade i Södertälje vilket medförde att arbetsinvandrade 
industriarbetare främst från Finland var i stort behov av boende. När området stod 
färdigt fylldes det till största delen av industriarbetare och deras familjer. Saltskog 
hade till största del hyresrätter och många av dessa ägdes och förvaltades av det 
kommunala bostadsföretaget Telge Bostäder. De hade ett antal sjuvåningshus 
indelade i tre olika gårdar.    
Strax efter färdigställandet av husen vände världsekonomin i och med oljekrisen och 
Södertälje som nyligen varit i stort behov av bostäder hade nu närmare 1500 outhyrda 
lägenheter. Omflyttningsgraden var vid den tiden mycket hög och många av de 
finländare som arbetskraftinvandrat för att arbeta i industrin flyttade därifrån vilket 
gjorde att områdets etnicitet byttes ut. Nu var det inte arbetskraftsinvandrare som 
flyttade in i området utan det var till största del spontanflyktingar som 
sydosteuropéer, latinamerikaner och assyrier/syrianer. Även en andel människor med 
sociala problem flyttade in från kranskommunerna och detta i initiativ av 
socialnämnden vilka stod för hyran. Området var stökigt och drogs därför med ett 
dåligt rykte i och med både vandalisering och social oro (Salonen 1997).   
 
5.2.2 Första försöket till att skapa ett attraktivt bostadsområde 
Under slutet av 1970-talet stod trettio procent av lägenhetsbeståndet tomma och det 
var stora problem med att få dem uthyrda. För att göra området attraktivare och locka 
till sig nya boende gjorde Telgebostäder och kommunen under senare delen av 1970-
talet och början av 1980-talet en satsning som innebar att områdets yttre boendemiljö 
skulle förbättras. Lekplatser anlades, bostadsentréer rustades upp och ett antal 
odlingslotter anlades. Trots denna satsning märktes ingen skillnad och antalet 
outhyrda lägenheter var det samma (Ramberg 2000). 
 
5.2.3 Totalomvandlingen av området 
1984 beslutade Telgebostäder att göra en genomgripande ombyggnad av hela sitt 
bostadsbestånd i Saltskog. Bostadsföretaget stoppade därmed nyinflyttningar till 
området samtidigt som de började avhysa hyresgäster som låg efter med 
hyresbetalningar eller som inte skötte sig. Alla boende i området evakuerades 
slutligen och i flera fall fick de inte ens hjälp att hitta en ny bostad (Salonen 1997).  
 
I ett kommunalt program skrevs att orsaken till ombyggnaden var att minska antalet 
outhyrda lägenheter samt att göra området attraktivt. Det skrevs även att det ”Nya 
Saltskog” skulle ha en varierad befolkningsstruktur där invandrartätheten skulle ligga 
på 25 procent jämfört med tidigare 70 procent (Salonen 1997). 
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5.2.4 Resultatet 
Mellan åren 1985 och 1989 pågick den stora ombyggnaden där ett hus hade rivits, 
några hade byggts om till terrasshus och andra hade försetts med burspråk. Antalet 
lägenheter hade minskat från 765 till 536 och de slutliga ombyggnadskostnaderna 
uppgick till nästan 115 procent av vad kostnaden för nybyggnation hade varit under 
den perioden (Ramberg 2000). Det stora antalet enrums- och tvårumslägenheter som 
tidigare fanns minskades kraftigt och fick ge plats åt tre- och fyrarumslägenheter. 
Endast tolv procent av den tidigare befolkningen återvände till det nya området. 
Andelen invandrarhushåll minskade från 74 till 29 procent och andelen 
sammanboende utan barn samt pensionärer ökade. Antalet barnfamiljer ökade dock 
inte i det nya området trots att större lägenheter hade byggts. Målen med att förändra 
områdets befolkningssammansättning uppnåddes därmed nästan (Salonen 1997). 
 
Röster från en radiointervju som gjordes med boende, hyresvärd och socialarbetare 
under evakueringen och nyinflyttningen till ”Det nya Saltskog”. 
 

”Bara en av tio kunde flytta tillbaka även om de flesta ville återvända.” 
”Kommunen hade därmed nästan uppnått sitt 25 procentiga mål.” 

”Det går inte att bygga bort problem av social karaktär.” 
”Det är människorna som bor i bostadsområdet som gör det till vad det är.” 

”Livligt område som man skulle vara försiktig med att vistas i.” 
(Bilden av Saltskog 2013) 

 
Telgebostäder tyckte dock att satsningen var lyckad och att både 
uthyrningsproblemen och segregationen i området minskade. Problemet med denna 
ombyggnad var dock att det var ett så kallat ”turn around”-projekt då ett problem 
flyttades från ett område till ett annat. Många av de tidigare hyresgästerna som inte 
hade möjlighet att flytta tillbaka efter ombyggnationen bosatte sig istället i 
bostadsområdet Hovsjö som ligger strax intill. Så det Telgebostäder gjorde var att 
flytta ett problemområde till ett annat och de sociala problemen och den etniska 
segregationen följde med hyresgästerna (Ramberg 2000).   
 
Saltskogsombyggnaden var inte unik i sitt slag utan har gjorts i ett antal områden där 
”turn around”-ombyggnader har genomförts för att ändra ett områdes attraktivitet och 
ibland även befolkning. I vissa fall har detta varit lyckat men i de flesta fall har bara 
ett problem flyttats till ett annat område (Vidén 2012).  
 
