
 
 
 

Carolina Bäck 

 
 

Inklusion och exklusion 
på bostadsmarknaden i 

Växjö 
 
 
 
 
 

Forskningsrapport 
Samhällsvetenskapliga institutionen 

Växjö Universitet 
Hösttermingen 1999 



 

 

Innehållsförteckning     1 
 
Förord      2 
 
1. Inledning     3 
 
2. Metod      4 
2.1 Intervju     5 
2.2 Tillvägagångssätt    6 
 
3. Bakgrundsbeskrivning    8 
3.1 Bostadspolitisk utveckling med allmännyttan i fokus 8  
3.2 Beskrivning av Växjö stad    12 
3.3 Segregation, integration och segmentation  13 
3.4 Allmännyttan och de privata bostadsföretagen  17 
3.4.1   Växjöhem AB     17 
3.4.2   Hyresbostäder AB    21 
3.4.3   De privata bostadsföretagen   24 
 
4. Den sociala exklusionsprocessen   32 
4.1 Vi och de     32 
4.2 Rykten och myt     34 
4.3 Stigma och stämpling    36 
4.4 Etablerade och nykomlingar    39 
4.4.1   Zon 1 – högstatusområden    40 
4.4.2   Zon 2 – Medelklassområden   42 
4.4.3   Zon 3 – De svarta fåren    44 
4.4.4   Samspelet mellan zonerna    49 
 
5. Uppkomsten av ömtålighetstrappan    53 
5.1 Ömtåliga områden    55 
5.2 Tåliga områden     59 
5.3 De socialt exkluderade    62 
5.3.1.    De vräkta      63 
 
6. Sammanfattande slutsatser    66 
6.1 Ömtålighetstrappan    67 
6.2 Planerad segmentation?    68 
6.3 Boendeinflytande    69 
6.4     En skyddande kokong och identitetsmarkör  70  
      
Litteraturförteckning     73 
 
Bilaga I Intervjuarguide    75 
Bilaga II Detaljerad beskrivning av Växjös bostadsområden 77 
Bilaga III. Karta över Växjös bostadsområden.  92 



 2 

Förord (Carolina Bäck) 
 
Denna forskningsrapport tillkom som en uppföljning på min magisteruppsats i 
sociologi. Under en termin var jag projektanställd vid Växjö Universitet för att 
få prova på det akademiska livet och smaka på livet som forskande. Det ni nu 
håller i er hand är resultatet. För att denna forskningsrapport skulle kunna bli till 
fick jag god hjälp och stöd från ett antal personer, de är alla värda ett stort tack: 
Gunnar Olofsson, Christina Öbom, Göran Jense, Lasse Reinikainen, de olika 
bostadsföretagen, Socialförvaltningen, Hyresgästföreningen, Hyresnämnden, 
Kronofogdemyndigheterna och Kommunförvaltningen.         
 
 

Förord  2015 (Gunnar Olofsson) 
 
När jag blev anställd som professor i Växjö 1998 var min främsta uppgift att 
bygga upp en forskaritbildning i ämnet sociologi. En sådan kom också till stånd 
fr.o.m. hösten 1999. Under året 1998 och våren 1999 användes en del medel för 
att ge några studenter möjlighet att pröva på att genomföra en mindre 
forskningsuppgift. I Carolina Bäcks fall bestod den i en analys av bostadsmark-
naden i Växjö.  
 
Carlinas bakgrund var, som hon beskriver den i inledningen till sin rapport att 
han skrivet en D-uppsats i sociologi om ett härbärge för hemlösa på Irland.  För 
min del var jag intresserad av att pröva bärkraften i Norbert Elias och John Sco-
tsons klassiska bete om Etablerade och outsiders i dagen svenska kontext. Hur 
såg relationen mellan etablerade och outsiders ut på en svensk hyresmarkand där 
olika bostadsområden präglas av mycket olika grupper av hyresgäster och 
hyre3svärdar.  
 
Carolinas rapport är en fint genomförd studie som innehåller många intressanta 
resultat, med räckvidd utöver Växjö och utöver året 1999.  Hon visar bl.a. att de 
väl insuttna hyresgästerna i ”stabila” områden stöds av bostasföretagens värdar i 
sin strävan att bevara ro och stabilitet i sina områden – vilka värdarna såg som 
känsliga. 
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1. Inledning 
 
Sverige har länge haft relativt få utslagna och hemlösa människor. På senare år 
har dock kunskapen och medvetenheten ökat om att det finns många utan hem 
även i Sverige. Massmedia har börjat söka upp de hemlösa i storstäderna och 
följt deras vardag. Bilderna och livsödena tränger sig på, men det verkar finnas 
en allmän uppfattning om att de som är hemlösa har förbrukat sina chanser eller 
att de själva har valt att leva som hemlösa. Detta kommer till uttryck I bland 
annat motståndet mot att frivilligorganisationer vill öppna en 
härbärgeverksamhet eller ett försöksboende för de personer som hamnat utanför 
den ordinära bostadsmarknaden. De hemlösa verkar inte ses som vilka andra 
medmänniskor som helst. 
 
Jag tillbringade 7 månader på Irland under hösten 1997 och våren 1998, där jag 
arbetade som volontär på ett härbärge för hemlösa. Jag lärde känna en mängd 
personer, alla med olika historier och personligheter. De flesta hemlösa hade 
levt relativt ”normalt” tills en avgörande händelse vände deras liv och kastade ut 
dem från samhällets skyddsnät. De var unga och gamla, en del hade varit fattiga 
sedan barnsben medan andra hade tjänat mer pengar på en vecka än andra tjänar 
på ett år, vissa kunde inte läsa medan andra hade högskoleexamen. Där fanns de 
flesta kategorier av människor, inte bara en likartad klump av oduglingar och 
misskötsamma. Jag skrev min magisteravhandling om att leva som hemlös på ett 
härbärge.1 Jag såg hur samhället ställde sig i förhållande till de hemlösa och hur 
man som boende på ett härbärge blev formad, övervakad och föraktad. Men 
även hur man som boende på ett härbärge kunde återuppbygga sin självkänsla, 
möta vänner och få nya chanser i livet. Nu är jag intresserad av vad man kan 
finna för mekanismer i en mellanstor, svensk stad som skulle kunna kopplas till 
hemlöshetsforskningen. Kan man i Växjö, ett relativt litet regionalt centrum, 
utifrån olika infallsvinklar finna några mer vardagliga och lokala processer som 
skulle kunna relateras till hemlöshetsproblematiken? I Växjö finns det 
människor som inte har några hem; sifferuppgifterna varierar mellan 30 och 80 
personer. I Smålandsposten skrev Lisa Syrén och Leif Stenberg följande rader:  
 

I Växjö finns uppskattningsvis 60 hemlösa. Även om antalet inte är stort så 
är vi många som har mer eller mindre personliga erfarenheter av deras 
hemlöshet. En del av dem lever i våra trappuppgångar, källare, tvättstugor, 
torkrum och så vidare. De kan vara störande och många upplever att de 
sprider obehag. (…) I Växjö finns långt fler tomma lägenheter än antalet 
hemlösa människor. I dag finns ett fantastiskt tillfälle för att utrota 

                                                 
1 Se Bäck C., D-uppsats nr. 36, 1998. 
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hemlösheten, de hemlösa skulle kunna få bo utspridda över hela staden så 
att vi slipper segregation. (Smålandsposten, Debatt 12/12/98) 

 
Här uppmanar författarna av artikeln till att inom Växjö stad förklara krig mot 
hemlösheten genom att helt ”enkelt” tilldela de hemlösa de lediga lägenheterna 
som finns runt om i staden på olika håll. Men om det vore så enkelt så skulle 
hemlöshetsproblematiken varit löst för länge sedan. Det finns många processer 
som föregår utslagningen från bostadsmarknaden. Hur dessa processer 
uppkommer, fungerar och vad det resulterar i är för mig av stort intresse i denna 
undersökning. Jag är intresserad av att: 1) undersöka är hur Växjös 
bostadsmarknad fungerar, 2) se hur Växjö stad ser ut vad gäller segregering och 
segmentation inom de olika bostadsområdena, och: 3) se hur dessa två delar 
hänger samman. Mitt mål är att försöka förstå samt synliggöra hur 
bostadsföretag och grannar tillsammans eller var för sig medverkar till en 
process där vissa grupper av människor exkluderas från bostadsmarknaden och 
hamnar i samhällets marginaler där de får gå balansgång mellan att ha och inte 
ha ett hem. Hur fungerar dessa processer? Vem sätter upp ”spelreglerna” och 
kan de förändras? Utifrån dessa frågeställningar har jag ställt upp följande syfte: 
 
Mitt syfte med denna studie blir att försöka kartlägga hur boendesituationen ser 
ut i Växjö stad och hur bostadsmarknaden genom att dels se på det samspel som 
förekommer mellan olika bostadsföretag och de redan etablerade hyresgästerna 
och grannarna, och dels genom att se på det samspel som finns grannar 
emellan, samt se hur dessa samspelsprocesser kan komma att påverka vissa 
gruppers möjligheter och val på bostadsmarknaden.  
 
2. Metod 
 
I en undersökning som ska kunna betecknas som vetenskaplig gäller det att man 
följer vissa vetenskapliga metoder för att uppnå syftet med studien. Det är 
viktigt att kunna visa att man inte har samlat data på sätt som inte uppfyller 
dessa krav samt att man bearbetat dem utifrån ett visst metodologiskt synsätt. 
Därför väljer jag att nedan presentera mina metodologiska förutsättningar och 
val i denna studie. 
 
Om data är av det mjuka slaget, d.v.s. data som inte är kvantifierbara, bör man 
inrikta sig på en mer kvalitativ metod. För att uppnå en förståelse av ett fenomen 
krävs det att man har ett finkänsligt instrument som kan uppfatta olika nyanser 
av fenomenet. Det känsligaste instrumentet man som forskare har tillgång till är 
sig själv. Den kvalitativa metoden kan vara både av ett mer beskrivande eller 
teorigenererande slag. Men oftast förekommer båda delarna i ett kvalitativt ar-
bete. I detta arbete använder jag mig av både den beskrivande och den teorigene-
rerande metoden. Jag försöker genom beskrivningar ge en relativt tydlig bild av 
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hur Växjö stad ser ut i de olika bostadsområdena, för att sedan teoretisera om 
hur dessa områden har kommit att formas och vilken dynamik som finns emel-
lan dem. Det kvalitativa arbetssättet är bra för mitt syfte – att förstå de dyna-
miska processerna på bostadsmarknaden i en lokal kontext.  
 
Genom att redogöra så tydligt som möjligt vad man har haft för material och hur 
man sedan har använt och tolkat det möjliggör man för läsarna att själva bedöma 
hur rimliga resultaten är. Detta underlättar man även om man hela tiden försöker 
beskriva ett fenomen i sin naturliga kontext och inte presenterar den lösryckt 
från sitt sammanhang. Det är lätt för forskaren som kan materialet utan och in-
nan att hänga med i de egna resonemangen då man har en tydlig helhetsbild i 
bakhuvudet. Att beskriva kontexten kring fenomenet är alltså ett viktigt inslag 
även i en teorigenererande studie, detta är något som bl.a. Chenail lägger stor 
vikt vid: 
 

(B)y representing plenty of the data, you will also allow the reader to see 
what they can see in the data. It is a way to ”share the wealth” and to invite 
another to continue the inquiry and conversation. (…) One way to do this is 
to begin to think like a novelist, someone who must create a setting in 
which to place their characters.(…) Just as the patterning was helpful for 
you as you wrote up your findings, it will also serve your readers well as 
they begin to navigate through your paper. (Chenail R., 1994) 
 

 
2.1. Intervjuer 
 
Genom intervjuer kan man samla information som man inte kan få fram i for-
mella dokument eller genom observationer i sin omgivning.  Jag har genomfört 
intervjuer med 16 olika personer, ungefär hälften bandade och hälften obandade 
och nedskrivna utifrån stödanteckningar.  Somliga av intervjuerna har jag gjort 
via telefon, men flertalet har genomförts ansikte mot ansikte efter avtalad tid. 
Innan jag genomförde intervjuerna utarbetade jag vissa teman och frågeställ-
ningar som jag ville att samtliga intervjupersoner skulle få svara på. Dessa frå-
geställningar hade till syfte att samtliga intervjuade skulle få möta relevanta och 
likartade teman, jag använde mig av en intervjuarguide. ( Se bilaga 1 nedan) 
Detta slag av intervjuer möjliggör en grogrund för nya och oförutsedda aspekter 
som kan dyka upp under intervjuns gång 
 
Givetvis innebär genomförandet av intervjuer problem och hårt arbete. Först och 
främst gäller det att finna intervjupersoner. I många fall är det svårt att få tag i 
de personer man behöver intervjua, som om de undviker en eftersom man kom-
mer med frågor som kanske kan upplevas som besvärliga. Men trots att vissa har 
varit svåra att nå så har jag lyckats få tillgång till de personer jag behövt prata 
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med. Vid ett flertal intervjutillfällen har det dock varit problematiskt att banda 
vad som sagts, vilket har medfört att vissa intervjuer baseras på anteckningar 
och minnet. Ofta kan en bandspelare uppfattas som störande och somliga vill 
helt enkelt inte prata när bandet rullar och då har jag ansett att det är bättre med 
en öppen person som pratar medan jag för anteckningar än inget alls. Att an-
teckna under intervjuerna kan dock medföra vissa problem då det finns en risk 
för att intervjupersonerna styr sina berättelser i en viss riktning beroende på att 
de ser mig anteckna vissa saker och inte andra.  
 
2.2. Tillvägagångssätt 
 
För att vara tydlig i min framställning av materialet så finner jag det av största 
vikt att noggrant redovisa vad det är jag har gjort och varför, så att man utifrån 
mina val och tillvägagångssätt kan bedöma om det jag har kommit fram till är 
rimligt. Först och främst är det viktigt att förtydliga att jag inte är från Växjö och 
att Växjö som stad vid början av denna undersökning var ett outforskat område 
för mig. Därför började jag med att först och främst kartlägga Växjö stads olika 
bostadsområden utifrån statistik, kartor och uppgifter från offentliga dokument 
vad gäller befolkningssammansättning och fastighetsbestånd, åldersfördelning, 
partisympatier, flyttfrekvens, andelen hyresrätter och villor m.m.2 Utifrån dessa 
uppgifter sammantaget med observationer av hur Växjö ser ut presenterar jag de 
olika områdena i kombination med allmänna attityder och kommentarer från bo-
ende och från dem jag intervjuat. På så vis har jag försökt sammanställa en be-
skrivning av Växjö stad som ska vara så rättvisande som möjligt och ge en indi-
kation på hur Växjö är segregerat, integrerat och segmenterat. Jag har som nyin-
flyttad i Växjö stad fått ägna en ganska stor del av min tid till att bekanta mig 
med omgivningarna och läst in mig på ämnet. Detta är både till för- och nackdel, 
fördelen är att jag inte har haft någon förhandsinställning som har styrt mig åt ett 
visst håll och nackdelen är att det har varit mer tidskrävande än beräknat. Jag har 
intervjuat representanter från flera olika bostadsföretag. Inom allmännyttan, 
framförallt inom Växjöhem AB, har jag valt att intervjua flera representanter för 
att få en mer komplex bild av deras verksamhet då den varit mycket decentrali-
serad. Jag har även intervjuat representanter för två relativt stora privata bostads-
företag. Min strävan har varit att finna och förstå deras perspektiv och policy 
vad gäller mottagande av nya hyresgäster, boendeinflytande, störningar samt 
skillnader på boende inom olika områden. Utöver detta har jag kontaktat hyres-
gästföreningarna (både den centrala och de lokala) för att få en bild av hur boen-
deinflytandet fungerar. De lokala hyresgästföreningarna är många, över 40 ak-
tiva i Växjö stad. Jag fick tips av bostadsföretagen på några som var aktiva inom 
olika områden varpå jag ringde upp kontaktpersonerna för dessa lokala hyres-

                                                 
2 Dessa uppgifter är samtliga inhämtade från Växjö kommuns offentliga dokument och från 
muntliga eller skriftliga uppgifter från de olika bostadsföretagen jag varit i kontakt med. 
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gästföreningar och ställde ett antal frågor. Förutom dessa samtal så deltog jag 
även i ett bostadsmöte för att se hur hyresgästerna framför sina önskemål, kla-
gomål och hur de mottas och förmedlas vidare till bostadsföretagen. Då de flesta 
bostäder i Växjö förmedlas via Bostadsbutiken såg jag även det som en viktig 
del i arbetet att se hur deras arbete fungerar i praktiken, jag genomförde en in-
tervju med en representant därifrån och fick på så vis en bild av hur de olika bo-
stadsföretagen skiljer sig åt ur Bostadsbutikens perspektiv.  
 