Idag är Saltskog åter på väg att bli ett problemområde med etnisk boendesegregering 
och fattigdom. De då nyrenoverade husen är idag slitna och börjar likna vad de var 
innan den så kallade ”turn around”-ombyggnaden 2. I dokumentet ”Förslag för 
                                                      
2 Gülseren Büyükbalik, chef för boendeservice vid Telge Hovsjö, intervju 2014-04-30 
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stadsutveckling i Södertälje” finns Saltskogsombyggnaden med under rubriken 
”Tidigare utvecklingsinsatser” där olika utvecklingsprojekt gällande 
miljonprogramsområdena finns med. Där står det att Saltskogsombyggnaden var 
lyckad då områdets attraktivitet ökade men att satsningen var misslyckande 
fastighetsekonomiskt (Förslag för stadsutveckling i Södertälje).  
 

6. Telge Hovsjö 
 
Denna del av rapporten behandlar det kommunala bostadsbolagets arbete med 
bostadsområdet Hovsjö. Vilka mål som satts samt åtgärder som har gjorts och 
slutligen en redovisning av resultatet.  
 
Telge Hovsjö är det kommunala bostadsbolaget som bildades 2007 efter at ha brutit 
sig ur bostadsföretaget Telge Bostäder. Avsikten med denna manöver var att inte bara 
att ta hand om bostadsbeståndet i området utan att även ha ett nära samarbete med 
skolan, boende och andra berörda. Eftersom Telge Hovsjös arbete till stor del handlar 
om att ta hand om områdets sociala utveckling samt öka de boendes integration i 
samhället så har bolagets styrelse en majoritet av boende i området för att de ska 
kunna förmedla sin syn på stadsdelen (Telge Hovsjö 2012).  
 
Telge Hovsjö har en affärsplan som lyder: 

• ”Arbeta aktivt och nytänkande för att minska segregationen” 
• ”Arbeta för att boende ska ha avgörande inflytande över förändringsprocessen” 
• ”Arbeta i nära samarbete med kommunala förvaltningar, föreningsliv, myndigheter 

och intresseorganisationer” 
• ”Vid nyproduktion och ombyggnation skapa blandade upplåtelseformer” 

(Telge Hovsjö 2010) 

I och med Telge Hovsjös bildande 2007 väljs Patrik Derk som vd. Han har tidigare 
arbetat som biträdande rektor i Hovsjö grundskola och som rektor för Ronnaskolan i 
Södertälje vilken ligger i ett annat av Södertäljes problemområden. Under sin tid vid 
Ronnaskolan lyckades han bryta den negativa utvecklingen till något positivt vilket 
gjorde honom till en god representant för Telge Hovsjö då han hade erfarenhet att arbeta 
med människor i ett socialt utsatt område. Då han tillträdde sin tjänst som vd för Telge 
Hovsjö gjorde han en analys av bostadsområdet utifrån de boendes perspektiv, och kom 
fram till att de viktigaste delarna i ett bostadsområde som Hovsjö är trivsel, trygghet och 
delaktighet vilket innebar att det handlade om människor och inte bara områdets 
fastighetsbestånd. Patrik Derk ville därför skapa ett samarbete med både skola och 
föreningsliv för att frambringa delaktighet hos alla människor i området (Telge Hovsjö 
2012). 
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Telge Hovsjö arbetar till största del med att sätta individen i fokus då området dras med 
utanförskap, arbetslöshet, bidragstagande och sociala problem.  

”Telge Hovsjö AB kan dela upp sin verksamhet i två huvudområden. Ett med inriktning 
mot fastigheter, som kan ses som det huvudsakliga och ett med inriktning mot social 

samhällsbyggnad, som kan ses som det överordnade. Det första faller om inte det andra 
fungerar. Av den anledningen är vi tvungna att agera med samma intensitet på båda 

områdena”. 
(Telge Hovsjö 2010) 

 
Tidigare fick Hovsjö ofta negativ medial uppmärksamhet och området upplevdes som 
en otrygg plats för både boende och besökare. Det var inte bara kriminella personer 
som skapade den otrygga känslan i området utan även den fysiska strukturen var en 
bidragande orsak. För att minska denna otrygga känsla har Telge Hovsjö rensat bort 
växtlighet i form av stora buskar och träd vilka dominerade områdets centrala park 
och skapade flera skymda platser. Idag har parken ett helt nytt utseende med stora 
öppna ytor och nyplanterade träd som inte ska skapa otrygghet. Telge Hovsjö har 
gjort enkätundersökningar gällande trygghetskänslan hos boende och i dessa 
trygghetsmätningar syns det tydligt att de boende känner sig tryggare nu än vad de 
gjorde 2007 (Patrik Derk – visionen och arbetet 2012). 

 

6.1 Telge Hovsjös styrelse 
Vid rekryteringen av Telge Hovsjös styrelse bestämdes det att boende i området 
skulle vara en stor tillgång så därför gavs de boende möjlighet att söka om att få vara 
med i styrelsen. I och med detta inkom ett 40-tal ansökningar och slutligen föreslogs 
fyra potentiella representanter av vd Patrik Derk. Att ha boenderepresentanter skapar 
delaktighet hos de boende och de fyra styrelsemedlemmarna får ofta förslag och 
önskemål från andra boende i området gällande trygghet, barnaktiviteter och 
renoveringar. ”Den övriga styrelsen åker hem varje dag. Men vi bor ju här. Vi ser 
vad folk behöver. Och vi känner verkligen att man lyssnar på vad vi säger” Maria 
Abdullahad, styrelsemedlem, Telge Hovsjö (Berglund 2008). 
 