Växjö är även intressant ur flera andra synvinklar. Debatten om hemlöshet har 
ofta kommit att handla om avinstitutionaliseringen av olika psykiatriska 
anstalter. I Växjö finns S:t Sigfridsområdet där många psykiskt sjuka får vård, 
men när de är ”färdigbehandlade” slussas de ut i det ”normala” samhället, ut på 
bostadsmarknaden. Hur fungerar det? Vilket stöd mottar de och vilka hinder och 
motstånd stöter de på? Växjö har trots sin inte allt för stora befolkningsmängd 
en hel del utslagna och uteliggare, man har här liksom i Stockholm och i andra 
storstäder problem med människor som söker skydd i källare och 
trappuppgångar. Vilka är dessa människor? Genom att intervjua några personer 
inom socialförvaltningen har jag försökt bilda mig en uppfattning om hur 
boendesituationen ser ut för de psykiskt svaga, men även inriktat mig på de 
resurssvaga grupperna som inte klarar av att på egen hand fungera inom dagens 
bostadsmarknad. Vidare har jag undersökt vilka som vräks från sina bostäder 
och för att få en bild av detta har jag vänt mig till hyresvärdar, hyresnämnden 
och kronofogdemyndigheterna. Jag har genomfört intervjuer med olika 
representanter inom dessa verksamhetsområden och tagit del av offentliga 
uppgifter och statistik.  
 
Utifrån litteratur som skrivits i anknytning till ämnet, ett antal intervjuer och 
samtal med personer som jag ansett (och andra har tipsat mig om) suttit inne 
med kunskap om det jag haft för avsikt att undersöka, observationer av vad som 
skrivits i tidningar samt genom iakttagelser av den fysiska miljön i Växjös olika 
bostadsområden så har jag förhoppningsvis kunnat finna något som överskrider 
den nivå av kunskap som vi ofta kallar ”common sense”. Om en tolkning ska 
anses vara en bra tolkning bör den få människor att se saker ur nya perspektiv. 
Ett visst mått av igenkännande är alltid eftersträvansvärt, men igenkännandet 
ska också problematiseras och utmanas för att tolkningen ska tillföra något nytt. 
Genom att problematisera och analysera den kunskap jag samlar in i ljuset av 
tidigare studier har jag således avsikten att öppna upp nya frågeställningar, 
bringa klarhet i hur Växjö stad har kommit att formas till att se ut som den ser ut 
idag, samt visa på vilka krafter i samhället som medverkar till att vissa grupper 
inte får tillträde på samma villkor som andra på bostadsmarknaden. 
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3. Bakgrundsbeskrivning 
 
Det är viktigt att ha en helhetsbild av den kontext man studerar. För att förmedla 
en så tydlig och god bild som möjligt har jag valt att dela upp beskrivningen av 
Växjö stad på tre olika nivåer. Först och främst vill jag försöka ge en helhetsbild 
av Växjö som stad, hur den skiljer sig åt från andra städer (vad som är ”vanligt” 
och vad som är unikt). För det andra vill jag ge en mer detaljerad beskrivning av 
de enskilda bostadsområdena för att få en tydligare faktagrundad föreställning 
av hur de olika områdena är sammansatta.3 För det tredje, och i fokus för 
undersökningen, försöker jag beskriva Växjö utifrån bostadsföretagens, olika 
myndigheters och hyresgästernas uppfattningar.   
 
I detta kapitel kommer jag ägna mig åt den första delbeskrivningen genom att ge 
en mer helhetsbaserad och faktamässig bakgrundsbild över hur Växjö stad ser ut 
och fungera och ge en kort historik över den bostadspolitiska utvecklingen under 
de senaste 50 åren. Innan jag börjar beskriva hur Växjö ser ut och fungerar på 
boendefronten så finner jag det viktigt att ge en kort bakgrundsbild av hur den 
svenska bostadsmarknaden ser ut, fungerar och har växt fram. 
  
3.1 Bostadspolitisk utveckling med allmännyttan i fokus Tidigare litteratur 
i anknytning till ämnet 
 
Förr i tiden fanns det fattighus och inga bidrag för att alla skulle kunna beredas 
en ”dräglig” bostad. Det var först på 1940-talet som de allmännyttiga bostadsfö-
retagen uppstod och kommunen började ansvara för bostadsförsörjningen och 
staten kom att stå för bostadsbidragen. Bostadsbristen var enorm på mitten av 
1960-talet. I Sveriges storstäder stod tiotusentals människor i bostadskö i och 
med att industrialiseringen skapades en mängd arbetstillfällen i städerna och 
människor flyttade dit samtidigt som det inte fanns tillräckligt många lägenheter. 
Samtidigt fanns ”drömmen om det moderna”, man ville bl.a. höja sin bostads-
standard och slippa trångboddhet och utedass. Innerstädernas förslummade hus 
skulle rustas upp och byggas om samtidigt som människorna flyttade ut till 
stora, moderna och ljusa lägenheter i ytterkanten av städerna. Det var denna si-
tuation som fick politikerna att besluta sig för att bygga en miljon bostäder un-
der en tioårs period för att uppfylla följande mål från 1967: 
 

(H)ela befolkningen skall beredas sunda, rymliga, välplanerade och ända-
målsenligt utrustade bostäder av god kvalitet till skäliga kostnader. ( Sahlin 
I. 1996:42) 

 

                                                 
3 En mer detaljerad beskrivning av Växjö stad ges i Bilaga II 
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När miljonprogrammen drogs igång fick allmännyttan ett enormt uppsving och 
utökade sitt bostadsbestånd och utgör nu 20 % av alla bostäder i riket. Samtidigt 
blev de förvaltare av en uppsättning mycket moderna lägenheter. Vid mitten av 
70-talet var bostadsbristen åtgärdad och efterfrågan på stora lägenheter och 
småhus ökade. Politiker inom bostadsmarknaden började då formulera mer 
marknadsanpassade riktlinjer, nybyggnationen lugnades ner samtidigt som de 
nya bostäderna behovsanpassades efter barnfamiljernas efterfrågan.  
 

Marknadsanpassningen av bostadsutbudet öppnade möjligheter för hushål-
len till en mycket mera differentierad efterfrågan än som varit möjligt un-
der bostadsbristens dagar. Särboendet mellan hushåll, vilket tidigare varit 
nära förbundet med hushållens inkomst och samhällsklass, utvecklades 
även till att gälla sådana egenskaper som ålder och barnantal, etniskt ur-
sprung, samt civiltillstånd och samboförhållanden. (Lindberg & Lindén 
1989:8).  

 
Redan under byggnadsperioden började miljonprogramområdena kritiseras. Den 
negativa inställningen till de massproducerade miljonprogramsområdena kom 
att sätta sina spår och den enorma bostadsutvecklingen ledde till att man period-
vis hade ett överskott på bostäder. Detta överskott har återkommit i vågor med 
toppar ungefär vart tionde år. Beroende på vilken tid överskottet har inträffat så 
har det getts olika orsaksförklaringar. Under åren har staten försökt förbättra 
miljonprogramsområdena genom olika ”stimulanspaket”, utifrån vilka orsaker 
som man för tillfället menat hade orsakat problemen. 1973/74 inträffade den 
första bostadsöverskottstoppen. Den förklarades utifrån ”bostadsområdets bris-
ter”. Med detta avsåg man oattraktiv arkitektur, storskalighet, brist på service 
och fritidsverksamhet samt den segregation som man kunde urskilja mellan de 
nyuppkomna bostadsområdena och tidigare existerande områden. Allmännyttans 
miljonprogramsområden blev belagt med låg status och dåliga rykten. Som åt-
gärd till problemet försökte man införa det som kom att kallas ett ”aktivt bo-
ende”. Man försökte skapa en hemtrevlig miljö, man förbättrade planteringar, 
lekplatser och gemensamma lokaler där hyresgästerna fick personlig kontakt och 
deltog i olika aktiviteter. Dessa aktiviteter övervakades och arrangerades av 
olika fältassistenter.4  
 
1983/84 var det dags för nästa bostadsöverskottstopp. Orsakerna ansågs nu vara 
en stor omflyttning och vandalism beroende på problembelastade hushåll som 
koncentrerades till miljonprojektets områden. Som en följd av detta stod många 
lägenheterna tomma. De problembelastade hushållen ökade de sociala utgifter-
na. Man införde ett förnyelsebidrag för att rusta upp områden som ledde till ett 
storskaligt ombyggnadsprojekt som kom att kallas ”turn-around”. Detta namn 

                                                 
4 Se Öresjö E. 1996 
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uppstod då de pengar man satsade för att rusta upp de slitna och oattraktiva om-
rådena endast medförde att de resurssvagaste hushållen i dessa områden tvinga-
des (p.g.a. höjda hyror) flytta till andra, mindre attraktiva områden. På så sätt 
skedde en ”turn around” då ett område fick en något högre status medan pro-
blemen endast förflyttades till ett annat område.  
 
1993/94 kom den tredje och senaste bostadsöverskottstoppen. Detta förklarades i 
termer av att hyresnivån var för hög i kombination med att landet befann sig i 
ekonomisk kris. Åtgärderna blev således att man införde en mängd hyresrabat-
ter, erbjudande och begränsade hyreshöjningar i de drabbade områdena för att på 
nytt locka till sig hyresgäster.5 I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet 
började man även starta projekt för ungdomar och barn i eftersatta bostadsom-
råde. Den allra senaste trenden menar Öresjö är att satsa pengar på att förbättra 
bostadssituationen i de s.k. segregerade bostadsområdena. Problemet med alla 
dessa insatser är att man under en alltför lång tid har haft en alltför snäv kunskap 
om bostadsområdena som har lett till ett schablonmässigt och stereotypt ovani-
från styrda lösningar menar Öresjö: 
 

En av de viktigaste erfarenheterna från 80-talets förnyelseforskning är näm-
ligen att ett förändringsarbete måste växa fram underifrån, utifrån de pro-
blem som finns i ett specifikt område och ske i dialog med de boende. 
(Öresjö E. 1996:15) 

 
Under åren som gått har många lagar och bestämmelser trätt i kraft som har 
kommit att påverka bostadssituationen för många. 1974 slog bostadsministern 
fast att bostaden är en social rättighet och att de bostadspolitiska åtgärderna 
framför allt ska stärka de svaga gruppernas positioner.6 1979 började man tvinga 
privatvärdar att ta ett socialt ansvar samtidigt som allmännyttan gavs rätten att 
stoppa inflyttningen av vissa kategorier hyresgäster. 1981 utökades rätten till 
önskade bostäder för alla kategorier och en mängd alternativa bostadsformer 
uppstod. Man strävade även efter en integrering av samtliga hushållskategorier. 
På 1980-talet skärptes dock kraven på allmännyttans hyresgäster och det blev 
lättare att vräka folk, vilket ledde till att problemhushållen kom att segregeras 
från resten av hushållen. Men att vräkningarna blev allt fler förklarar bl.a. Sten-
berg (1990) med att man genom miljonprogrammet erbjöd tidigare hemlösa och 
inneboende med dålig ekonomi/ socialt svår situation egna kontrakt - många av 
dem bröt sina kontrakt och vräktes som en följd av det. Innan miljonprogrammet 
hade dessa människor inte haft tillgång till bostäder och egna kontrakt och var 
således inte inberäknade i vräkningsstatistiken. När de erbjöds kontrakt steg 
även sannolikheten för att de skulle komma att höja vräkningsstatistiken. I och 

                                                 
5 Sahlin I.1996 
6 Stenberg S-Å 1990:121 



 11 

med denna bostadspolitiska utveckling började man således i början av 1980-
talet uppfatta vräkningarna som ett politiskt problem.  
 
1988 införde man Lagen om kommunal bostadsanvisningsrätt, vilken syftade till 
att minska segregation, avlasta allmännyttan och öka tillgången på bostäder för 
”svårplacerade” och tidigare vräkta hushåll. Kommunerna blev alltså skyldiga 
att upplåta ett visst antal lägenheter till socialförvaltningens förfogande för att 
uppnå idealet om att erbjuda alla en bostad. I och med denna lag togs allt fler 
”försökslägenheter”7 i bruk med Socialförvaltningen som sekundär hyresvärd. 
Tanken om att alla skulle ha rätt till en egen lägenhet, ett eget kontrakt, verkade 
ersättas av tanken att inte alla människor är kapabla till eget boende.8 
 
Runt 1990 började röster höjas vad gällde den offentliga styrningen av bostads-
marknaden. Man började tala om särskilda hus för besvä-
rande/störande/problematiska grannar. Efter hand uppkom en allmänt erkänd 
definition av den störande grannen som ett socialt problem. Blumer9 menar att 
ett socialt problem uppkommer först då det börjar uppmärksammas som ett pro-
blem, för att sedan komma att legitimeras som ett problem i massmedia och of-
fentliga institutioner. Sedan startar debatten om det uppkomna sociala problemet 
för att åtföljas av en handlingsplan som sedan tas i bruk. Det sociala problemet 
”störande grannar” kom att definieras som nedan i ett handlingsprogram mot 
störningar i boendet: 
 

De tillfälliga/ mindre grava störningarna kan t ex bestå av hög ljudnivå 
på TV och stereo, klamp av träskor, fester, skällande hundar etc. Denna 
typ av störningar utgör den kvantitativt klart sett största gruppen.(...) De 
gravare störningarna är relativt få till antalet men desto allvarligare för 
dem som drabbas. Dessa störningar hänger många gånger samman med 
ett missbruk av alkohol och/eller narkotika hos den störande. (...) Männi-
skor med allvarliga psykiska problem/ sjukdomar kan ibland vara stö-
rande för omgivningen. (...) Det finns också störningar som samman-
hänger med vissa etniska grupper. T.ex. finns i vissa zigenska familjer 
särskilda boendeproblem som sammanhänger med bl.a. familjestorleken 
och kulturella särdrag.( Rapp. 1986/51:4)  

                                                 
7 Dessa försökslägenheter fungerar på så sätt att Socialförvaltningen står för ett socialt kon-
trakt och hyr av bostadsföretaget ett visst antal lägenheter som man sedan i sin tur hyr ut till 
personer som blivit vräkta tidigare eller har problem att klara av ett eget boende. På detta sätt 
kan socialen snabbare kopplas in om problem uppstår. Om det sociala kontraktet fungerar 
(d.v.s. personen i fråga har skött sitt boende och mottagit det stöd/behandling som socialför-
valtningen erbjudit) så skrivs det om till ett vanligt förstahandskontrakt efter en tid (vanligtvis 
ett år) på hyresgästen. 
8 Se Sahlin I., 1996 
9 Ibid:76-77 
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1993 upphävdes sedan Bostadsförsörjningslagen (1947-1993) vilket medförde 
att kommunernas förhandlingsposition försämrades och många bostadsanvis-
ningsavtal sades upp. Samma år ändrades hyreslagen så att vräkningar underlät-
tades utifrån ett skötsamhetsideal (förmodligen med idén om ”problemet” stö-
rande grannar i bakhuvudet) som förordade ”sundhet, ordning och skick”. Det 
senaste decenniet har alltså kraven från allmännyttan höjts så att de ligger på 
ungefär samma nivå som de privata hyresvärdarna - trots antalet tomma lägen-
heter. Grundorsaken till bostadsöverskottet ansågs vara den ekonomiska de-
pressionen. Då man var rädd för att få än fler lägenheter outhyrda försökte man 
undvika ”störande grannar” för att inte skrämma bort de hyresgäster man redan 
hade i mindre attraktiva områden. Alltså infördes höjda krav, restriktiva bidrag 
till hyresskulder och en utökad sekundär bostadsmarknad. Förstahandskontrak-
ten överläts åt Socialförvaltningen. Ju större samverkan är mellan Socialtjänsten 
och allmännyttan desto fler klienter blir beroende av socialen för att behålla sin 
bostad menar Sahlin. I och med den sociala konstruktionen av ”störande hyres-
gäster” uppkom ett behov av att införa omsorg och uppfostran på bostadsmark-
naden; Socialtjänsten som sekundär hyresvärd. 
 
3.2 Beskrivning av Växjö stad  
 
Växjö kommun hade vid årsskiftet 1997/9810 totalt 73436 invånare. Antalet in-
vandrare i kommunen har ökat med ungefär 1500 sedan 1979. Vad gäller be-
folkningssammansättningen så har Växjö ett överskott av personer mellan 15-29 
år jämfört med övriga landet. Flyttningarna från Växjö kommun sker främst till 
det övriga landet och inte flyttningar inom kommunen. Typiskt för ”högskoleor-
ter”, utifrån en studie som gjorts kring olika kategorier av städer i Sverige11, är 
att arbetare i tjänstegruppen är på längst boendesocialt avstånd från företagarna, 
d.v.s. arbetarna och företagarna är tydligast åtskilda vad gäller boendeformer 
och bostadsområden. Det är den privata och offentliga tjänstesektorn framför 
tillverkningsindustrin som är framträdande.12 
 
Växjö är således en typisk högskoleort utav medelklass karaktär utifrån den 
studie som Lindberg och Lindén gjorde, kan man se spår av på den lokala 
bostadsmarknaden vad gäller attityder, policy och fördelning av olika 
hushållskategorier. Tjänstesektorn har en dominant position i Växjö i jämförelse 
med vissa industristäder. Den flesta andelen arbetstillfällen inom kommunen 
förekommer inom vård och omsorg (20,8%), handel och kommunikation 
(19,9%) tillverkning och utvinning (17,5%), finansiell verksamhet och 
                                                 
10 Alla statistikuppgifter i beskrivningen av Växjö stad är baserade på uppgifter från årsskiftet 
1997/98 om inget annat anges. 
11 se Lindberg & Lindén 1989 
12 Ibid:49 
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företagstjänster (11,1%) samt utbildning och forskning (7,7%). (siffror gällande 
1996) Antalet arbetssökande i Växjö är något lägre än i övriga riket, vilket med 
allra största sannolikhet kommer att kvarstå då omvandlingen till 
Universitetsstad erbjuder en mängd nya arbetstillfällen och möjligheter. Vad 
gäller kommunpolitiken så fick Socialdemokraterna 32,3%, Moderaterna 25 %, 
Vänsterpartiet 15 %, Centern 9,6 %, Kristdemokraterna 9,2 %, Miljöpartiet 4,2 
% och Folkpartiet 3,7 % av rösterna i kommunvalet 1998. Partisympatierna 
verkar vara ganska typiska för en administrativ centralort som Växjö, med sin 
ganska utbredda medelklassprofil.  
 
I dagens läge är det I Växjö behov av fler bostäder, men då priserna är höga, 
subventionerna låga och kraven på låga hyror höga så är det knappast ingen som 
vågar ge sig in och bygga nya bostäder. Växjö består av relativt stor del 
enpersonshushåll (36 %), näst största delen är tvåpersonshushåll (31 %). 
Ungefär 6 % av Växjös kommuninvånare är socialbidragstagare, en siffra som är 
på ungefär samma nivå som rikssnittet. Vad gäller utbildningsnivån så ligger 
Växjö en bit över rikssnittet med 24 % som endast har förgymnasial utbildning, 
46 % gymnasial utbildning och 29 % eftergymnasial utbildning. Även denna 
skillnad i utbildningsnivå är ett utslag av att Växjö är en högskoleort, samt att 
det är ett administrativt centrum där arbetsplatserna i större utsträckning kräver 
en något högre utbildning än inom de traditionella industristäderna. 
Medelinkomsten i Växjö kommun ligger dock på 146 000 om året och jämfört 
med rikssnittet så är det lägre, då medelinkomsten i riket ligger på 151 000 om 
året. Växjö har mer och mer kommit att likna en traditionell Universitetsstad fast 
i mindre format.  
 
3.3 Segregation, integration och segmentation  
 
Som jag tidigare har nämnt så kommer jag att se på Växjö utifrån begrepp såsom 
segregation och integration. Men detta kräver att jag tydligt redogör vad jag 
avser med de aktuella begreppen och förankrar dem i tidigare teori för att få en 
tydligare bild av hur fenomenet ser ut och fungerar i verkliga livet och inte bara 
på papper. Jag kommer använda mig av termen boendesegregation såsom man 
har gjort i SOUs publikation Bostadspolitik 2000 (1996), där definierar de 
termen som följer: Som jag tidigare har nämnt så kommer jag att se på Växjö 
utifrån begrepp såsom segregation och integration. Men detta kräver att jag 
tydligt redogör vad jag avser med de aktuella begreppen och förankrar dem i 
tidigare teori för att få en fylligare bild av hur fenomenet ser ut och fungerar i 
verkliga livet och inte bara på papper. Jag kommer använda mig av termen 
boendesegregation såsom man har gjort i SOUs publikation Bostadspolitik 2000 
(1996), där definierar de termen som följer: 
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 Begreppet segregation syftar på ett samhällstillstånd där olika grupper i 
samhället är geografiskt eller socialt åtskilda från varandra. Begreppet 
innefattar även de processer och den dynamik som orsakar och 
upprätthåller segregation. Segregation kan vara påtvingad och innebära att 
vissa grupper hindras att nå politisk, ekonomisk och social likställdhet. 
Segregation kan dock också vara resultatet av fria val och de grupper som 
lever åtskilda kan tänkas ha likvärdiga resurser och rättigheter. Ibland 
används segregationsbegreppet som en synonym till klasskillnader eller 
klassklyftor. Ökande segregation likställs med ökande klassklyftor. Strängt 
taget är dock inte segregation och sociala klyftor riktigt samma sak. Ett 
samhälle som är mycket hierarkiskt men där olika sociala skikt bor och 
verkar utan geografisk åtskillnad är enligt definitionen ovan inte segregerat. 
(SOU 1996:156:127) 

 
Integration är således motsatsen till segregation, vilket därmed innebär att olika 
sociala grupper inte är geografiskt åtskilda i ett integrerat område. Det är när 
olika hushållskategorier och sociala grupper är ojämnt fördelade i 
bostadsbeståndet inom ett visst givet geografiskt område som man talar om 
segregation. Det kan handla om att studenter är koncentrerade till ett område, 
barnfamiljer i ett annat och äldreboende i ett tredje. Men att säga att ett specifikt 
bostadsområde är segregerat är troligtvis missvisande, då det i själva verket är 
stadsförhållandena som är segregerade. De områden som har en hög 
koncentration av en eller några typer av hushåll – som inte har en jämn 
fördelning av hushållskategorier och sociala grupper –  kallar man i SOUs 
rapport för ”utsatta bostadsområden”, vilket ger en mindre missvisande bild av 
problematiken. Därför kommer jag i fortsättningen hänvisa till ”utsatta 
bostadsområden” då det rör sig om bostadsområden med en snedfördelad och 
koncentrerad befolkningssammansättning. Men det finns även olika former av 
segregation, SOU tar upp några olika typer: 
 
 Demografisk segregation är rumslig åtskillnad mellan individer av olika 

kön och ålder. Hit brukar också räknas en skev fördelning av olika 
hushållstyper, t.ex. genom att barnfamiljer och ensamstående äldre 
koncentreras till olika områden. Demografisk segregation kan uppstå 
genom koncentration av vissa typer av kategoriboende, t.ex. äldreboende 
och studentbostäder, till vissa områden. Etnisk segregation innebär en 
rumslig åtskillnad mellan individer som tillhör olika kulturer, folkgrupper, 
raser och religioner. Socio-ekonomisk segregation innebär åtskillnad 
mellan individer som tillhör olika social-, inkomst- eller yrkesgrupper. De 
olika formerna av segregation kan naturligtvis sammanfalla. Ibland 
används det mer övergripande begreppet resursmässig segregation för att 
beskriva en utveckling där hushåll med större sociala och ekonomiska 
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resurser koncentreras till vissa områden medan resurssvaga hushåll blir 
överrepresenterade i andra områden. (SOU 1996:156:129) 

 
Det talas ofta och mycket om att områden/städer är segregerade. Det är lätt att 
säga att detta område är segregerat utan att närmare se på hur det verkligen ser 
ut och ta i beaktande även andra termer för att förklara hur de boende är förde-
lade. Vad Lindberg & Lindén (1989) lyfter fram är en annan intressant aspekt, 
nämligen områdens/städers segmentation: 
 

Med profilering av bostadsutbudet avser vi att segmenten respektive bo-
stadsområdena har ensidiga bostadssammansättningar som gör att de skiljer 
sig åt. Med differentiering avser vi en situation där segmenten eller bo-
stadsområdena har identiska eller närmast identiska bostadssammansätt-
ningar. (Lindberg & Lindén 1989:10)  

 
Utifrån denna definition skulle en stad som har väldigt mycket kategoriboende 
koncentrerade till skilda områden vara segmenterat, men inte nödvändigtvis seg-
regerat så länge de olika hushållskategorierna var jämnt fördelade mellan de 
olika bostadsområdena. Ett område som till synes är ett mycket differentierat 
område kan i själva verket vara minst lika segmenterat (fast i mindre enheter) 
som ett område med endast vissa kategorier av hushållstyper. Att ett område är 
segmenterat betyder med andra ord att man lever åtskilda, men inom samma 
område. Det är inte lika tydliga fysiska åtskiljningar som när det kallas segregat-
ion. Man bygger (i och med uppkomsten av allmännyttans miljonprogramsom-
råden och bostadsöverskott) bostäder som är anpassade efter vad som efterfrå-
gas, då människor numer har möjligheten att tacka nej och välja ett annat boende 
(om man har tillräckliga resurser vill säga) som bättre lämpar sig för ens krav 
och önskemål: 
 

Man bygger fortfarande för olika hushållstyper och samhällsklasser inom 
bostadsområdets eller kvarterets ram, vilket kan skapa en skenbar bild av 
att boendesegregationen minskat. Segregationsbegreppet är därför inte 
längre tillräckligt för att studera särboende människor emellan i ett bo-
stadsområde. (Lindberg & Lindén 1989:17) 

 
Växjö stad kan sägas vara både segmenterat och segregerat i olika avseenden. 
För det första finns det den resursbestämda fördelningen av hushåll och bostäder 
(jämför den socio-ekonomiska segregationen). Med detta menar jag att vissa 
områden kräver större tillgång på ekonomiska resurser, vilket innebär att bara 
hög- och medelinkomsttagare har möjlighet att få tillträden till dessa områden. 
Detta gäller främst attraktiva och centralt belägna villaområden och hyresrätter, 
som de på Söder, Öster, gamla Väster, Hogstorp, och den sydvästra delen av 
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Hovshaga.13 Sedan finns det områden som är byggda och riktade till vissa kate-
gorier av hushåll, med andra ord mer eller mindre demografiskt segregerade. 
Inom Växjö kan man se studentlägenheter i en väldig koncentration på Campus I 
Teleborg (Universitetsområdet), på Spetsamossen och i viss utsträckning i 
Araby-Dalbo som har ungdomsrabatter för att locka till sig fler ungdomar (stu-
denter). Man kan även finna koncentrationer av äldreboenden, t.ex. i Centrum, 
på Söder och Spetsamossen. Växjö har även en tydlig etnisk segregation mellan 
de olika bostadsområdena. Invandrarsegmentationen i Växjö rankades som 
nummer 1 i Sverige år 1985, vilket Lindberg och Lindén härleder till fördel-
ningen av bostadsupplåtelseformernas fördelning i staden:  
 

Växjö ligger visserligen på lägre andel invandrare än Huddinge under sjut-
tio- och åttiotalet. Andelen invandrare har dock ökat under perioden och 
ligger över riksgenomsnittet. Fördelningen av lägenheter mellan ägarkate-
gorier och upplåtelseformer på bostadsmarknaden har stora likheter med 
Huddinge. Här finns också en mycket stor småhussektor (64 procent), en 
stor allmännyttig sektor (22 procent), privat hyresrätt och bostadsrättsektor 
med 7 procent vardera. Även i denna kommun sker en fördelning av hus-
håll efter ekonomisk resursstyrka mellan ett ekonomiskt mera krävande 
småhusboende och ekonomiskt mera lättillgängligt hyresrättsboende, vilket 
ger höga segmentationstal. (Lindberg & Lindén 1989:75) 

 
Om man ser på Växjö från ett ” i ovanifrån” perspektiv så kan man se ett möns-
ter. Längst ut i ytterområdena finns det villaområden och mindre hyres- och bo-
stadsrättområden som bebos av en större variation hushåll, allt från resurskraf-
tiga till resurssvaga, d.v.s. den resursmässiga segregationen är inte särskilt tydlig 
i dessa områden. Även om dessa områden innehåller alla de olika (med en över-
vägande stor andel villor) boendeupplåtelseformerna så är de åtskilda (segmen-
terade) från varandra inom området och hushåll med olika resurstillgångar för-
delas i olika upplåtelseformer (de mest resurskraftiga i villor, de med minst re-
surser i hyresrätter). I områdena en bit närmre Centrum återfinner man de lugna 
och attraktiva villaområdena med resursstarka hushåll. Därefter dyker miljon-
programmets områden upp, allmännyttans massproducerade hyresrätter som 
kommit att innefatta de minst resursstarka hushållen och störst andel ”problem-
hushåll” och minoritetsgrupper. I Centrum och de kringliggande äldre områdena 
återfinns en mer differentierad boendebild, med många äldre villor, bostadsrät-
ter, och hyresrätter från olika byggnadsår. Ju mer attraktivt (låga hyror, bra rykte 
och nära till centrum samtidigt som det är lugnt) område desto större andel re-
sursstarka hushåll och färre resurssvaga. 
 

                                                 
13 En karta för att lokalisera de olika bostadsområdena inom Växjö stad finns som bilaga III. 
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Man kan säga att utifrån detta makroperspektiv på Växjö stad så är Växjö segre-
gerat, men även segmenterat. Segregerat då man tydligt kan se hur de allra re-
sursstarkaste hushållen bosätter sig i villaområdena och de mest resurssvaga i 
hyresområdena. Men även segmenterat då det inom de till synes (om man ser på 
statistikuppgifter från de enskilda områdena) välbeblandade (hushållsmässigt) 
områdena ofta består av olika kategoriboenden skilda från varandra och inte bo-
ende i samma hus/trappuppgångar.  
 
3.4 Allmännyttan och de privata bostadsföretagen 
 
Då allmännyttan utgör en sådan stor del av Växjös bostadsmarknad i Växjö så är 
det viktigt att se vilka principer och rutiner som styr dessa företag och se hur de 
skiljer sig åt för att få en större förståelse för hur deras områden sköts, hur 
hyresgäster bemöts, vilket inflytande man har som hyresgäst o.s.v.  Som jag 
redan berört så har bostadsmarknaden en resursberoende logik där tillgången på 
ekonomiska resurser styr vart man kan bo. På så vis finns det en möjlighet att 
ovanifrån styra vart i staden man vill att de allra mest resurskraftiga hushållen 
ska bo genom att där uppföra påkostade egnahem. Likaså bostadsrätter fungerar 
på ett liknande sätt.  Där det kostar en grundinvestering av pengar för att bosätta 
sig där kommer inte alla hushåll kunna konkurrera på lika villkor om 
bostäderna. Men när det gäller hyresbostäder så lär det finnas olika sätt att 
handskas med förmedlingen och utformningen av bostäder, vad som skiljer de 
olika allmännyttiga och privata bostadsföretagen åt är vad jag vill se närmare på 
i detta kapitel.  
 
3.4.1 Växjöhem AB 
 
Växjöhem AB är det största, äldsta och mest väletablerade bostadsföretaget i 
Växjö stad. Man förvaltar och hyr ut 6400 bostadslägenheter och har funnits se-
dan 1945, allt sedan allmännyttan uppstod i Sverige. Det är med andra ord ett 
företag som under många år har kunnat utveckla sitt sätt att arbeta. Man skulle 
kunna säga att Växjöhem AB med sin starka position har ett övertag jämfört 
med andra bostadsföretag, hyrorna är överlag lägre och på så vis pressas de 
andra bostadsföretagen att hålla samma låga hyresnivåer trots att de inte har 
samma förutsättningar som Växjöhem AB: 
 

Vi är ju 53 år gamla och har haft som helägt kommunalt bolag en gedigen 
småländsk syn på verksamheten. Det innebär att vi alltid har vänt på varje 
krona två gånger och inget bygge har fått kostat fem kronor mer än nöd-
vändigt o.s.v. och ändå lyckats behålla kvalitén. Vi är ju rätt så rika jämfört 
med hela landet. Vi har låga hyror, vi har en fantastiskt fin kvalitet på våra 
lägenheter och det gör att vi har så att säga en mycket starkare position, av 
förklarliga skäl helt enkelt. (Intervju med representant för Växjöhem AB) 
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Denna småländska företagaranda har medfört att bostadsbeståndet är av god 
kvalitet och billigt i jämförelse med andra boendealternativ. Dessutom så kan 
man inom Växjöhem AB jämna ut hyrorna mellan de nya och gamla lägenheter-
na. Då de äldre husen har ”finansierat sig själva” vid det här laget så är kostna-
derna mycket låga och de nybyggda husen är mer kostnadskrävande så kan man 
jämna ut hyresnivåerna något. På så vis så kan man inom Växjöhem AB ha råd 
att starta nybyggnationer utan att behöva oroa sig för att hyrorna ska bli oöver-
komliga då man kan slå ut kostnaderna på hela bostadsbeståndet, en fördel som 
hjälper till att bevara Växjöhem AB som det mest inflytelserika och betrodda 
allmännyttiga bostadsföretaget i Växjö. Inflytelserika blir de genom att sätta upp 
”nivån” för nybyggnation och betrodda eftersom de kan hålla sitt löfte om skä-
liga/låga hyror utan större problem. 
 