6.2 Vision Hovsjö 2020  
Vision Hovsjö 2020 är ett dokument vilket beskriver Telge Hovsjö mål med 
stadsdelen fram till år 2020. Från 2008 beskrivs områdets svagheter, styrkor, 
möjligheter och hot ur de boendes perspektiv. Det är inte bara den fysiska strukturen 
som är i behov av upprustning utan även den sociala biten där kriminalitet, 
arbetslöshet, utanförskap och hopplöshet måste suddas ut. Visionen beskriver Hovsjö 
2020 som en stadsdel där invånarna trivs, känner trygghet och delaktighet. Hovsjö 
ska vara en levande stadsdel med blandade upplåtelseformer och kulturella aktiviteter 
som lockar besökare från andra stadsdelar. ”Från att ha varit ett problemområde har 
Hovsjö blivit Södertäljes stolthet” (Vision 2020 s 19).     
 
Telge Hovsjös strategier för att nå vision 2020 
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• Involvera de boende i omvandlingen för att stärka individens självkänsla samt 
engagemang i området. 

• Utnyttja boendes kompetens vid byggnation och renovering vilket skapar 
arbetstillfällen.  

• Sommarjobb i området för ungdomar där park- och fastighetsskötsel ingår.  
• Renovera lägenheter 
• Riva stora garage och öppna upp så att bilar blir mer synliga för att minska 

skadegörelse.  
 

Visionen tar även upp vikten av att ta många små steg istället för få stora vilket 
innebär att istället för att dra igång stora, tidskrävande projekt är det bättre att göra 
mindre åtgärder på en gång så att de snabbare blir synliga. 
 
Vision Hovsjö 2020:s mål är 

• Minska arbetslösheten 
• Skapa delaktighet  
• Minska bidragsberoendet 
• Öka tryggheten 
• Öka trivseln 
• Förbättra skolresultaten  
• Höja andelen som utbildar sig 
• Öka hushållsinkomsterna 
• Minska energiförbrukningen 
• Miska områdets utflyttning samt öka inflyttningen 
• Förbättra invånarnas hälsa och välbefinnande 
• Satsa på idrott, kultur och fritid. 

(Vision 2020) 
För att nå dessa mål finns att antal åtgärder som ska göras och flertalet grupper måste 
involveras. Några av dessa åtgärder följer nedan. 
 
6.3 Barn och ungdomar 
Patrik Derk påpekar hur viktigt det är att fånga upp de unga i området då de inte har 
hunnit rota sig ännu och att de är områdets framtid. Att skapa ett samarbete med 
områdets ungdomar, skapa framtidstro samt få dem att känna att de gör något 
meningsfullt är av stor vikt (Patrik Derk – visionen och arbetet 2012). 
 
6.3.1 Hovsjösommar  
Hovsjösommar är en satsning där ungdomar i området erbjuds arbeta med fastighets- 
och parkskötsel i området. De får själva ansvara för att arbetet utförs och ungdomar 
som varit med tidigare somrar får möjlighet att bli arbetsledare för de 
sommararbetande ungdomarna. Dessa satsningar på ungdomar i området har skapat 
både delaktighet och tro på sig själva (Telge Hovsjö Hovsjösommar).  
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Patrik Derk säger att det är viktigt för ungdomarna att få känna sig behövda och 
delaktiga. De har bland annat varit med och rullat ut ny gräsmatta i den stora parken 
mitt i Hovsjö. Förut var det ofta buskörning med mopeder och fyrhjulingar på platsen 
men efter att den nya gräsmattan har anlagts så har dessa slutat helt. Troligtvis på 
grund av att de blivit mer rädda om sitt område (Hus och människor – en film om 
Patrik Derk och Hovsjö 2013).  
 
6.3.2 Konstgräsplan och idrottshall 
Den centrala parken i Hovsjö har försetts med en konstgräsplan till fotboll som 
används flitigt. När den anlades så sa Patrik Derk att den skulle vara öppen för alla 
det vill säga spontanidrott och inte hela tiden vara uppbokad till föreningar som de 
flesta av Södertäljes idrottsplatser är. Efter att han fick igenom detta krav beslutade 
Södertälje kommun att alla idrottsplatser skulle vara öppna för spontanidrott utöver 
de bokade föreningstiderna. Patrik Derk menar att alla ska få vara delaktiga och ingen 
ska behöva stå utanför och titta in (Hus och människor – en film om Patrik Derk och 
Hovsjö 2013).  
Den nya idrottshallen är inte uppbokad under helgerna av föreningar utan det är 
fritidsgården som då förfogar över den. Detta innebär att vem som helst av de boende 
kan boka den via fritidsgården3.  
6.3.3 Fritidsgården 
Då den gamla skolan brann efter ett pojkstreck 2009 totalförstördes även fritidsgårdens 
lokaler. Fritidsgården stod därför utan lokal och var därmed stängd. Telge Hovsjö 
beslutade då att ta över driften av fritidsgården och tillsammans med kultur- och 
fritidsnämnden kom de överens om att Telge Hovsjö skulle ta över ansvaret. Ordinarie 
personal från fritidsgården blev erbjudna att stanna kvar i Telge Hovsjös regi. Två av de 
anställda valde att stanna kvar i Hovsjö medan de andra valde att arbeta på andra 
fritidsgårdar i staden. Idag arbetar fyra personal vid fritidsgården varav en av dem är en 
tidigare ”värsting” från området som fick en chans att styra om sitt liv vilket han också 
har gjort och arbetar nu sedan fyra år tillbaka med barn och ungdomar i Hovsjö. Telge 
Hovsjö hade dock två krav när de skulle ta över driften av fritidsgården. Det ena var att 
få ha öppet sju kvällar i veckan och det andra var att det inte skulle vara någon 
åldersgräns på besökarna utan alla skulle vara välkomna och ingen skulle nekas att 
komma in. Dessa krav fick de sedan igenom4.  