Filosofin inom Växjöhem AB är mycket traditionell, man arbetar fortfarande 
efter tanken att alla ska ha möjlighet att bo bra och man arbetar även mycket 
med närhet till sina hyresgäster. Den organisation man har är mycket decentrali-
serad och man har numera delat upp sin verksamhet i fyra delar. Man har hu-
vudkontoret i Centrum där den administrativa personalen sitter, sedan har man 
tre enhetskontor ute i områdena. De är belägna i Teleborg, Araby och Centrum. 
Inom varje enhet finns det mellan 22-26 anställda. Man har som mål att hyres-
gästerna ska känna till de som arbetar i området.  Varje fastighetsskötare har un-
gefär 200 lägenheter att sköta om. Genom att befinna sig ute i områdena så hop-
pas man kunna upptäcka och komma till rätta med problem som uppstår på ett 
mycket tidigare stadium. Att de boende dessutom känner till de som jobbar me-
nar man ökar tryggheten och viljan att påverka det egna området. Så många be-
slut som möjligt försöker man inom Växjöhem AB överlåta åt fastighetsskötar-
na, som kontinuerligt utbildas för att minska inslagen av inhyrda entreprenörer 
med expertkunskaper. Man vill kunna lösa de problem som uppstår direkt på 
plats i områdena.  
 

Där är en av fördelarna med den organisationen idag, att vi har kontoren 
ute i områdena bland människorna. Det gör att vi känner dem och de kän-
ner oss, vi känner trapphusen betydligt bättre. Våra vaktmästare som jobbar 
där jämt vet exakt hur där ser ut i var och en av de här trapporna, och vet 
vad som hänt över helgerna. Så att närheten därvid, den tror jag är bra. Det 
är också en trygghet för de boende att vi vet vad som händer. (Intervju med 
representant för Växjöhem AB) 

 
Denna trygghet och närhet är en viktig del i Växjöhem AB:s verksamhet. Man 
månar om sina hyresgäster och försöker skapa förtroende och en hemtrevlig at-
mosfär i de olika områdena. Man uppmärksammar t.ex. att vissa hyresgäster har 
bott en mycket lång tid i ett område och för att visa sin uppskattning brukar man 
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uppvakta med blommor och bjuda på en månadshyra. Att vara trogen sin hyres-
värd är något som uppmuntras, och de som varit med i stort sett från begynnel-
sen premieras och framhålls som något av mönsterhyresgäster: 
 

Annegärde, där finns människor som har bott i en och samma lägenhet i 
över 50 år… I samma lägenhet, det har en viss respekt med sig, att man 
trivs och utvecklingen av de som bott där. Två vuxna och två barn i två rum 
och kök, så bor man inte idag i två rum och kök med fyra barn. Tiderna 
förändras litegrann också, idag är de glada att de bor där för idag har de en 
billig lägenhet, men de kanske har trängt ihop sig i 20 år innan det blev på 
det sättet …(Intervju med representant för Växjöhem AB) 

 
Men att tränga in sex personer I en tvåa är inget som förekommer idag, nu strä-
var man snarare efter målgruppsinriktat boende, man försöker vara lyhörd för 
hyresgästers önskemål och uppför boendealternativ som ska kunna passa alla 
hushållskategorier. Tanken finns om att alla bostäder inte ”passar” åt alla, men 
det ska ändå finnas bostäder i det totala sortimentet som passar för varje enskild 
individ. Man har vissa former av äldreboende, med inslag av vård. Man har kol-
lektivboende med en hög grad självförvaltning och avancerad miljöteknik. Man 
avväger vart man kan bygga nytt (vilket innebär högre hyror), utifrån vad man 
tror människor är villiga att betala extra för att bo och ser då till att där upp-
kommer fina lägenheter som passar dessa kategorier av människor (medelålders 
par som sålt villan t.ex.) Men i övrigt så finns det inga speciella kategoribostäder 
menar man inom Växjöhem AB, annat än att vissa hushållskategorier kanske 
söker sig till samma ställe. Vad man främst eftersträvar är att människor ska tri-
vas och bo kvar, det är därför dessa kategoriboenden har uppkommit. Med stor 
entusiasm berättar man om hur bra kollektivboendet fungerar på Norr: 
 

På Slånbäret som är så gammalt, där har man knappt aldrig bytt lägenheter, 
det kommer nästan inga nya dit – alla bor kvar! Det är en stor kvalitet, man 
har en stor social gemenskap, som inte finns någon annanstans. Det är fan-
tastiskt måste jag säga, jag har varit uppe där flera gånger och hälsat på och 
blivit inbjuden, det är trevligt. (Intervju med representant för Växjöhem 
AB) 

 
Det gamla idealet (som fortfarande premieras) om att bo trångt och spartanskt 
för att på äldre dagar ha ett billigt och bra boende verkar i dag ha ersatts av ett 
ideal där man kan få ett bekvämt och personligt boende tack vare bidrag. Alla 
ska beredas ett bra boende och i dagens föränderliga samhälle skulle ytterst få 
stanna i en lägenhet där man tvingas bo trångt när det finns så många andra bo-
endealternativ tack vare miljonprogrammets massproduktion av lägenheter un-
der 60- och 70-talet. Inflytandet över det egna boendet, men även utvecklingen 
kring nyproducerandet/omvandlingen av boendealternativ tycks ha ökat avse-



 20 

värt. Och det är något som man inom Växjöhem AB värderar högt – att man ska 
kunna erbjuda en bostad till alla, men samtidigt kunna garantera ett tryggt och 
bra boende för sina hyresgäster. Det innebär att man tar en ganska stor hänsyn 
till vad hyresgästerna uppfattar som positivt och negativt i sina respektive områ-
den. I de äldsta områdena där det nu håller på att genomföras ett generations-
skifte är man medvetna om att det kan uppstå problem i mötet mellan den 
gamla, väletablerade kulturen och den nya. Detta är något man försöker styra i 
en utveckling där man för in stillsamma och hänsynstagande hushåll i de äldre 
och känsliga områdena: 
 

De blå ögonen på de som har flyttat in har väl varit så pass ärliga att de har 
sett att när man flyttar in och har varit och tittat på lägenheten så kanske 
man ser att här bor det rätt mycket äldre människor, de får reda på att det 
bor mycket äldre människor där från början. Då kanske den som känner att 
jag vill ha det lugnt och stilla flyttar dit, medan någon annan känner att här 
är det nog för lugnt… Här känns det nog som att skulle jag ha en tillställ-
ning så kanske det blir bankande i väggarna och i taket och så ringer de till 
Växjöhem sen och säger att nu är det ett himla liv i den lägenheten. (Inter-
vju med representant för Växjöhem AB) 

 
Eftersom man har ett nära förhållande till sina hyresgäster trots det stora antalet 
lägenheter (tack vare decentraliseringen) så blir det stora bostadsföretaget 
mindre anonymt och hyresgästerna känner sig delaktiga i att skapa en trivsam 
boendemiljö. Växjöhem AB är starkast etablerat i Växjös äldre områden, men 
har även en stor andel lägenheter i de nyare miljonprogramsområdena. I mass-
media har det under en tid förekommit en del insändare som klagat på Hyresbo-
städer AB och hyllat Växjöhem AB som ett föredöme. Växjöhem AB är helt 
klart det bostadsföretag som har bäst anseende i Växjö och det är man inom fö-
retaget medvetna om och mycket måna om att bevara. Man vill inte att hyresgäs-
terna ska känna sig otrygga eller störda i sitt boende. Genom att man har en stor 
kännedom om de olika områdena så kan man använda sig av en s.k. ”finger-
toppskänsla” för att se var olika hushåll skulle kunna ”passa in ” och trivas utan 
att några problem uppstår. Att det finns vissa hushåll som man finner oerhört 
betungande att ta emot inom Växjöhem AB är inget man försöker dölja, istället 
trycker man på att de privata bostadsföretagen skulle kunna dela ansvaret och 
”bördan” skulle bli mer rättvist fördelad: 
 

Men de här, ofta missbrukare och annat, som har vänt på dygnet och har 
tappat all vad man ska säga, social känsla, som har blivit avhysta p.g.a. det. 
Det är ju en särskild problematik, dem måste man ju välja, hantera speci-
ellt. Då tycker vi att dels har ju kommunen en laglig skyldighet att bereda 
alla bostad, dels har vi då en skyldighet att tillse att alla människor som bor 
hos oss har ett bra boende. Då är det inte ett bra boende att ha en sådan som 
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granne. Det är det inte, och det har alltid varit en stridsfråga, för det finns ju 
inga privata värdar som tar ett socialt ansvar utan det är ju bara de kommu-
nala bolagen. Numer så konkurrerar vi ju på lika villkor som alla andra, vi 
har samma subventioner, samma nyanseringsmöjligheter, samma mark-
nader och konkurrerar med hyror, men ändå har vi detta åtagande som ing-
en annan har. Det både kostar pengar och sänker kvalitén punktvis vid olika 
tillfällen. Så det är en fråga som ständigt bearbetas. (Intervju med represen-
tant för Växjöhem AB)  

 
Denna syn på att man mer och mer måste ta ett socialt ansvar, att uthyrningen av 
bostäder har kommit att bli uthyrning av hem (innefattande trygghet, trivsel och 
inflytande), verkar genomsyra Växjöhem AB:s syn på sin verksamhet. Givetvis 
kommer de egna hyresgästerna i första hand, man har internbytesköer för de 
med särskilda behov och man försöker lösa tvister så smidigt och informellt som 
möjligt genom personliga samtal. I så stor utsträckning som möjligt kan man 
säga att man försöker tillmötesgå sina hyresgästers önskemål utan att störa redan 
existerande boendekulturer. Genom en försiktig fingertoppsstyrning försöker 
man undvika problem och krockar samtidigt som man är av den åsikten att in-
tegration är en viktig del i boendet. Man är även mycket väl medvetna om de 
skillnader som finns mellan den egna organisationen och Hyresbostäder AB: 
 

Vi har givetvis olika företagskultur det kommer man ju inte ifrån. Hyresbo-
städer är ett förhållandevis ungt företag, det är sammanslaget utav flera 
äldre bostadsföretag. Riksbyggen förvaltade en del, HSB förvaltade en del 
och en del var studentbostäder, som sagt där finns en väldig blandning och 
de har ju då tagit över förhållanden som de själva så att säga inte har påver-
kat och det har inneburit att exempelvis de områden som Riksbyggen då 
förvaltade i många år, de har höga hyror och de har hög kostnad och kanske 
inte heller har, vad ska man säga, den tekniska kvalitén alltid som vi har. 
(…) Det är det ena, sedan finns det en annan grundläggande skillnad som 
man kan påverka nämligen att vi sköter all vår förvaltning med hjälp av 
egen personal. Även om vi givetvis köper in en väldig massa byggentre-
prenörer o.s.v., men grundläggande delen har vi ju en egen personal medan 
de har valt att köpa all sina tjänster och har en väldigt liten del egen perso-
nal och det är ju en filosofi som finns på olika ställen i landet. På så vis har 
vi olika förvaltningsfilosofier, det har vi. Och det får ju våra hyresgäster 
bedöma vilket de tycker är bäst. (Intervju med representant från Växjöhem 
AB) 

 
3.4.2 Hyresbostäder AB 
 
Hyresbostäder AB är det näst största bostadsföretaget i Växjö. Hyresbostäder 
AB har inte funnits så länge, det är en ung sammanslagning av flera olika 
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mindre allmännyttor som växt upp i och kring Växjö. Under många år var dessa 
småföretag inga konkurrenter till jätten Växjöhem AB, men när de slogs sam-
man så förändrades situationen och de båda allmännyttiga bostadsföretagen blev 
mer jämnstora. Hyresbostäder AB förvaltar nu 4500 lägenheter. Man riktar sig 
till tre kategorier av hushåll: 2500 lägenheter är avsedda för familjeboende, 1000 
lägenheter är avsedda för äldreboende och 1000 lägenheter är avsedda för stu-
derande. Man har inga lägenheter i de allra äldsta stadsdelarna som Söder och 
gamla Väster. I Centrum och på Öster har man däremot en del äldreboende och 
några familjeboende. I övrigt är Hyresbostäder AB:s  bostäder kringspridda 
inom olika områden, studentbostäder i Teleborg, familjebostäder i Araby-Dalbo 
o.s.v.  
 
Hela organisationsmodellen är väldigt olik den Växjöhem AB arbetar utifrån. 
Grundprincipen om att kunna erbjuda alla en bra bostad är densamma, men i öv-
rigt skiljer sig de båda företagen åt på många punkter. Hyresbostäder AB har 
inta samma decentraliseringsfilosofi. Det mesta är fokuserat till huvudkontoret 
inne i Centrum och där finns det 14 anställda för den administrativa delen och 
10 är anställda för att sköta drift och tillsyn. Istället för att som inom Växjöhem 
AB ha fast anställd personal inom varje enhet så har man personal som har hela 
fastighetsbeståndet som sin arbetsplats. De kan lite om mycket och när det gäller 
större problem så hyr man in entreprenörer. Genom att arbeta på detta sätt så får 
man inte samma lokala förankring i de olika bostadsområdena utan kontakterna 
blir mer formella och inte lika täta som de vore genom en mer eller mindre dag-
lig kontakt med en fastighetsskötare i området. Man har inte heller från företa-
gets sida en lika bra insyn i vad som försiggår i de olika områdena/trapphusen 
som man har inom Växjöhem AB.  
 
Medan Växjöhem AB har en vision om det lilla, trygga och hemtrevliga baserat 
på inflytande och en nära kommunikation så har Hyresbostäder AB mera en ef-
fektiv och affärsmässig syn på sin verksamhet. Man framhäver att man är ett 
serviceföretag och ingen förlängd socialverksamhet. Stor vikt läggs vid de ord 
som man använder i hyreslagen som säger att det är hyresgästernas skyldighet 
gentemot hyresvärden att upprätthålla ”sundhet, ordning och skick” i bostaden. 
Uppfattningen finns att Socialförvaltningen inte gör vad de borde göra och inom 
Hyresbostäder AB känner man att ett orimligt ansvar har kommit att överföras 
på de allmännyttiga bostadsföretagen. Många hyresgäster som inte klarar av att 
sköta sitt eget boende får inte den hjälp de behöver och står utan bostad eller 
stöd om de inte kunnat uppfylla de krav som Hyresbostäder AB ställt upp.  
 
Eftersom man vill kunna garantera en trygghet till sina kunder så menar man att 
det är viktigt att se till så att inga störande moment får inkräkta på boendet för de 
andra hyresgästerna. En av representanterna jag talade med inom Hyresbostäder 
uttryckte sig som så att de tvingas ta ett allt större socialt ansvar. I många fall 



 23 

tycker hon att bostadslagen är allt för rigid och snäv och anser att man måste 
våga visa lite medkänsla och tänja på lagarna. Men att bli allt för involverad i ett 
enskilt fall är inget man önskar, då påminner de sig om att de arbetar för ett före-
tag som hyr ut bostäder och är serviceinriktat - ett arbete som i första hand går ut 
på att kunna erbjuda hög kvalitet och trygghet. 
 
Denna skillnad mellan Hyresbostäder AB och Växjöhem AB visar sig på flera 
sätt. När Växjöhem AB försöker ordna upp tvister och problem mellan dem och 
sina hyresgäster eller hyresgäster emellan genom vanliga samtal så har Hyresbo-
städer AB en mer formell syn på det hela. Man förväntar sig att hyresgästen all-
tid ska kontakta dem och inte vice versa.  
Som exempel nämnde man att en man inte hade betalat hyran på två månader, 
man såg honom som ännu en person som struntar i hyran och skickade ut ett 
vräkningsbesked efter ett antal påminnelser. Ingen personlig kontakt togs utan 
endast via brev. När vräkningen skulle verkställas berättade mannen för krono-
fogdemyndigheterna att han börjat på ett nytt jobb som höll inne de två första 
månadslönerna till att börja med. Därför kunde han inte betala sin hyra som han 
vanligtvis gjorde i tid. Från Hyresbostäder AB:s sida menade att hyresgästen 
skulle ha tagit kontakt med dem och förklarat sin situation, och i utbyte mot ett 
uppvisat anställningsbevis och ett samtal till hans arbetsgivare hade uppgifterna 
kunnat kontrolleras och mannen hade fått uppskov.  
 
Inom Växjöhem AB var man mycket mån om att påpeka hur viktigt det är med 
integration samtidigt som det är känsligt att störa i områden där mycket slutna 
kulturer har vuxit upp. Detta ”problem” med äldre och väletablerade områden 
har inte Hyresbostäder på samma sätt då deras bostadsbestånd är mycket yngre i 
de flesta fall och alltså inte har samma slags historik. I de nyare områdena har 
inga sådana väletablerade kulturer hunnit formas. Men ändå så skiljer sig Hyres-
bostäder AB:s områden åt då de senast byggda (t.ex. studentbostäder och ser-
vicehem) lägenheterna är modernare och i vissa fall ligger mer attraktivt rent 
lägesmässigt. Det är miljonprogramsområdena med sin högre omflyttningsfre-
kvens som inom Hyresbostäder AB ses som områden som inte störs så lätt. 
Därmed så säger man uttryckligen att man styr problemhushåll till dessa områ-
den. Samtidigt som man hävdar att man inte ”sysslar med integrering” så vill 
man inte heller säga att man koncentrerar problemhushållen till vissa områden. 
Uppgifterna som lämnades till mig var tvetydiga och överensstämde inte med 
varandra. Det verkade som om den policy man formellt hade inte riktigt över-
ensstämde med den praktik man tillämpade. Men även olika personer hade olika 
idéer och uppfattningar. På det stora hela märks det ganska tydligt att Hyresbo-
städer AB är ett ungt företag som inte har hunnit arbeta sig samman till ett lika 
enhetligt och sammansvetsat team som Växjöhem AB gjort under ett halvt sekel. 
Detta är på intet sätt förvånande, Hyresbostäder AB är sammanslaget av flera 
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olika företag som alla hade skilda praktiker och policy vilket givetvis sätter sina 
spår.  
 
I stort sett kan man säga att Hyresbostäder AB styrs mer av en slumpmässig 
rättvisa då man mer ser till formell information (inkomst, tidigare anmärkningar, 
storlek på hushåll etc.) när man tar sig an en ny hyresgäst och placerar dem efter 
önskemål där det finns lediga lägenheter. Inom Växjöhem AB går man också 
efter dessa uppgifter och efter en formell kölista, men även efter kännedom om 
de olika områdena och de boendes önskemål och krav på sin omgivande miljö. 
Genom sin ”fingertoppskänsla” försöker man styra hyresgästerna i olika rikt-
ningar för att undvika uppkomst av problem i relationen mellan grannar. Hyres-
bostäder AB däremot verkar mer gå efter sådana indikationer som hög omflytt-
ning för att placera ”problemhushåll”, i övrigt tillämpas ”slumpens princip” i 
relativt stor utsträckning. Huruvida den ena metoden är bättre än den andra är 
inget jag är intresserad av att uttala mig om. Vad som är intressant är hur dessa 
praktiker påverkar boendesituationen. 
 
3.4.3 De privata bostadsföretagen 
 
Innan jag valde ut vilka privata fastighetsägare jag skulle intervjua så valde jag 
att kontakta Den privata fastighetsägarföreningen i Växjö för att få en mer över-
gripande bild av hur den privata bostadsmarknaden ser ut. Fastighetsägarför-
eningen är en organisation som finns till för de privata fastighetsägarna vad gäl-
ler råd, stöd och samordning. Representanter därifrån sitter med vid olika hyres-
tvister men ger även råd åt privata fastighetsägare som ringer eller besöker dem. 
Man hade inga exakta uppgifter på hur många privata fastighetsägare det finns i 
Växjö stad, men genom en överslagsräkning så beräknade man det i stora drag 
till ungefär 200 privata fastighetsägare i Växjö stad. Om man sedan räknar med 
att de flesta har ett lägenhetsbestånd på 6-8 lägenheter så innebär det att den pri-
vata sektorn skulle utgöra ungefär 15 % av lägenhetsbeståndet i Växjö tätort, 
vilket är mycket lite. De privata fastighetsägare som man inom Fastighetsägar-
föreningen namngav som större inom Växjö stad var Drott Syd AB, som äger en 
stor del av Spetsamossens nyare bostadsbestånd (tidigare Skanska), Mjölner AB 
som specialiserat sig på äldreboende, Hjalmar Petri Fastighets AB, samt Bröder-
na Haglinds.  
 
När jag samtalade med representanten för den privata fastighetsägarföreningen 
om de olika kriterierna man sätter upp på nya hyresgäster så menade hon att hon 
tyckt sig märka att allmännyttan, speciellt Växjöhem AB, har blivit hårdare och 
att upplysningskontrollen skärpts jämfört med vad man gör inom det privata fas-
tighetsbeståndet. Hon trodde inte att det i grund och botten är några attitydskill-
nader mellan hyresvärdar inom det privata och allmännyttan, snarare menade 
hon att det handlar om skillnader i bestånd. Då man kollar upp hyresgäster vad 
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gäller inkomst, betalningsanmärkningar och störningsanmärkningar så syftar det 
till att trygga bostadsföretagets överlevnad. Vad man som hyresvärd strävar efter 
är att i första hand få sin verksamhet att gå runt och det gör man framför allt ge-
nom att se till så att man har hyresgäster som kan betala för sig. Dessutom är 
man även mån om att de redan boende ska få ha ett fortsatt tryggt och problem-
fritt boende. Därmed är det viktigt att kontrollera så att de nya hyresgästerna 
”passar in” i området så att de övriga hyresgästerna inte blir missnöjda och bör-
jar flytta därifrån och lämnar tomma lägenheter som kostar bostadsföretaget 
pengar.  
 
Att de privata fastighetsägarna skulle vara hårdare mot sina hyresgäster vad gäl-
ler krav etc. menade hon bara var prat, man måste se till hela situationen. Hon 
menade att de allmännyttiga företagen har en mycket enklare situation vad gäller 
att kunna placera ut ”problematiska” hushåll eftersom man har ett så stort fastig-
hetsbestånd, man kan avgöra i vilket område som är mindre känsligt och kanske 
finna en trappuppgång där man tror att toleransen är något högre. Om de privata 
hyresvärdarna får in en hyresgäst som börjar ställa till besvär så har de ingen 
möjlighet att omplacera den personen till en annan lägenhet eftersom det inte 
finns så många, och kanske inga lediga. En hyresgäst med allvarliga störnings-
problem kan då bli ödesdigert för en småskalig privat fastighetsägare då man 
måste lägga ner en mängd resurser på att processa mot den personen och samti-
digt försöka få de övriga hyresgästerna att visa förståelse och bo kvar. Därmed 
måste man ibland som privat hyresvärd vara mer restriktiv menar man från Fas-
tighetsägarföreningens håll.  
 
De privata hyresvärdarna styrs i sitt val av nya hyresgäster utifrån grannarnas 
önskemål i mångt och mycket enligt representanten från fastighetsägarförening-
en. Hennes högst privata tolkning är att då de privata fastigheterna oftast är be-
lägna i och kring centrum och ofta är äldre så bebos de av ett relativt konserva-
tivt klientel. Man har bott i sin lägenhet länge, trivs där och vill inte att någon-
ting (varken i tvättstugan eller i trappuppgången) ska förändras. Då är det svårt 
att föra in hyresgäster som kanske skulle höras mer än vad de var vana vid. Då 
man har hyresgäster som har dessa konservativa föreställningar om sitt boende 
så blir det svårt för den privata hyresvärden att ta sig an personer som har blivit 
anmärkta för störningar eller dålig betalningsmoral tidigare. Man menar att soci-
altjänsten skulle kunna komma att hjälpa till i en mycket större utsträckning. 
Man hävdar att om bara socialtjänsten vore beredd att ta ett större ansvar, kanske 
i form av korttidsavtal som gav de mindre hyresvärdarna en trygghetsgaranti så 
skulle man kunna ta emot fler s.k. problemhushåll även i det privata bostadsbe-
ståndet.  
 
De privata hyresvärdarna tycks alltså ha ett större behov av att kontrollera vilka 
som får tillträde till deras hyresbostäder då de inte har samma omsättning och 
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ekonomiska buffertar som t.ex. Växjöhem AB. Men för att inte dra samtliga 
över en kam så valde jag att besöka Mjölner Fastighets AB och Drott Syd AB 
för att få deras version av saken. 
 
3.4.3.1 Mjölner Fastighets AB 
 
Både Hyresbostäder AB och Växjöhem AB har ganska typiskt traditionell kon-
torsmiljö som antyder om dess storskalighet. När jag kom till Mjölner Fastighets 
AB kontor så möttes jag av ett litet hus med röda gavlar, och ett litet hemtrevligt 
kontor som skvallrade om småskalighet. Mjölner Fastighets AB är ett familjefö-
retag som sköts av några syskon som tog över sin fars verksamhet i slutet av 
1980-talet. Området (som ligger på Söder) bestod då av en mängd lokaler som 
hyrdes ut, och ryktet var mer eller mindre ”Växjös Kristiania” berättar represen-
tanten för Mjölners fastighets AB.  Man började satsa på att rusta upp området 
där det förut varit industrifastigheter. Man började bygga nytt och fräscha upp 
det gamla med avsikt att inrikta sig på boende för äldre. Idag finns det ett kom-
munalägt servicehem på deras område. Bostäderna på Söder är främst inriktade 
mot en äldre målgrupp men på senare år så har det kommit att blandas upp lite 
mer av barnfamiljer och några studenter. På Norr köpte man upp några hus som 
är byggda på 1970-talet, där finns fler enrumslägenheter och därmed fler ung-
domar och studenter. Sammanlagt förvaltar man ungefär 200 lägenheter och är 
ett av de allra största privata bostadsföretagen i Växjö. Antalet anställda är väl-
digt få inom Mjölners Fastighets AB, vilket medför att man arbetar på ett helt 
annat sätt än inom de stora allmännyttiga bostadsföretagen: 
 

Vi är rätt breda. Vi gör allt från att gå till banken och lånar pengar och sitter 
i förhandlingar till att räfsa löv och städa trappor. Jag tror att vi har en 
ganska nära kontakt med hyresgästerna, dels sitter vi nära och dels har vi 
lite mer äldreboende. Det har blivit så för att när husen byggdes så var det 
med i beställningen att kommunen ville ha ett antal servicelägenheter här 
och en dagcentral, så här finns alltså 20 lägenheter som vi inte får anvisa då 
utan det gör kommunen.  (Intervju med representant från Mjölners Fastig-
het AB) 

 
Man är ett familjeföretag och har endast några få utomstående anställda som 
sköter reparationer och även lite hemhjälp mot betalning. Hela atmosfären är 
mycket informell och man skojar med varandra. Man pratar om hyresgästerna 
som goda vänner som man känner väl, man använder deras förnamn istället för 
att hänvisa till några lägenhetsnummer. Det är också något som man gärna 
framhäver, hur god kontakt man har med sina hyresgäster. Man menar inom 
Mjölner Fastigheter AB att man till skillnad från allmännyttan kan ge de äldre 
lite mer service. Man talar sig varm för hur viktigt det är att prata och lyssna på 
de äldre som ofta lever ensamma, har svårt för att ta sig ut och inte får så mycket 
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besök. De hyresgäster som börjar lida av senilitet hjälper man lite extra. Men 
man är även medvetna om sin annorlunda sits jämfört med allmännyttan: 
 

Nu ska man i ärlighetens namn säga att man inte kan jämföra oss med all-
männyttan för vi är ju förskonade, om man får säga så, att vi får ju välja 
våra hyresgäster utom de här 20 lägenheterna. (Intervju med representant 
för Mjölner Fastighets AB) 

 
Inom Mjölner Fastighets AB så har man inga krav på sig att ta sig an några hy-
resgäster förutom de 20 servicelägenheterna för äldre som kommunen tillsätter. 
Man har inte heller någon kontakt med Bostadsbutiken i Växjö som förmedlar 
bostäder (vilket båda allmännyttorna har). Istället har man en egen bostadskö 
som fungerar som vilken kö som helst, men man ställer inte upp samma kriterier 
som allmännyttan gör. Istället för att göra en kreditupplysning och undersöka 
tidigare anmärkningar i boendet så ber man de ansökande skriva ett personligt 
brev om sig själva: 
 

Ja, vi har en egen bostadskö. Man får anmäla sig hit, skriva hit och berätta 
om sig själv och vi försöker ta hänsyn till hur länge de har stått i kön. Men 
lite har vi bestämt oss för att vi vill ha en mix i husen så att vi blandar en-
samstående, barnfamiljer, äldre och lite ungdomar. Kanske har vi inte 
släppt in så väldigt mycket studenter, men nu är det fler. (…) Men jag tror 
aldrig att vi har tagit någon bankupplysning eller sådant, det tror jag inte, 
utan vi har lite mer använt oss av intuition faktiskt…(Intervju med repre-
sentant från Mjölner Fastighets AB) 

 
Här kan man se en tydlig skillnad mellan allmännyttan och de privata. Man ut-
går ifrån egna önskemål (främst äldre hyresgäster) och intuition istället för for-
mella uppgifter som inkomst och betalningsanmärkningar. Man har heller aldrig 
behövt vräka någon utan istället gjort överenskommelser om avbetalningar och 
eventuella utflyttningar. Man baserar mycket av sin verksamhet på tillit till sina 
hyresgäster, man väljer ut hyresgäster som man ”känner” att man kan lita på. 
Om sedan problem uppstår så arbetar man utifrån ömsesidigt förtroende för att 
lösa problemet. Men den intuitiva bedömningen man gör av sina potentiella hy-
resgäster berör givetvis även sådana faktorer som betalningsmoral. Överlag så 
har man inom Mjölner Fastighets AB upptäckt att de äldre är de mest noggranna 
med betalningar, ungdomar tar lite mer lätt på det men brukar inte orsaka några 
problem. Däremot har de stött på en hushållskategori som verkar få fler och 
större problem med att klara av sin ekonomi – de ensamstående mammorna.  
 

Men annars har vi ju väldigt hög betalningsmoral totalt sätt, och det är det 
jag menar att man inte kan riktigt jämföra med allmännyttan, de måste ju ta 
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dem som kanske ingen annan skulle vilja hyra ut till om man ska vara så 
krass. (Intervju med representant för Mjölner Fastighets AB) 

 
Vad som är viktigt att uppmärksamma här är att de som söker till Mjölner Fas-
tighets AB troligtvis inte är nyinflyttade i staden. Det är ganska klurigt att få tag 
på Mjölner Fastighets AB då de inte annonserar, har kontakt med Bostadsbuti-
ken eller är särskilt lätta att finna i telefonkatalogen. Människor som söker dit 
har vanligtvis bekanta som bor där eller har en god kännedom om Växjö. Bland 
dessa människor görs sedan ett urval, som i jämförelse med allmännyttans vitt 
spridda hushållskategorier, inkomst- och minoritetsgrupper blir väldigt snävt. 
Till Mjölners söker inga problemhushåll eller grupper som hamnat i marginaler-
na av bostadsmarknaden, det krävs en hel del efterforskningar samt tillräckligt 
med resurser och tid för att stå i kö för en bostad inom Mjölner AB:s bostadsbe-
stånd. Istället går de troligen via Socialförvaltningen eller Bostadsbutiken. När 
Mjölner Fastighets AB skrev kontrakt med kommunen om servicelägenheterna 
så blev man även lovade att inte behöva ta emot några ”problemhushåll”. Man 
vill hjälpa sina hyresgäster till självhjälp i den utsträckningen man kan. Det gäl-
ler gamla som sitter ensamma, är senila, människor som har någon lättare form 
av psykiskt problem o.s.v.: 
 

De personerna som jag talar om nu de stör ju inte i området. Men sen ska 
man vara så ärlig att man skulle nog tacka nej till missbruksproblem, för 
det skulle helt enkelt fördärva området. (Intervju med representant för 
Mjölner Fastighets AB) 

 
Så länge det rör sig om personer som inte ter sig hotfulla, oroväckande eller stö-
rande så är man positivt inställda till dem som hyresgäster. Men det märks tyd-
ligt att det är ett litet fastighetsbestånd där man är mycket mån om vilka som 
bor. Flera gånger upplystes jag om att man inom Mjölner Fastighets AB haft 
invandrare som hyresgäster, som om det vore något extraordinärt och häpnads-
väckande. Men det har inte varit problemfritt, vilket man som hyresvärd har 
uppmärksammat: 
 

Det har inte varit några problem, men människor är väldigt känsliga ”är det 
en ryss, eller är det en turk, eller nån från Iran eller England, eller”, alltså 
det har ju en väldigt stor betydelse för dem varifrån de är, men det har vi 
aldrig tagit hänsyn till, vad de andra tycker… Men jag kan ju säga att om vi 
skulle hyra ut till en familj med 10 barn och som kommer från en kultur 
som man vet är väldigt olik den svenska, det skulle skapa en väldigt stor 
reaktion, det tror jag. (Intervju med representant från Mjölner Fastighets 
AB)  
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Man har inte tagit hänsyn säger man, men samtidigt är man mycket mån om att 
”skydda” sina hyresgäster, de ensamma gamla ska inte behöva känna sig otrygga 
i sin bostad. Man är ytterst mån om att bostadsmiljön ska utstråla hemtrevlighet 
och trygghet. För att uppnå detta har man t.ex. inrett samtliga trappuppgångar på 
Söder med små möbelgrupper och hyresgästerna har uppskattat det mycket och 
satt dit växter för att öka trivseln än mer. Denna familjära atmosfär som man 
skapar tar sig även i uttryck när Mjölner Fastighets AB årligen delar ut julklap-
par till sina hyresgäster: 
 