6.3.4 Hovsjö natt 
Hovsjö natt är nattvandring i området som skapades 2010 för att stärka tryggheten i 
Hovsjö. Deltagarna består av fyra unga män vilka arbetar fredag till söndag kväll året 
om. Deras uppgift är att synas i området och rapportera till Telge Hovsjö om 
någonting händer. Ibland kan det vara rapporter om trasiga gatlyktor och överfulla 
sopkärl som de får ta hand om. Sena kvällar brukar de försöka stå vid 

                                                      
3 Gülseren Büyükbalik, chef för boendeservice vid Telge Hovsjö, intervju 2014-04-30 
 
4 Gülseren Büyükbalik, chef för boendeservice vid Telge Hovsjö, intervju 2014-04-30 
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busshållplatserna och erbjuda Hovsjöborna sällskap hem så att de inte behöver gå 
hem ensamma5. 
 
6.4 Hovsjö Hub 
Bostadsbolaget Telge Hovsjö beviljades bidrag från Tillväxtverket för att skapa ett 
center tillsammans med Södertälje kommun. Centret ska vara en plats för 
nyföretagande, arbete och utbildning i området oavsett etnisk tillhörighet.  
En tillsatt projektgrupp träffas regelbundet för att diskutera Hovsjö hubs framtid där 
marknadsplats, teater och galleri är några av önskemålen.  
Hovsjö Hub ligger i skolans gamla lokaler och innehar ett café, Telge Hovsjös kontor, 
samlingslokaler, gymnastikhall och en utvändig torghandelsplats. Hovsjö Hub har 
blivit en lokal mötesplats där caféet är välbesökt (Hus och människor – en film om 
Patrik Derk och Hovsjö 2013). 
 
6.5 Hovsjöbyggarna 
Då ungefär hälften av Hovsjös arbetsföra befolkning är utan arbete är detta ett av 
områdets stora problem och Telge Hovsjö har därför valt att satsa på utbildning av 
arbetslösa. Då lägenheterna i området är i behov av renovering så ges arbetslösa 
Hovsjöbor en möjlighet att utbilda sig till plattsättare och snickare vilka får vara med 
och renovera områdets lägenheter under sin utbildning. Telge Hovsjö har även en 
portvaktsutbildning som avslutats med arbete i stadsdelen. De får under tiden 
aktivitetsstöd genom arbetsförmedlingen och efter två år när de är färdigutbildade har 
de möjlighet att gå vidare till andra företag (Telge Hovsjö).   
 
6.6 Utvärdering av de olika insatserna i Hovsjö 
För att kunna utvärdera Telge Hovsjös gjorda satsningar i området har jag tagit hjälp 
av Gülseren Büyükbalik, chef för boendeservice vid Telge Hovsjö. Jag intervjuade 
henne och vi diskuterade Hovsjös utveckling efter satsningarna i området6.  
6.6.1 Trygghet 
Ett av de första målen med Telge Hovsjös arbete var att öka tryggheten i området. För 
att mäta ett områdes trygghet använder sig Telge Hovsjö av en NKI-undersökning 
(Nöjd Kund Index) där boende anger hur de upplever området. Tidigare var resultatet 
av NKI-undersökningen mycket dåliga då de boende kände stor otrygghet men den 
senaste underökningen visar positiva resultat. De boende i området känner större 
trygghet idag än de gjorde tidigare och även om trygghetsmålen inte uppnåtts helt 
ännu så har Telge Hovsjös arbete kommit en bra bit på vägen.    
De trygghetsinsatser som gjorts med gott resultat är först och främst den centrala 
parken som nu är både ljusare och trevligare att vistas i. Den nya konstgräsplanen 

                                                      
5 Gülseren Büyükbalik, chef för boendeservice vid Telge Hovsjö, intervju 2014-04-30 
 
6 Gülseren Büyükbalik, chef för boendeservice vid Telge Hovsjö, intervju 2014-04-30 
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vilken ligger placerad mitt i parken är upplyst kvällstid vilket gör att området upplevs 
tryggare. 
Även idrottshallens glasväggar gör att den känns tryggare med fler ögon som ser. 
Tidigare var idrottshallen helt instängd men idag har den försetts med glasväggar som 
vetter in mot Hovsjö Hubs lokaler samt Telge Hovsjös boendekontor. Även de 
organiserade trygghetsvandringarna Hovsjö Natt har ökat både trivsel och trygghet i 
området. 
 
6.6.2 Kriminalitet 
Kriminaliteten har minskat i Hovsjö och de tidigare bilbränderna som var ett vardagligt 
inslag i området har så gott som avtagit helt. Efter ett samarbete med både polis och 
försäkringsbolag beslutades det att utbrända bilvrak skulle avlägsnas så fort som 
möjligt. En av orsakerna till samarbetet är att inte att barn skulle behöva se vraken när 
de är ute i sitt område, eftersom de kan påverkas negativt av dem. Även övrig 
kriminalitet har minskat och Gülseren Büyükbalik tror att det bland annat beror på att 
invånarna känner sig stolta över och delaktiga i sitt bostadsområde vilket medför att de 
inte vill vandalisera det. 