Ja, vi ger alla hyresgästerna julklappar, det vet jag inte om allmännyttan 
gör. Det gör vi, det har vi börjat med. Men jag vet inte hur mycket det där 
kan kosta, det kostar väl oss… ja, 15 000 eller upp till 20 000 eller ungefär 
så kan man nog säga att det kostar, men vi tycker att det har varit värt det 
för det har varit väldigt uppskattat, för själva gesten eller omtanken tror jag. 
Sedan så ger vi ut en liten tidning några gånger om året, och innan hade vi 
tävlingar och så i den. (Intervju med representant för Mjölner Fastighets 
AB)  

 
Detta är företeelser som inte förekommer på samma vis inom allmännyttan. Man 
skulle kunna säga att Mjölners bostadsområde på Söder har kommit att bli ett 
miniatyrsamhälle, eller en stor familj. Man har trivselkvällar med hembakat, 
man arrangerar loppmarknad på innergården, man har cirklar på servicehuset, 
gudstjänster tillsammans o.s.v. Över huvud taget så verkar förhållandet mellan 
hyresgäster och hyresvärd samt hyresgäster sinsemellan vara mycket nära och 
personligt jämfört med hur det är inom allmännyttan. Man har inom Mjölner 
Fastighets AB även uppfattningen att det är mycket viktigt att ta sig an personer 
med problem, men att man måste balansera antalet så att det inte stör harmonin i 
området: 
 

Jag tror inte att man ska göra som det görs idag och det gäller ju även 
Växjöhem som tar stora områden och föser ihop personer med problem. 
Utan lite försiktigt tar och plockar in, som i ett sånt här boende med 150 lä-
genheter, ja, inte mer än 10 lägenheter, men då ska det vara förenat med en 
väldigt stor insats och samarbete mellan dom institutionerna och fastighets-
förvaltaren som är berörda. Jag tror att det fordras annars kommer det ald-
rig att fungera med en sådan integration. (Intervju med representant för 
Mjölners Fastighets AB) 

 
Medmänsklighet och delaktighet är honnörsord inom Mjölners Fastighets AB, 
att låta människor få en chans att påverka och bli en del av sin hemmiljö för att 
kunna integrera olika hushållskategorier är viktigt menar man. Små enheter med 
starkt stöd från hyresvärden där det behövs är A och O för dem. Detta menar 
man även borde tillämpas inom allmännyttan, de ”lite halvtokiga personerna” i 
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dessa stora hyresområden kanske kunde hjälpa till med något och på så vis fun-
gera och trivas bättre menar man. Att Mjölners Fastighets AB skulle ställa sig 
utanför den ordinarie bostadsmarknaden genom att inte marknadsföra sig och 
samarbeta med Bostadsbutiken tar de avstånd ifrån, man menar att ett informellt 
samarbete finns. Om en hyresgäst kommer till dem och söker en specifik bostad 
så kan de hänvisa till Bostadsbutiken eller Växjöhem AB och om personer 
kommer till Bostadsbutiken och söker en lägenhet på Söder och väntetiden är 
väldigt lång så hänvisar de till Mjölners Fastigheter AB. I och med att de även är 
med i Fastighetsföreningen så regleras hyresnivåerna efter allmännyttan. Intres-
sant att notera är att man inte omnämner Hyresbostäder AB som en samarbets-
partner. 
 
Jämfört med allmännyttan så framstår Mjölners Fastigheter AB:s områden som 
pittoreska små oaser där människor samspelar i harmoni. Hyresgästerna bor kvar 
länge, omflyttningen är därmed låg. Inga vräkningar utförs, ytterst få problem 
uppstår. Detta skulle kunna förklaras enbart genom att hänvisa till det mer per-
sonliga arbetssättet. Men att göra det och att påföra detta synsätt på allmännyttan 
som har helt andra kvantiteter av lägenheter framstår som naivt. De privata hy-
resvärdarna har större frihet och makt över sina bostadsområden då kommunen 
inte hänvisar problematiska hushåll till dessa områden. Mjölners Fastighets AB 
kan välja och vraka, de behöver inte ta vilka hyresgäster som helst då många står 
i kö. Detta medför att områdets goda rykte och status bibehålls och cirkeln för-
blir obruten.  
  
3.4.3.2 Drott Syd AB 
 
Drott Syd AB är ett av de större privata bostadsföretagen i Växjö stad. Drott Syd 
AB är ett dotterbolag till Skanska och det var relativt svårt att få kontakt och 
ordna en tid för intervju då de var ytterst misstänksamma mot mig. P.g.a. olika 
skriverier i tidningarna om deras affärer så trodde man att jag var en journalist 
som försökte få fram information om deras organisation. Detta medförde att de 
blev ytterst återhållsamma med den information de gav ut. Drott Syd AB har 
inte den hemtrevliga atmosfär som karakteriserar Mjölner Fastighets AB, istället 
befinner sig deras kontor i en större byggnad med långa korridorer och tradition-
ella kontorsrum. Kontoret ligger i centrala Växjö och de förvaltar ungefär 100 
lägenheter. Dessa lägenheter ligger centralt, samtliga är relativt nybyggda och 
därmed är hyrorna avsevärt högre än de äldre lägenheterna i exempelvis Växjö-
hem AB:s bostadsutbud. Samtliga lägenheter befinner sig inom ett och samma 
bostadsområde, nämligen Spetsamossen som ligger i anslutning till Centrum.  
 
Efterfrågan på lägenheter i detta område är stort, det enda som varit problema-
tiskt är att de stora lägenheterna varit svåra att hyra ut p.g.a. den höga hyran. 
Men detta har man löst genom att rikta sig till studenter som genom att dela 
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dessa stora lägenheter kan bo centralt, modernt och till en rimlig hyra. Övriga 
lägenheter är inte svåra att hyra ut menar man på Drott Syd AB.  De riktar sig 
inte till några speciella kategorier utan alla slags hushåll finns representerade. 
För att få en lägenhet så måste man stå i deras privata bostadskö som uppdateras 
två gånger om året för att minska kön då många hittar andra bostäder eller flyttar 
från Växjö. När nya hyresgäster söker bostad där så kollas de upp vad gäller be-
talningsförmåga och betalningsmoral. Finns det ett förflutet med skulder, vräk-
ningar eller klagomål så kan det bli svårt att få bostad. Liksom Mjölner Fastig-
hets AB så har man ett mycket mer begränsat bostadsutbud och ingen möjlighet 
att flytta runt problematiska hushåll om problem skulle uppstå. Samtidigt så 
medför de nya fastigheterna att driftskostnaderna fortfarande är höga och att 
man därmed inte har råd med någon form av inkomstförluster som grundar sig i 
problematiska hyresgäster. Den representant jag intervjuade menade att det var 
påfrestande att behöva jämföras med allmännyttan, speciellt Växjöhem AB, vad 
gäller hyresnivåerna när deras ekonomiska förutsättningar är helt olika. 
 
Det bostadsområde som Drott Syd AB driver i sin regi är mycket estetiskt at-
traktivt och då det är så nytt så har det än så länge inte ”funnit sin nisch” utan 
tycks vara sammansatt av många olika hushållskategorier. Vad gäller störningar 
så är det mestadels ungdomar som har tentafester eller liknande, något som man 
har överseende med från hyresvärdens sida. Man menar att då lägenheterna lig-
ger så centralt och är eftertraktade ur ”förfestarnas” synvinkel så är det något 
som hör till ett område som det på Spetsamossen. Ljud och spring i trappupp-
gångarna är en naturlig del av boendet menar man. I vissa fall kan festerna bli 
lite väl högljudda, då kan de äldre familjerna i husen klaga, vilket leder till några 
vräkningar om året.  
 
Det enda som tycks oroa ledningen inom Drott Syd AB är den höga omflytt-
ningsstatistiken, den ligger på ungefär 20 % och oavsett vad de har gjort så har 
de inte lyckats minska omflyttningen. Här kan man dra en intressant parallell till 
Mjölner Fastighets AB som har en mycket lägre omflyttningsstatistik, fast i stor-
leksordning och boendestandard är väldigt likt Drott Syd AB. En stor skillnad är 
sättet man ser på sina hyresgäster, det personliga sättet man bemöter sina hyres-
gäster på Söder skiljer sig markant från det mer opersonliga sätt man bemöter de 
boende på Spetsamossen. Drott Syd AB verkar inte ta någon större hänsyn till 
boendeinflytande bortsett från rent materiella saker inom den egna lägenheten 
(tapeter etc.). Ju äldre lägenheterna är (och därmed även de boende påpekade 
man) desto mer flexibel miljö. De nya, standardiserade lägenheterna bebos av 
yngre och där tillåts inte att man sätter en mer personlig prägel på det egna bo-
endet. Från Drott Syd AB:s sida så menar man att kontakten med de boende är 
mycket bra, men på vilket sätt framkom inte.  
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Om man nu ser på de fyra olika bostadsföretag som presenterats så kan man ur-
skilja ett mönster. Både inom allmännyttan och den privata bostadsmarknaden 
verkar två olika förhållningssätt till hyresgästerna finnas: den nära och person-
liga med decentraliserad organisation och kontinuerlig och daglig kontakt med 
de boende i området, och den distanserade och formella med centraliserad orga-
nisation med färre kontakter mellan de boende och hyresvärd. Det förstnämnda 
förhållningssättet återfinns främst inom Mjölner Fastighets AB, men även i 
mycket stor utsträckning hos Växjöhem AB. Det andra förhållningssättet går att 
spåra till både Hyresbostäder AB och Drott Syd AB. Dessa olika förhållningssätt 
medför att man får olika slags kännedom om sina bostadsområden och utvecklar 
olika policy och praktiker utifrån denna kännedom. Ju mer personligt och nära 
förhållande som man har till sina hyresgäster desto mer ”fingertoppskänsla” och 
intuition istället för formella kriterier får styra valet av hyresgäster och styrning-
en av var olika hushåll ska placeras och vice versa. 
 
4. Den sociala exklusionsprocessen  
 
För att förstå hur bostadsmarknaden fungerar i Växjö stad så gäller det att först 
och främst finna en teoretisk förståelseram av problemet, som kan tjäna som en 
vägledare för att strukturera och belysa intressanta fakta. Det fenomen som är av 
grundläggande intresse i denna studie är social exklusion kopplat till boende. 
Vilka mekanismer är det som påverkar den process som sammanför vissa kate-
gorier av människor i vissa områden och utesluter andra människor ur denna 
gemenskap? Vilka olika delprocesser leder fram till social exklusion? För att 
förstå detta tänker jag I det följande kapitlet se på sociologiska fenomen som vi 
och de, stigma och stämpling, samt rykten och myter. 
 
4.1 Vi och de 

 
Ett av de mest grundläggande sociologiska verktygen man kan använda sig av 
för att förstå samspel mellan personer och grupper i samhället är ”vi och de”: 

 
”Vi” och ”de” står inte bara för två skilda grupper av människor utan också 
för två helt olika attityder: å ena sidan förtroende, tillgivenhet, trygghet, 
samarbetsvilja och å den andra misstänksamhet, motvilja, rädsla, stridslyst-
nad. ”Vi” står för den grupp som jag tillhör. Det som händer i denna grupp 
är något som jag mycket väl förstår, och eftersom jag förstår det och vet 
hur jag ska bära mig åt känner mig trygg och hemma. (…) ”De” står däre-
mot för en grupp som jag inte kan eller vill tillhöra. Min bild av vad som 
pågår i den gruppen är därmed vag och fragmentarisk, jag förstår föga av 
dess beteende och för mig är därför det som denna grupp gör i stor ut-
sträckning oförutsägbart och av samma anledning skrämmande. (Bauman 
Z., 1990:53) 



 33 

 
Det skulle inte kunna finnas en vi-/ingrupp utan att dess motsats, d.v.s. en de-
/utgrupp existerade. De är sina respektive imaginära motsatser och bildar och 
stärker sin identitet just genom att framställa de-gruppen som sin motsats menar 
Bauman. Utan denna ”motbild” skulle vi-gruppens sammanhållning, inre solida-
ritet och känslomässiga trygghet falla sönder. Ett bostadsområdes gemensam-
hetskänsla bygger på detta vis på att det finns en annan grupp som man inte 
identifierar sig med och som man uppfattar som mer eller mindre hotande och 
måste hålla samman gentemot. En grupp blir stark först då den har någon att 
sluta sig samman mot.  
 

Fientlighet, misstänksamhet och aggressivitet mot utgruppen (något som i 
allmänhet framställs som ett nödvändigt svar på den andra sidans fientlig-
het och illvilja) resulterar i och förstärks i sin tur av fördomar. Fördomarna 
innebär en blank vägran att erkänna att fienden skulle kunna besitta några 
dygder, parad med en benägenhet att förstora dess verkliga och inbillade 
laster. (Bauman Z., 1990:61) 

 
Det är när t.ex. de ”normala samhällsmedborgarna” som har hem, familj, arbete 
och som bor i de lugna och väletablerade bostadsområdena stärker sin identitet 
genom att framställa de socialt utslagna och hemlösa som deras ultimata motbild 
som fördomarna om de hemlösa växer fram och förstärks i samhället. Bilden av 
de boende inom de anonyma och likformade miljonprogramsområdena blir end-
ast snäppet bättre än den ultimata motbilden, de bor där ingen annan vill bo och 
deras status är oerhört låg. Ju längre ifrån varandra man bor, desto större blir det 
sociala avståndet och man bildar sig en mer stereotyp och fördomsfull bild av ett 
område, denna bild har en tendens att dröja sig kvar även om området förändras: 
 

Tyvärr är det så, har man fått sin stämpel så… Alla städer har sitt 60-
talsområde som man kallar för invandrarområde, men vi har inte – även om 
invandrartätheten är något högre därute så är den inte att jämföra med andra 
städer. Och då är det så i massmedia, det försöker vi ju tala om för dem, 
men de låter sig ju inte påverkas av oss i och för sig. Men det är ju onödigt 
att har det skett något på Nydalavägen, då står det Nydalavägen, men har 
det skett nånting på någon gata på Söder så står det i de södra stadsdelarna 
eller de västra stadsdelarna eller nåt sådant där naturligtvis. Men Nydala är 
Nydala, det har blivit så. Och tyvärr hör jag människor som flyttar till sta-
den, får ett nytt jobb här och så pratar de med kollegorna på jobbet ”nu 
måste jag ha en lägenhet – var ska jag bo?”…”Det finns många ställen men 
passa dig för Araby eller Nydala!” säger de och sedan ringer dom och 
framför detta. Jag utgår från att ingen av dem som har sagt det där faktiskt 
bor där, för det är nämligen ingen som bor där som säger så. Utan det är de 
som bor på avstånd, de har den här tidningens… Den skräckbilden, den ex-
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isterar inte. Så att jag brukar säga till dem att vill du bo på Nydala så får du 
räkna med att vänta rätt länge för det är stor efterfrågan på lägenhet-
er…(Intervju med representant för Växjöhem AB) 
 
Det ser man ju, att i Araby har ju fler människor sämre ekonomi, fler män-
niskor än snittet tillhör så kallade svaga grupper, det har man ju sett. (…) 
Och för att vara uppriktig så att säga, de områden vi har här i Växjö, och 
där vi har haft den här kritiken, lågstatus, störningar o.s.v., det är ju i 
Arabyområdet. Har varit vill jag påstå, för det försvinner väldigt snabbt nu. 
Och alla de problem som har funnits där har absolut inte berott på invand-
rare, inte ett dugg. Utan de problem som vi har haft där har varit enstaka, 
kriminella personer. Någon pyroman, som under en längre tid gick in i käl-
larna och eldade i förråden. Det var ju en svensk tjej i trettioårs åldern tror 
jag. (…) Alltså det är absolut inte, det har aldrig varit ett invandrarproblem, 
det har vi inte haft i något område. (Intervju med representant för Växjö-
hem AB) 
 

Här ser vi ett typexempel på hur dynamiken mellan vi och de fungerar i varda-
gen i en stad som Växjö. Här handlar det inte bara om invandrare och svenskar, 
det handlar om olika bostadsområden som skapar stereotypa motbilder för att 
upprätthålla den felfria bilden av sitt eget område. Oftast blir det Araby-Dalbo 
som får bli den stereotypa motbilden då det området inte har någon väl sam-
manhållen kärna av boende som tillsammans kan hålla upp fasaden gentemot 
andra områden. Där finns den största andelen invandrare, socialbidragstagare, 
psykiskt sjuka och missbrukare. Arbetslösheten är högre och inkomsten lägre, 
känslan av att kunna påverka, känna gemenskap och vilja slåss för sitt område 
minskar ju mer fjärran från de resursstarka och inflytelserika hushållen man 
kommer. Men även inom Araby-Dalbo och andra mindre attraktiva bostadsom-
råden finns dessa bilder och föreställningar om andra människor i andra områ-
den, men eftersom det rör sig om många små grupperingar än en stor samman-
hållen grupp så blir dessa bilder inte lika genomslagskraftiga som i de mindre 
och tätt sammanhållna (samt resursstarka och inflytelserika) bostadsområdena. 
Men hur kommer det sig att dessa rykten blir så starka och svåra att bryta – så 
svåra att se igenom? 
 