Gülseren Büyükbalik berättar även om sex stycken kriminella ungdomar som Telge 
Hovsjö arbetade med där de fick syssla med fastighetsservice i området efter ett 
samarbete med arbetsförmedlingen. Hon berättar även att det inte är helt lätt att 
handskas med dessa människor och att det nästan är omöjligt för dem att få arbete 
någon annanstans. Telge Hovsjö har haft flera kriminella ungdomar arbetandes hos sig 
och några har klarat det bra och gått vidare i arbetslivet medan andra har misslyckats. 
Gülseren Büyükbalik berättar att det är viktigt att ge dem en chans att visa vad de går 
för då alla dörrar ofta är stängda för denna sorts människor på grund av hur samhället 
ser ut. Telge Hovsjö har bestämt att om de kan ska de försöka hjälpa alla som söker sig 
till dem, om möjligheten finns och det gör den oftast säger Gülseren Büyükbalik. ”Vi 
har aldrig stängt dörren för någon. Vi måste hjälpa dem annars drabbar det området 
och boende”7.     

6.6.3 Barn och ungdomar  
Vid ett tillfälle tillfrågades ungdomar i området vad de tyckte var viktigast att åtgärda 
och då svarade de att parken var en otrygg plats att vistas på. Den då redan pågående 
Hovsjö Sommarsatsningen fokuserade på att göra parken till en tryggare och 
trevligare plats. Det tog 5-6 år innan parken var helt färdig och då har ungdomarna 
varit med från början med att rensa och såga ner träd samt kört grävmaskiner. Det har 
fått utbildning av entreprenörer, ritat parken tillsammans med en stadsarkitekt och 
rullat ut nytt gräs. I och med detta arbete har ungdomarna fått en trevlig plats att 
vistas på samt känna sig delaktiga i sitt område.  
Hovsjö Sommar har även varit med och arbetat med den nya konstgräsplanen som är 
en välbesökt plats. Gülseren Büyükbalik berättar att ungdomarna har blivit mer rädda 
om sitt område nu när de själva varit med och byggt det. Ungdomar är en viktig del i 
Hovsjö och för att engagera dem i området samt att skapa trygghet skapades 
                                                      
7 Gülseren Büyükbalik, chef för boendeservice vid Telge Hovsjö, intervju 2014-04-30 
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Hovsjösommar vilket genererade arbetstillfällen och under arbetsveckorna har de fått 
avtalsenlig lön.  
6.6.4 Arbetstillfällen 
Som arbetstillfällen räknas både praktik och anställning och från 2010-2014 har 133 
personer erbjudits arbete inom Telge Hovsjö. Att en person får en meningsfull tillvaro 
påverkar inte bara individen utan även familjen och dem som finns runt omkring. 
”Fantastiskt att se hur dessa personer växer som människor”8.   

6.6.5 Boende 
De boende har blivit mer engagerade i sitt område då de har fått vara delaktiga vilket 
har stärkt deras självkänsla.  

6.6.6 Den fysiska strukturen 
Telge Hovsjös fastighetsbestånd är i behov av renovering men eftersom så mycket andra 
insatser görs i området på andra saker är inte lägenhetsrenoveringarna första prioritet. 
Så renoveringarna av lägenheterna görs först och främst om de är vattenskadade då en 
helrenovering görs eller om en hyresgäst flyttar. Lägenhetshyran höjs efter en 
renovering och kan skilja sig mellan en renoverad lägenhet och en som inte är det.  

Gülseren Büyükbalik berättar även att det finns planer på förtätning/utbyggnad av 
området eftersom det är stor efterfrågan på lägenheter men det är inte något som de 
prioriterar just nu.  

6.6.7 Resultatet 
Telge Hovsjö arbetar med ett långsiktigt arbete och det tar tid att nå alla mål. Det 
märks tydligt att delaktighet, stolthet och framtidstro är något som genomsyrar Telge 
Hovsjös tanke med området då dessa ord används flitigt av Gülseren Büyükbalik när 
hon berättar om arbetet med Hovsjö.  
Telge Hovsjö beskriver i Vision Hovsjö 2020 uppgiften med att skapa en av Södertäljes 
attraktivaste stadsdelar. ”Det är en diger uppgift. En uppgift som handlar om mångt 
mycket mer än att rusta upp lägenheter, hus, gårdar och parker. Den största 
utmaningen är att renovera det som är bakom fasaden – de boendes självkänsla, trivsel 
och välbefinnande” (Patrik Derk Vision Hovsjö 2020 s5).  
 

7. Intervju, Södertälje kommun 
 
Detta kapitel redovisar två av rapportens tre intervjuer. I den första intervjun 
diskuterades kommunens arbete med bostadsområdet Hovsjö i stort och vid den andra 
intervjun följdes en frågemall.   
 
7.1 Intervju 1 
Telefonintervju med Eva Bjurholm utredare vid Södertälje kommun. Eva har tidigare 
arbetat med området Hovsjö under flertalet år men har idag ansvar över att annat av 
                                                      
8 Gülseren Büyükbalik, chef för boendeservice vid Telge Hovsjö, intervju 2014-04-30 
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stadens problemområden. Hon har därför stor kunskap om hur det var innan 
Södertälje kommun gjorde strategier för boendeplanering i Hovsjö. Eva berättar att 
innan 2005 så fanns inga strategier för bostadsområdet Hovsjö. Då Hovsjö har fått stå 
på egna ben i och med att Telge Hovsjö bildades så berättar Eva att idag är ett av 
kommunens mål att fånga upp Hovsjö och ”ta med” i kommunens nya strategier för 
stadsutveckling. Hovsjö har skötts helt av det kommunala bostadsbolaget Telge 
Hovsjö sedan 2007 och enligt Eva Bjurholm är det dags att Hovsjö nu ”ingår” i 
kommunens arbete med stadsutveckling vilket även framgår av Södertälje kommuns 
förslag till strategi för stadsutveckling från 20149.  
 
7.2 Intervju 2 
Intervju med Ove Lundgren, bitr. Samhällsbyggnadsdirektör vid Södertälje kommun. 
Ove har arbetat med stadsutveckling i Södertälje kommun under flera år och har även 
varit med och arbetat fram Förslag till Strategi för Stadsutveckling i Södertälje från 
2014.  
Ove Lundgren berättade att strategierna för stadsutveckling inte fokuserade på just 
Hovsjö utan är mer ett försök att få in Hovsjö det i den reguljära verksamheten då Telge 
Hovsjö har fått stå på egna ben sedan starten 2007.   

Innebörden av strategi för stadsutveckling är att se till det som betraktas som 
miljonprogramsområdenas sämre områden och det utvecklingspotential som faktiskt 
finns där. Arbete med både den fysiska omdaningen och att stärka individens ställning 
är viktigt. I Södertälje finns ett underskott på utbildade invånare, då stadens invånare 
har en väldigt låg utbildningsnivå vilket gör att det är svårt att komma ut på 
arbetsmarknaden. Ove Lundgren berättar även att Södertälje är unikt svårt att hantera 
samtidigt som det finns en väldigt stark utvecklingskraft i de flyktingar som kommer hit 
men problemet är att det blir en så stor koncentration på ett ställe.  

Enligt Ove Lundgren utgår Telge Hovsjö från att alla ska kunna bo kvar i området 
oavsett bakgrund. De har arbetat mycket med fokus på individen och har insett att familj 
och släkt är mycket betydelsefulla för Hovsjöborna. Han tycker att Telge Hovsjö har 
kommit en bra bit på vägen och Södertälje kommun är väldigt intresserade av detta och 
vill använda sig av det i andra liknande områden.  

Ove Lundgren berättar att Telge Hovsjö har fokuserat på att synliggöra individen och 
arbetet med människorna som bor i området viket är en viktig del i 
stadsutvecklingsarbetet. Ambitionen är att kunna arbeta med helheten på ett reguljärt 
sätt och inte bara arbeta med punktinsatser. Det har funnits ett flertal projekt i 
Södertäljes miljonprogramsområden under åren där individen har fått uppmärksamhet 
genom föreningsliv och organisationer men har kanske inte alltid utmynnat i något 
bestående. Individerna är givetvis de viktigaste i sammanhanget samtidigt som den 
fysiska miljön kan vara en hämmande faktor då den har förstärkt vissa negativa sidor. 
Det gäller att gå hand i hand med insatserna och tekniska praktiska frågor som 
tillgänglighet, energiförsörjning och byte av avloppsstammar är viktiga. Men individen 
är också viktig och det har påpekats i strategierna för stadsutveckling.  
                                                      
9 Eva Bjurholm, utredare vid Södertälje kommun, telefonintervju, 2014-04-25 
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På frågan om det planeras blandade upplåtelseformer i Hovsjö för att främja mångfalden 
fick jag svaret att jag skulle tala med Telge Hovsjö om detta. Det är alltså tydligt att 
Södertälje kommun har överlåtit det största ansvaret till det kommunala bostadsbolaget. 
Men Ove Lundgren tillade dock vikten av att sammanlänka Hovsjö med Södertälje så 
att utanförskapet bryts. Han berättade även om att under1980-talet omvandlades ett 
antal hyresrätter till bostadsrätter och kontor för att få in arbetsplatser i Hovsjö. Aktiva 
insatser gjordes för att skapa aktiviteter i området. Han tillägger att detta är saker som 
kommit lite i bakgrunden under senare år men det är värt att ta upp den förändringen 
framöver.  

Jag ställde även frågan om hur kommunen ser på Saltskogomvandlingen som gjordes på 
1980-talet. Ove Lundgren berättade att denna omvandling gjordes först och främst för 
att ändra lägenhetsstorlekarna eftersom området hade många små lägenheter för 
dåtidens ensamstående industriarbetade män. Han påpekade även att områdets sociala 
problem var en av orsakerna till ombyggnaden av området. ”Man flyttade tillvisso på ett 
problem men man hade inte sannolikt löst problemet annars. Hade inte ombyggnaden 
gjorts hade det varit mycket svårare att lösa uppgiften” (Ove Lundgren).  

På frågan om det går att bygga bort segregation svarade Ove Lundgren. – ”Nej, inte 
bara. Det är en kombination av arbete med både individ och den byggda miljön”.  

Ove Lundgren påpekade även att Södertälje har unika förutsättningar men även unika 
utmaningar10. 

8. Analys  
Följande kapitel kopplar samman teorin med empirin som sedan analyseras och 
avslutas med att besvara rapportens frågeställningar: 
”Hur arbetar Södertälje kommun för att minska segregationen idag och hur har 
arbetet sett ut tidigare?”  
”Går det att nå stora mål med små medel?” 
 

8.1 Flyttmönstrens inverkan på boendesegregationen 
Det finns flera orsaker till segregerade bostadsområden vilka också tagits upp i flertalet 
forskningsrapporter. En flitigt nämnd orsak är skilda individers flyttmönster vilka kan 
läsas i texten Planering för minskad boendesegregation från Regionplane- och 
trafikkontoret skriven av Roger Andersson. Texten skildrar hur olika individers 
flyttningar mellan bostadsområden har en avsevärd inverkan på den etniska 
segregationen och att hushållens ekonomi samt diskriminering på bostadsmarknaden är 
avgörande av hur dessa flyttningar ser ut. Ofta får boende i problemområden skulden för 
att segregationen uppstått i området men även de som valt att flytta därifrån har en stor 
skuld i detta.  
 