4.2 Rykten och myt 
 
Ryktet är världens äldsta nyhetsmedium, både vad gäller dåliga och bra nyheter 
menar Kapferer (1988). Men det är de dåliga, de svarta, ryktena som lockar och 
intresserar folk. De svärtar ner någon eller något, de är spännande, förförande 
och fascinerande. Oavsett om sanningshalten är stor eller om historien är trovär-
dig är vi benägna att ta till oss historien för att den ger en kittling. Dessutom har 
ryktet den egenskap att den förmedlar något som inte är avsett för oss att veta. 
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Ryktet fungerar som en informell nyhetskanal, det är genom ryktet vi får reda på 
sådant som massmedia, politiker och andra offentliga organ undanhåller för oss i 
sitt maktutövande. Genom att sprida rykten och ta emot rykten återtar man en 
del av ”den folkliga makten”. Rykten skulle på så sätt kunna ses som en mot-
makt. En motmakt är svår att bekämpa med traditionella medel, då det oftast är 
dessa medel som motmakten kämpar mot och inte lyssnar på. Att de allmännyt-
tiga bostadsföretagen i Växjö har gjort en enorm IT-satsning i det problembelas-
tade och mindre attraktiva området Araby-Dalbo och nu hävdar att där är myck-
et bättre att bo än förut kan ses som ytterligare ett försök att lura allmänheten 
och ”försköna” bilden av de områden som fått stämpeln som lågstatusområden. 
Att försöka bryta rykten med ytterligare fakta skulle kunna ses som en desperat 
åtgärd för att tysta ”det sanna ryktet”. Då blir ryktet desto viktigare att sprida 
eftersom det är ett avslöjande av något hemligt menar Kapferer.i 
 
Rykten är alltså något som fångar människors uppmärksamhet, det skapar en 
samhörighet – en ingruppskänsla – hos dem som tar del av ryktet. Att dela en 
hemlighet förenar människor, slår dem samman och förenas i en grupp (vi) som 
vet något om en annan grupp (de). Ryktet är således en enande kraft som funnits 
genom alla tider och som är svår att bryta. Ryktet är förförande, spännande och 
inte avhängigt några sanningar eller bevis: 
 

Ryktena påminner om ett uppenbart faktum: vi tror inte på kunskapen där-
för att den är sann, välgrundad eller bevisad. Det är, mutatis mutandis, det 
motsatta förhållandet som gäller: den är sann därför att vi tror på den. Ryk-
tet bevisar ännu en gång att all visshet är social till sin natur: det är sant 
som den grupp vi tillhör anser vara sant. Den kunskap som bär upp sam-
hället vilar på tron och inte på några bevis. (Kapferer J-L., 1988:247-248) 

 
Då ett rykte tagit fart och sprids mellan olika grupper är det alltså näst intill 
omöjligt att få stopp på det eller omformulera det om det har kommit att ses som 
en ”avslöjad sanning”. Det är då som ryktet slår rot och blir en myt. En myt, en-
ligt Lévi-Strauss, är det sätt språket formas och byggs upp kring motsatser. En 
myt förenklar och förklarar omgivningen så att det ska vara mindre problema-
tiskt att existera och överleva i ett samhälle. Uppfattningen om att t.ex. miljon-
programsområdena består enbart av socialbidragstagare och invandrare som inte 
går att lita på, som är våldsamma och ohederliga, kontrasteras mot den idylliska 
bilden av mindre flerbostadshusområden med skötsamma och lugna familjer, 
välordnade och personliga trädgårdar och harmonisk och trygg samvaro där man 
kan lita på varandra. Mytbilden av de olika områdena och dess befolkning för-
enklar och reducerar således omvärlden och syftet med myten uppfylls: 
 

(T)he purpose of myth is to make the world explicable, to magically re-
solve its problems and contradictions (…) The purpose of myth is to pro-
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vide a logical model capable of overcoming a contradiction. In other words, 
myths are stories we tell ourselves as a culture in order to banish contradic-
tions and make the world understandable and therefore habitable. Myths at-
tempt to put us at peace with ourselves and our existence. (Storey J., 
1993:73–74) 

 
Den skötsamme och relativt resursstarke samhällsmedborgaren kan tack vare 
myten om de misskötsamma och ohederliga hyresgästerna leva vidare i sin 
värld. I mytens värld är han en rättskaffens man som är värd alla bekvämligheter 
han har medan de andra inte har gjort sig förtjänta av samma bekvämligheter 
och höga boendestandard då de vägrar att delta i samhällets jämlika spelregler. 
Om spelreglerna i själva verket är jämlika är inte av intresse då det skulle mot-
säga den förenklande myten, och om ”de skötsamma” verkligen är rättskaffens 
är något som inte heller ifrågasätts då livet skulle bli så mycket mer komplicerat. 
Istället lever myten vidare och utmålar tydliga kategorier i samhället till vilka 
olika egenskaper tillskrivs – vissa egenskaper som medför vad Goffman kallar 
stämpling och stigma. 
 
4.3 Stigma och stämpling 
 
I alla samhällen har man en uppfattning om vilka kategorier av människor som 
finns och är vanliga och naturliga bland sina egna menar Goffman. Blotta åsy-
nen av en främling är oftast tillräcklig för att man ska kunna kategorisera perso-
nen ifråga. Till varje kategori knyts vissa egenskaper och en social identitet. 
Denna inplacering på en ”social skala” föder normativa förväntningar som ut-
vecklas till krav som därmed ställs på främlingen. Kraven ställs utifrån främ-
lingens direkt synliga kännetecken. 
 

De krav vi ställer på honom bör alltså hellre benämnas hans virtuella (vir-
tual) sociala identitet. Den kategori och de egenskaper han faktiskt visar 
sig vara förbunden med kommer här att kallas hans faktiska (actual) sociala 
identitet. (Goffman E. 1972:12) 

 
En utomstående klassas alltså utifrån ett yttre, synligt, stigma. De olika kategori-
erna innefattar vissa bestämda egenskaper och social status i relation till övriga 
samhällsmedlemmar. Stigma brukar dock endast användas som benämning på 
en diskrediterande (negativ och nedsättande) egenskap. En viktig aspekt av 
stigmabegreppet är enligt Goffman att det egentligen inte handlar om egenskap-
er utan om relationer. En egenskap kopplad till en stigmatiserad individ behöver 
i sig inte vara vare sig negativ eller positiv. I relation till yttre tecken och andra 
egenskaper kan dock egenskapen upplevas som negativ. Att vara arbetslös och 
bo på Söder medför inte samma reaktioner som om man är arbetslös och bor i 
Araby. Egenskapen arbetslös är i och för sig inte ansett som något i sig positivt, 
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men ofta inte nödvändigtvis ansett som ett tecken på att individen är sämre än 
andra, utan mer ett offer för olyckliga omständigheter. Men då det existerar om-
råden som stämplats med ett stigma, likt vissa personer (t.ex. hemlösa, fysiskt 
handikappade och homosexuella) blir stämplade som stigmatiserade och särbe-
handlade därefter, så kan en egenskap som arbetslöshet få helt olika innebörder 
beroende vart man bor. Någon som blivit uppsagd från sitt jobb på grund av 
nedskärningar boende på Söder skulle troligtvis mötas av medlidande, medan en 
person i samma situation fast boende i Araby troligtvis skulle bli sedd som slö 
och lat som inte lyckas behålla sitt jobb. Det är först i och med egenskapen i re-
lation till andra egenskaper och yttre tecken i ljuset från samhällets normer och 
värderingar som den kan bli diskrediterande.  
 
När man möter nya personer som söker bostad så finns dessa stereotypa bilder 
av människor i olika delar av staden bland hyresvärdarna. Vissa områden sam-
mankopplas med vissa kategorier av människor och egenskaper som tillskrivs 
dem. Detta medför att man ser denna person besittande vissa behov, det i kom-
bination med att man strävar efter lugna och harmoniska områden medför san-
nolikt att man försöker sammanföra liknande hushållskategorier med varandra i 
olika områden så att inga större kulturkrockar ska uppstå. På så vis kan ett om-
råde få en klart större andel höginkomsttagare, låginkomsttagare, studenter, in-
vandrare, äldre, eller barnfamiljer t.ex. genom denna mer eller mindre avsiktliga 
segmentationen så koncentreras oftast de resurssvaga hushållen i vissa områden 
och hamnar i samhällets marginaler på flera sätt då de hamnar i ett område 
stämplat som dåligt/mindre attraktivt.  
 
En stigmateori skapas således om den egna personens/områdets överlägsenhet 
och den avvikande personens/sämre områdets underlägsenhet. När ett område 
stämplas som dåligt så stämplas ju även människorna som bor där eftersom det 
är de som fyller området med innehåll. Då är det intressant att se hur den stora 
IT-satsningen, som kallas en ”social satsning snarare än en teknisk”, slår till i 
Araby-Dalbo. Allt fler studenter söker sig dit till rabatterade lägenheter med fri 
tillgång till Internet, de som redan bor där kan också utnyttja erbjudandet, men 
är det verkligen så att alla kan utnyttja denna fördel? Det kostar pengar att inför-
skaffa en dator och det krävs ett visst kunnande för att kunna utnyttja teknolo-
gin. Att tro att ett uttag för fast uppkoppling mot Internet i lägenheterna ska göra 
de boende i området mer efterfrågade (vad gäller arbete och sociala kontakter) 
och få höjd status (området och de boende där) är väl enkelt. Sannolikt kommer 
området att blomstra än mer när Växjö blivit Universitetsstad med fler studenter, 
men de kategorier av människor som inte har språket, pengarna, hälsan eller or-
ken att ta sig an de nya chanserna som ges finns risken att de ska hamna än mer 
utanför då deras bostadsområde invaderas av unga studenter som suger åt sig 
tekniken som svampar och sedan flyttar igen. Men å andra sidan är projektet 
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med IT-satsningen relativt ny och chansen finns att Araby-Dalbo blir ett område 
med allt högre status och bebott av fler resursstarka hushåll. 
 
Att leva nära eller i ett bostadsområde med dåligt rykte kan medföra problem för 
”normala” skriver Goffman. De problem som ett stämplat område och dess in-
vånare möts av tenderar att sprida sig till sin omgivning. Ju närmre man står den 
stigmatiserade desto större risk för att man ”smittas” av stigmat. 
 

I allmänhet får stigmats tendens att spridas från den stigmatiserade indivi-
den till hans närmaste den följden att förbindelser med honom undviks, el-
ler avbryts om de redan existerar. (Goffman E. 1972:39) 

 
Detta gäller alltså även för bostadsområden. Om en stigmatiserad grupp är an-
samlad i ett specifikt bostadsområde smittar stigmats sociala status av sig på den 
fysiska miljön och bostadsområdet i sig blir stigmatiserat. De ”normala” som 
bor i området blir således ”smittade” av stigmat och detta är ett viktigt fenomen 
att ta hänsyn till när man försöker förstå varför protesterna blir så stora bland 
allmänheten när man planerar att öppna t.ex. ett härbärge för hemlösa i ett bo-
stadsområde. Att bo nära inpå en grupp hemlösa skulle för dessa människor in-
nebära att man fick hjälpa till att bära stigmat som de hemlösa bär på. Därav kan 
man förstå bostadsföretagens problem att finna ett område och en byggnad som 
skulle kunna användas för att inhysa av samhället stigmatiserade personer såsom 
missbrukare, alkoholister och hemlösa. Inom Växjöhem AB har man upplevt 
detta som ett stort problem när man har sökt efter en plats att starta någon form 
av gruppboende/härbärge för hemlösa och utslagna: 
 

De som skriker högst (…) Vi har försökt, men det är alla omkringliggande 
villaområden, det räcker inte att det ligger en bit därifrån utan de (hemlösa) 
ska inte finnas mellan villaområdena och staden, för då går de igenom om-
rådena. Då blir det ju protester för det. Den tåligaste gruppen är de som bor 
i hyresbostäder, de accepterar rätt mycket bara man slipper ha dem som 
grannar men som villaägare är man ju känsligare. Vi har letat på kartor och 
det är oerhört svårt att hitta en sådan bit mark. Industriområden kan man 
inte heller ligga i närheten av för då händer det kanske saker om nätterna… 
Så att det är mycket svårt. Men vi jobbar i alla fall åt det hållet. (Intervju 
med representant för Växjöhem) 

 
Det är ingen som vill ha de problematiska kategorierna av människor nära sitt 
hem eftersom det kan komma att medföra dels otrygghet i och med rädslan för 
det främmande och okända som man bara lärt känna via rykten, och dels dåligt 
rykte då man ”smittas” av den stämpel som dessa kategorier fått då de blir en del 
av det egna området. 
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4. 4 Etablerade och nykomlingar  
 
Se processer som jag nu har försökt lyfta fram som de viktigaste i att förstå de 
grundläggande dragen av social exklusion på bostadsmarknaden. Dessa proces-
ser är något som tydligt kommer i dager i Elias och Scotsons studie ”The 
Established and the Outsiders” (1965) och som mycket väl kan användas för att 
nå en djupare förståelse av Växjö boendesituation. 
 
Elias och Scotson studerade en liten stad där de kunde urskilja tre grup-
per/bostadsområden mellan vilka det fanns tydliga gränser. De delade således in 
staden i tre zoner. Zon 1 är ett medelklassområde där man bor i finare parhus 
och innehar högre positioner i såväl yrkesliv som socialt liv. Inom detta ”fina” 
område finns det också en gata med små hus där några ur arbetarklassen bor. 
Zon 2, som även kallas ”the village”, består av en mängd hus där arbetarklassen 
bor, med några inslag av medelklasshushåll. På andra sidan järnvägen ligger zon 
3. Den fysiska skillnaden jämfört med zon 2 är inte stor, husen är något mindre 
och lite billigare i hyra, i övrigt är det två näst intill identiska bostadsområden. 
De människor som bor där är också arbetarklass, men med några inslag av ”pro-
blemhushåll” (d.v.s. hushåll som har problem med att klara av hyran samt orsa-
kar bråk och andra problem i området). Zon 1 och 2 har på intet sätt svårt att 
leva tillsammans, inom zon 2 är man stolt över zon men zon 3 är ej accepterad 
av invånarna i den övriga staden. De är sedda som ociviliserade inkräktare och 
fryses således ut från i stort sett samtliga sociala sammanhang. Elias och Scot-
son undersöker hur detta är möjligt, dels genom att titta på den historiska ut-
vecklingen och den aktuella situationen. 
 
På 1880-talet grundades den aktuella industristaden, då byggdes vad som kom 
att kallas ”the village”. Den andra sidan av järnvägen var inte aktuell som bygg-
plats då där kryllade av råttor. De som slog sig ner bildade ett helt nytt samhälle 
och därmed ett nära socialt nätverk med varandra. Alla kom att lära känna alla. 
Familjerna visade sig spela en viktig roll i vardagslivet i ”the village”, de olika 
generationerna tog hand om och hjälpte varandra likt i det gamla bondesam-
hället. Samtidigt som detta samhälle utvidgades något och skapade sin sina egna 
vanor, normer, värderingar och rutiner så tillkom det några personer med högre 
positioner och etablerade sig i zon 1 där husen var något finare och hyrorna 
högre. Men på 1930-talet började man bygga ett nytt bostadsområde på andra 
sidan järnvägen. Till en början stod en mängd av husen tomma trots att hyrorna 
var lägre och standarden i stort sett densamma som i zon 2. Missnöjet med zon 3 
visade sig tidigt bland befolkningen i zon 2. Grundaren av ”the village” hade ju 
tydligt ratat det området, således började man kalla det nya området i zon 3 för 
”Rat alley”. Först i och med andra världskriget då en mängd människor tvinga-
des fly från London började husen fyllas. Personerna som flyttade in hade i och 
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för sig flytt från oroliga förhållanden, men de hade ungefär samma utbildnings-
nivå och samma nationalitet som de i zon 2. 
 

But if one took a close look, one soon learned that each zone had its own mi-
nority group. Zone 1 had a row of cottages inhabited by manual workers and 
in some of the middle-class houses lived working-class families who had 
aquired their house in Zone 1 with the help either of saved war gratuity or of 
the combined earnings of a husband and wife. They usually regarded resi-
dence in Zone 1 as a symbol of social rise and success. Zone 2 had a small 
group of middle-class residents; Zone 3 a small minority of particularly large 
and troublesome ”problem families”, partly, but not wholly, living on un-
skilled labour. (...) The minority of Zone 1 played no part in the image of the 
zone at all. Neither in conversations nor in interviews was it ever mentioned 
in connection with the reputation or the status of the zone. The minority of 
Zone 2 was occasionally mentioned by its residents, always with evident 
pride; it reinforced their claim to a higher status than their neighbours in Zone 
3. In contrast, the image and reputation of Zone 3 was in a very great extent 
affected by the relatively small minority of ”problem families”. (Elias & Scot-
son 1994 (1965):7) 

 
De olika områdena karakteriseras alltså av att ju mer etablerade och ju högre 
klasstillhörighet desto mer makt att definiera den rådande situationen och styra 
synen på området genom att framhäva de positiva sidorna. De nytillkomna om-
rådena får däremot infinna sig i att nedklassas genom att de äldre områdenas in-
vånare definierar dem utifrån den negativa minoriteten. Vad som är intressant är 
att liknande fenomen kan identifieras i Växjö. Jag kommer utifrån Elias och 
Scotsons studie försöka skapa en övergripande bild av hur boendesituationen ser 
ut och fungerar i Växjö stad. 
 