Om vi ser på hur Södertälje kommuns strategier ser ut gällande detta så nämner de i sin 
nya översiktsplan att ”om det inte hade varit för inflyttningen från utlandet hade det 
idag varit fler som flyttar ut från kommunen än som flyttar in” (Södertälje kommun 
                                                      
10 Ove Lundgren, bitr. Samhällsbyggnadsdirektör vid Södertälje kommun, 2014-04-29 
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2013 b s18). Detta innebär att etniciteten hos invånarna i Södertälje håller på att bytas ut 
och flertalet av de nyanlända från utlandet bosätter sig just i Hovsjö.  
 

”De som kan välja var de vill bo väljer även till dem som inte kan, därför bryts inte 
segregeringen.” (Södertälje kommun 2013 b s29) 

Citatet ovan är taget från Södertälje kommuns nya översiktsplan från 2013 och 
förmedlar budskapet att flyttmönster skapar segregation. Kommunens strategi för att 
minska segregeringen är att öka både stadens attraktivitet och trygghet så att invånarna 
väljer att stannar kvar i kommunens.  
 
Bostäders upplåtelseform är en annan orsak till segregationen då upplåtelseformer 
påverkar var individer bosätter sig och i kommunala hyresrätter dominerar personer 
härstammande i utlandet eller som har utlandsfödda föräldrar. Detta har till följd att de 
med utländsk bakgrund är koncentrerade till vissa områden vilka i sin tur har kommit att 
bli minst eftertraktade på bostadsmarknaden (Regionplane- och trafikkontoret 2007). 
Södertälje kommuns nya översiktsplan tar upp blandade upplåtelseformer som en viktig 
del i stadsutvecklingen och i Hovsjö finns det enligt Gülseren Büyükbalik på Telge 
Hovsjö planer på detta men att det inte är något som de prioriterar just nu eftersom de 
har fullt upp med andra mer akuta åtgärder för att minska problemen i Hovsjö. Men kan 
blandade upplåtelseformer lösa ett områdes segregation? Enligt Ove Lundgren vid 
Södertälje kommun omvandlades ett antal hyresrätter till bostadsrätter och kontor 
under1980-talet. Men dessa åtgärder verkar inte ha haft någon effekt på problemen som 
området dras med. Så blandade upplåtelseformer är kanske inte lösningen på Hovsjös 
problem.   
 
8.2 Grannskapseffekter 
Grannskapseffekter där individer i ett område påverkas av varandra kan tydligt ses i 
Hovsjö. Många av kommunens nya invånare väljer att bosätta sig i stadsdelen trots att 
det är brist på både bostäder och arbetstillfällen. Detta beskriver Roger Andersson i ” 
Planering för minskad boendesegregation” där en grundtyp av grannskapseffekter är 
den exogena effekten vilken innebär att grannar anpassar sig efter varandra och 
känner sig trygga i varandras närhet. En annan grundtyp för grannskapseffekter är den 
endogena där individers beteende påverkar grannars beteenden. Bostadsområdet blir 
då homogent där boende i samma situation och samhällsklass blir det största och 
ibland enda sociala nätverket (Regionplane- och trafikkontoret 2007). Detta kan 
medföra sämre språkfärdigheter i svenska vilket i sin tur försvårar för individen att ta 
sig in på arbetsmarknaden.  
Hur kan vi då se på grannskapseffekterna i Hovsjö? Spelar omgivningen verkligen 
någon roll? I Hovsjö är 50 procent av den arbetsföra befolkningen arbetslös vilket är 
mycket högre än genomsnittet. Även medelinkomsten i Hovsjö är lägre än i flera 
andra bostadsområden så dessa attribut kan ha negativa effekter på individen.   
Eftersom en stor del av Hovsjös invånare har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden på 
grund av språksvårigheter så har grannskapseffekter en mycket negativ inverkan på 
individen då avsaknaden av svensktalande i sin närhet minskar individens 
språkkunskaper i svenska.   
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8.3 Media och fördomar  
Hovsjö och andra liknande bostadsområden får ofta mycket uppmärksamhet i media 
och inte allt för sällan är den negativ med kriminalitet, fattigdom och utanförskap.  
Vi alla upplever en plats annorlunda beroende på olika erfarenheter och även området 
Hovsjö som behandlas i denna rapport betraktas olika av olika individer. Det kan se 
ut på ett helt annat sätt på insidan än det betraktaren på utsidan uppfattar. Media är 
därför en stark identitetsskapare vilket gör att ett bostadsområde med dålig medial 
uppmärksamhet kan skapa dålig självkänsla och framtidstro hos den enskilde 
individen.  
Ofta får vi genom media höra att det är de boende i dessa områden som är orsaken till 
problemen. Att de själva valt att bosätta sig där och att dessa områden är 
invandrartäta. I texten ”Skapandet av svenskglesa områden” av Roger Andersson 
talas det istället om ”svenskglesa områden” eftersom det är svenska befolkningen 
som valt att flytta därifrån. Idag är det vanligare för invandrare att bo i ett svenskglest 
bostadsområden men är ovanligt för den svenska majoritetsbefolkningen. Detta 
medför att rykten och myter målas upp i media än att kunskap baserad på erfarenhet 
få ta plats i samhällsdebatten (Andersson 2008).   
Att individen påverkas av bostadsområdets fysiska omgivning och rykte något som 
Telge Hovsjö har arbetat mycket med där delar av den yttre miljön har rustats upp 
och gjorts både tryggare och trevligare. (Lilja 2005)  
 
8.4 Individen före den fysiska strukturen 
Men hur kan då segregationen minskas? Enligt Molina i ”Den rasifierade staden” 
behövs mer förstående för begreppet etnisk boendesegregation. Att se till 
människorna och inte bara den byggda strukturen, förstå att det inte bara är de boende 
i dessa områden som är orsaken till problemen utan att det även är människor som 
valt att flytta därifrån som är en av orsakerna till de etniskt segregerade områdena. 
Vikten av att tydliggöra att den etniska boendesegregationen inte bara handlar om 
invånarnas kultur och etnicitet utan att det till stor del handlar om samhällets 
rasdiskriminerade processer som ständigt pågår.  
Att se till människorna och inte bara den byggda strukturen är just vad Telge Hovsjö 
arbetar med och bostadsbolagets ledord ”delaktighet, stolthet och framtidstro” 
beskriver just detta. Men att rusta upp ett nedgånget bostadsområde förändrar inte 
bara den fysiska strukturen utan det förändrar även de boendes syn på sitt område och 
sig själva. Telge Hovsjö har därför valt att låta lokal arbetskraft sköta den externa 
miljön och lägenhetsrenovering vilket i sin tur har gett området ökad attraktivitet 
samtidigt som arbetstillfällen har genererats.   
Att bygga nya bostäder i Hovsjö kan öka områdets attraktivitet men  kanske inte locka 
tillbaka dem som en gång valt att flytta därifrån och i det här fallet svenskarna. Men 
dessa nybyggda bostäder kan påverka de boendes bild av området och på så sätt ge 
dem nytt hopp om framtiden (Regionplane- och trafikkontoret 2007).  
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8.5 Svar på frågeställning 
”Hur arbetar Södertälje kommun för att minska segregationen idag och hur har 

arbetet sett ut tidigare?” 

Kommunens arbete med att minska segregationen har sett olika ut under åren. Enligt 
Eva Bjurholm vid Södertälje kommun var det först 2005 som kommunen gjorde 
strategier för bostadsutvecklingen och innan dess så fanns det alltså inga speciella 
strategier. Idag har strategierna från 2005 uppdaterats lite och visar därmed hur 
kommunen vill att den framtida utvecklingen skall vara.  
Det är tydligt att kommunen är väl medvetna om problemet med utflyttningen ur 
staden då de tar upp i den nya översiktsplanen att ”om det inte hade varit för 
inflyttningen från utlandet hade det idag varit fler som flyttar ut från kommunen än 
som flyttar in”. Kommunen vill så klart inte förlora invånare med högre inkomster 
och kommer antagligen att fortsätta bygga för ett segregerat boende. Detta kan ses i 
det kommunala bostadsföretaget Telge bostäder vilka i skrivande stund håller på att 
slutföra ett byggnadsprojekt med ett antal nya hyresrätter i Södertäljes centrala delar. 
Visst behöver staden fler hyresrätter men de nybyggda som tas upp här i rapporten 
har mycket höga hyror (Telge). Men detta är väl ett sätt att försöka hålla kvar 
Södertäljes köpstarka invånare som enligt den nya översiktsplaner är på väg därifrån 
(Södertälje kommun 2013 b). Så visst arbetar Södertälje mot segregation men kanske 
inte till 100 procent. 
Min slutliga fråga ”Går det att nå stora mål med små medel?” riktar sig till Telge 
Hovsjös arbete med individen i fokus före den byggda miljön. Små medel innebär i 
denna rapport att fokus läggs på invånarna i området före omdaningar av den byggda 
strukturen. 
Bostadsbolaget har visat att deras arbete går åt rätt håll. Invånarna i Hovsjö har blivit 
mer engagerade, fått bättre självkänsla samtidigt som bostadsområdet har blivit en 
tryggare och trevligare plats att vistas på. Flera boende är idag stolta över att bo i 
Hovsjö trots all negativ uppmärksamhet som media visat. Så svaret på frågan ”Går 
det att nå stora mål med små medel?”. Ja, med människan i första rummet så skapas 
”delaktighet, stolthet och framtidstro” vilket är en god bit på väg mot ett bättre 
bostadsområde.   
 

9. Slutsats 
                                                                                                                                                                                   
Att planera för en minskad segregation är inte helt enkelt och denna rapport har 
redovisat exempel på både bra och dåliga metoder. De forskningsstudier som tagits 
upp i rapporten har visat orsaker, konsekvenser och åtgärder som gjorts gällande 
boendesegregation.  
Stigmatisering, polarisering och gentrifiering finns i de flesta av Sveriges städer och 
Södertälje är inget undantag. Vilka åtgärder som kan göras för att minska 
boendesegregation är helt säkert olika på olika platser. Men en sak har dock denna 
rapport kommit fram till: Att lyssna på och göra individen delaktig i sitt 
bostadsområde och stad gör att politiker, planerare och bostadsbolag kan få mer 
kunskap i hur ett samhälle kan fungera på bästa sätt. Visst finns det ingen enkel 
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lösning på boendesegregationen och att planeringsmisstag även kommer att göras i 
fortsättningen men vi kan då hoppas att lärdom kan dras av dem.  
Jag har efter mina studier inför denna rapport förstått att arbete med ett så kallat 
problemområde inte bara handlar om att putsa på fasaderna eller göra 
totalombyggnader av bostadsområden, utan att lyssna på och göra invånarna i 
området delaktiga är minst lika viktigt om inte ännu viktigare att ta hand om.    
Ove Lundgren vid Södertälje kommun fick frågan ”Går det att bygga bort 
segregation?”. Han svarade att Nej, det går det inte, utan att det är många andra 
sociala delar som också spelar in. Alltså är Telge Hovsjös arbete med att fokusera på 
individen först eller samtidigt som den byggda strukturen ett bra recept på att minska 
problemen i ett område.  
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