4.4.1 Zon 1 - högstatusområden 
 
Det finns områden i Växjö som skulle kunna liknas vid Zon 1, med hög status 
och människor som klättrat högt på karriärsstegen. Dessa områden har gott 
rykte, är väl integrerade i samhället, samt har en ganska bra sammanhållning 
inom det egna området och släpper inte gärna in nykomlingar/avvikande. Dessa 
områden i Växjö är först och främst Söder, Öster, Centrum och i viss mån Väs-
ter (”gamla Väster”)14, detta är områden som ligger centralt och har mycket gott 
rykte, är attraktiva ur boendesynpunkt och har boende som är väl integrerade i 
                                                 
14 Även Sjöudden, Högstorp, Öjaby och Danneborg (Maria 6, den ”finare” delen av 
Hovshaga) är områden som bebos av människor som är resurskraftiga och som har hög status, 
men dessa områden ligger en bit ifrån Centrum och är mer i form av slumrande villaområden. 
Här kan man finna de ”skötsamma barnfamiljerna och medelålders paren”, i de mer Centrala 
delarna av staden återfinns främst de resurskraftiga ungdomarna och äldre paren. 
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det omgivande samhället och är resurskraftiga. Få minoritetsgrupper återfinns i 
dessa områden, vilket andelen invandrare visar ganska tydligt med variationer 
mellan 1-3%. Många boende i dessa områden (med Centrum som undantag då 
omflyttningen är mycket större där) har bott där större delen av sina liv. Områ-
dena är de äldsta inom Växjö stad. Boendekulturer har vuxit upp utan att några 
tidigare etablerade områden kunnat påverka och definiera situationen för de ny-
inflyttade. Detta har medfört att dessa äldsta, attraktiva och centralt belägna om-
råden har kommit att definiera situationen för sig själva och för efterföljande och 
därmed är ryktet gott. Tillvaron är trygg då man endast släpper in och bor till-
sammans med människor med liknande värderingar och normer. Dessa värde-
ringar om hur ett harmoniskt boende ska vara och vilka slags grannar man vill 
ha uttrycktes som följer av en man boende i Centrum (på gränsen mot gamla 
Väster): 
 

Jaa, vad ska man säga om det. En idealisk granne är väl en som är likasin-
nad med oss, en rejäl person helt enkelt! Man ska inte ägna sig åt några ut-
svävningar och så. Men grannarna i huset är ju inga man har kontakt med 
på så sätt, det är mera ett glatt utbyte av några ord i trappan, man nickar 
vänligt och så… Det är ju inget man vill ha på så sätt, grannkontakt, det 
bästa är ju att hålla dom på distans och inte ha nåt spring i stugorna. Man 
har ju sina bekanta från tidigare och då räcker det med ett leende och ett hej 
när man möts i trapphuset. Jag tycker att vi har väldigt fin grannsämja, det 
måste jag säga. (Intervju med representant för en lokal hyresgästförening i 
Centrum) 

 
Här håller man sig till vissa normer och värderingar (att likna vid vett och eti-
kett), man ser sig som skötsamma och ”rejäla” människor. Man uppför sig inte 
hur som helst och springer mellan husen.  Med det indikerar man att det även 
finns människor av det motsatta slaget som man inte vill ha i sitt område. För att 
vissa ska definieras som ”rejäla” måste det finnas de som inte är ”rejäla”. Men 
även i dessa mer attraktiva områden finns det inslag av s.k. ”problemhushåll”, 
men de tilldelas inte någon större uppmärksamhet. På Drott Syd AB där man har 
sina flesta lägenheter i Centrum eller angränsande till Centrum så menade man 
att lite fester och spring i trapporna hörde till boendet i dessa delar av staden, det 
var något man fick räkna med. Att det förekommer händelser som misshandel, 
inbrott etc. i dessa centralt belägna områden kan lätt hänföras till att det kommer 
människor från stadens alla olika stadsdelar för att ta del av stadens nöjesutbud, 
dessa händelser hänger alltså inte samman med de boende i de aktuella områ-
dena. Men i övrigt i dessa attraktiva bostadsområden så omnämns de inte i 
massmedia då det handlar om mindre trevliga händelser. Andra, mindre attrak-
tiva, områden utpekas tydligare i massmedia: 
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Har det skett något på Nydalavägen, då står det Nydalavägen, men har det 
skett någonting på någon gata på Söder så står det i de södra stadsdelarna 
eller de västra stadsdelarna eller något sådant där naturligtvis. Men Nydala 
är Nydala, det har blivit så. (Intervju med representant för Växjöhem) 

 
Då jag gjorde en sökning på olika bostadsområden i Växjö i Smålandspostens 
arkiv så fann jag exempelvis endast 30 träffar på Söder, att jämföra med hela 
160 träffar på Araby (under en ettårsperiod). De slags artiklar/notiser som jag 
fann från de väletablerade, högattraktiva och lugna områdena som kan liknas vid 
zon 1 var inte uppseendeväckande eller berörde våldsamma incidenter eller kla-
gomål. I SMP 980901 (sidan 4) kunde man t.ex. läsa om hur man inom Växjö 
planerar att bygga nya bostäder med ”den engelska trädgårdsstaden som före-
bild”. Områdena som är aktuella eller av intresse är Söder, området väster om 
Ulrikebergspromenaden (väster om Araby-Dalbo), Hovshaga, Bergsnäs, Sands-
bro och Norr. Allt som allt skulle det finnas plats för ungefär 100-200 radhus: 
”Det handlar om trevnad och skönhet, ett område med radhus, smala gator och 
en liten trädgård.” Det är intressant att se vilka områden som är föremål för 
dessa tänkta små idylliska oaser. Det är varken Teleborg eller Sigfridsområdet 
som omnämns även om man där skulle kunna finna mark att bygga på. Istället 
har man valt ut de områden som har gott rykte, bebos av väletablerade och 
”skötsamma” människor och där få problem uppstår. Man fokuserar på just rad- 
och kedjehus, den typ av bebyggelse Växjö sägs lida brist på bland alla lägen-
heter och fristående villor. Dessa hög- och mellanattraktiva bostadsområden 
kommer genom dessa artiklar att framstå i ljus dager, vilket förstärker bilden av 
dem som ”bättre” än andra bostadsområden.  
 
4.4.2 Zon 2 - Medelklassområden 
 
Zon 2, med boende som är väletablerade i sitt medelklassområde och har ett väl 
utvecklat kontaktnät samt hyser starkast agg mot nykomlingar och avvikande 
har sin motsvarighet i vissa områden i Växjö. Främst gäller denna motsvarighet 
bostadsområdet Norr där man håller samman mot intrång och främmande inslag. 
På bostadsmötet på Norr diskuterades det om automatiska dörrstängare för att 
hålla obehöriga ute och undvika tjuvar (eftersom de verkade finna det osannolikt 
att någon av dem själva skulle kunna stjäla från någon annan boende i området), 
man skrattade åt Araby-Dalbos dåliga rykte och uttryckte irritation över ljudliga 
barnfamiljer som ”grusade ner” i trappuppgången. Man tilltalade varandra med 
förnamn och de allra flesta verkade känna varandra. Många frågande och und-
rande ögon riktades mot mig, en främling som avvek från den rådande normen 
(medelålders och boende i området) som satt längst bak i lokalen och bara lyss-
nade. Utan tvekan sågs jag som en inkräktare, ett hot. Om man inte är en accep-
terad del av nätverket så utesluts man.  
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Andra områden som sannolikt fungerar på liknande sätt som Norr är Väster (de 
nyare delarna i den norra delen av Väster), Själakorset, Hov, Kampen, Skir, 
Räppe och Sandsbro. De fyra förstnämnda områdena är centralt belägna, men 
inte lika gamla som Söder, Öster och Centrum. Inom dessa områden är bostä-
derna inte sammansatta på samma vis som i de äldre områdena, här finns det en 
väldig blandning av gammalt och nytt, små och stora hus, vilket medför att det 
blir en större blandning i dessa områden jämfört med i de äldre områdena med 
mestadels gamla villor och små flerbostadshus. Blandningen gör att det även 
ryms många fler olika kategorier av hushåll inom dessa områden, vilket gör att 
det finns större utrymme för ”avvikande” att få bostad. Detta i sin tur medför att 
man inte tydligt kan dra en skarp gräns mellan sig själv och de som anses ha 
lägre status som man kan i de mest eftertraktade områdena där kötiden på lägen-
heter är lång och villapriserna för höga för att resurssvaga hushåll ska ha en 
chans att ta sig in i dessa områden. De tre sistnämnda områdena ligger i utkanten 
av Växjö och är lugna, stabila områden som troligtvis skulle kunna vara jämför-
bara med zon 2 fast i en mildare form tack vare sin glesbygdhet i jämförelse 
med de mer centralt belägna stadsdelarna. Valdeltagandet inom dessa områden 
är högt eller medel, medan andelen invandrare varierar mellan 0,7 – 6,5 %. De 
äldre och mer väletablerade områdena (zon 1) tycks vara jämförelsevis mer in-
tegrerade i det omgivande samhället och mindre öppna mot nykomlingar. Det 
familjära och kontinuitet värderas högt inom ”medelklassområdena”. Kontaktnä-
ten inom området är viktiga, att känna gemenskap och avgränsa sig från andra 
mindre attraktiva områden framstår som viktigt, vilket en medlem av en lokal 
hyresgästförening på norra Väster uttrycker:  
 

Jag har ju bott här rätt länge nu, sedan 1969 och jag bor kvar i samma lä-
genhet som då. Fast det finns de som har bott här ända sedan det byggdes, 
och det har inte vi gjort då. Det är ju lite omändrat, man har byggt om en 
hel del sedan vi kom hit. (…) Att man ska kunna gå till samtliga grannar, 
att inte behöva bo för sig själv tycker jag är viktigt. Vi är några stycken 
som träffas varje vecka, och vi har jättetrevligt men det är svårt att få folk 
att vilja umgås sådär. Vi är väl ungefär 10 stycken som träffas varje vecka 
och spelar canasta och det är jätteroligt. (…) Nu är det inte lika mycket 
barn som för några år sedan, de växer ju upp och flyttar. Men det kommer 
väl nya snart igen får man hoppas. Det är trevligt när man går på stan och 
det kommer fram ungdomar och frågar om man känner igen dem, då är det 
någon som har växt upp med mina barnbarn, min dotter bor i trappupp-
gången intill, som känner igen mig. (Intervju med representant för en lokal 
hyresgästförening på Väster) 

 
Här är gemenskapen mycket viktigare ön inom zon 1 dör man nöjde sig med 
vänliga nickar I trappuppgången. Genom att sluta sig samman kan man bilda ett 
starkare försvar mot främmande intrång. Eftersom dessa områden är mer upp-
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blandade än vad zon 1 är så medför det att det blir än viktigare att försöka fram-
häva det positiva och dämpa och ta avstånd från det negativa som kan medföra 
att man mer kommer att identifieras med zon 3. På Norr är sammansättningen av 
hushåll mer homogen jämfört med de andra områdena och inslagen av avvikare 
är få. Norra delen av Väster är intressant ur den synpunkten att det angränsar till 
Araby-Dalbo som är ett område med lägre status och sämre rykte. Sammansätt-
ningen i hyresområdet på norra Väster är inte mycket annorlunda från den i 
Araby-Dalbo, men de hushåll som har lägre status framhävs inte, snarare tvär-
tom då de med ”högre” status förhöjer områdets anseende. Ett exempel är för-
hållningssättet till den relativt stora andelen invandrare på norra Väster. Invand-
rarna på området omnämns som en specifik grupp som inte verkar ses som en 
del av den egna granngemenskapen. Ett indirekt avståndstagande där invandrar-
na accepterades men sågs dem som tillfälliga grannar som inte skulle komma att 
stanna i området. Istället framhölls sammanhållningen mellan de gamla, etable-
rade grannarna som bott i området långt innan invandrarna kom dit. 
 
Detta gränsdragande och avståndstagande från de mindre attraktiva områden 
som hotar att inkräkta och ”ta över” det egna området blir oerhört viktigt för att 
hålla sig kvar som ett ”bättre” område, vilket är viktigt då det hänger samman 
med den egna identiteten – man blir var man bor. Detta blir extra tydligt när re-
presentanten för den lokala hyresgästföreningen på Väster uttalar sig om var hon 
absolut inte skulle kunna tänka sig att bo. Hon talar om området som bara ligger 
ett stenkast från hennes eget bostadsområde, två områden som inte skiljer sig 
mycket i varken utseende, hyresnivå eller hushållssammansättning: 
 

Nånstans där jag absolut inte skulle vilja bo i är Dalbo, det området runt af-
färerna och där, Hyresbostäders område... Nej, usch, där skulle jag aldrig 
vilja flytta… absolut inte, det är nog det värsta jag kan tänka mig. (Intervju 
med representant för en lokal hyresgästförening på Väster) 

 
4.4.3 Zon 3 – de svarta fåren 
 
Zon 3 i Elias och Scotsons studie finns även att finna varianter av i Växjö stad. 
Det handlar först och främst om det ”svarta fåret” Araby-Dalbo, men även delar 
av Hovshaga, Sigfridsområdet och Teleborg, samt på gränsen befinner sig 
kanske vissa kringliggande områden dit folk inte gärna flyttar enligt statistiken 
(Fylleryd, Kronoberg-Evedal och Norra Industriområdet) De förstnämnda områ-
dena är främst mångmiljonprogrammens hyresområden, där de mest resurssvaga 
och marginaliserade individerna hamnar då de inte kan konkurrera resursmässigt 
om de mer attraktiva bostadsområdena i staden. Visserligen så bor det många 
personer med starkare resurser inom dessa områden också, men de uppmärk-
sammas inte, istället förstärks och framhävs alla skavanker, problem och otrev-
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liga incidenter, dels genom rykten men även till stor del genom massmedias 
framställning.  
 
Det har i lokal massmedia förts diskussioner om de olika bostadsområdena, först 
och främst har det handlat om strider kring en påstådd misskötsel inom Hyres-
bostäder AB:s områden. Det är personer som på debattsidan hängt ut vissa om-
råden som vanvårdade, ”Växjös första slumområde”, farliga och nedslitna. De 
områden som har utsatts för hårdast kritik är västra Teleborg, delar av Hovshaga 
och Dalbo15 då man talar om att man låter områdena förfalla både inomhus och 
utomhus för att satsa pengar på projekt såsom IT-satsning. Det är Hyresbostäder 
AB som har fått mottagit mycket sparkar, slag och hårda ord medan det etable-
rade Växjöhem AB har höjts till skyarna. Det är de områden som nykomlingarna 
Hyresbostäder AB har satsat extra på (Araby-Dalbo) som utsatts för än hårdare 
kritik från omgivningen. I massmedia klamrar man sig fast vid den stereotypa 
bilden av det invandrartäta mångmiljonprogramsområdet som farligt och sämre 
än andra områden. Kanske inte direkt uttryckt, men genom att läsa de notiser 
och reportage som publiceras lokalt så får man en sammantagen bild som pekar 
åt detta håll: 
 

En bil totalförstördes och sattes senare i brand under natten mellan lördag 
och söndag i Arabyområdet i Växjö. Även reklamskynken kring tennisba-
nan brann vid två tillfällen. Ett stort antal tonåringar drog runt på Araby 
under kvällen och natten. Växjöpolisen, som stundtals fick använda hela 
sin kvällsstyrka, uppskattade antalet till mellan 50 och 100. Vid 21.30-tiden 
fick polisen uppgifter om att någon sålde öl från en bil på området. Bilen 
och chauffören hittades, men inget tydde på någon försäljning. En timme 
senare var samma bil totalt sönderslagen och inknuffad in i ett staket och 
klockan två på natten tände någon eller några eld på bilen som blev helt ut-
bränd. (SMP 980921, sidan 3) 
 
Vid 16-tiden på midsommarafton uppsökte en man sin före detta sambo i 
Araby och hotade henne till livet. Han skrev ner hotet på en papperslapp 
som han stack in genom brevinkastet. Mannen togs in på förhör och frigavs 
sedan. En stund senare blev en annan kvinna hotad i samma område. Hon 
blev ovän med den man som hon har barn med. Han sparkade henne på ax-
eln och sa att han skulle skära halsen av henne. Som för att förstärka sina 
ord drog han med en nyckel över hennes hals så att det blev en röd rispa. 
Sedan försvann han. Polisen vet vem han är, men han är ännu inte gripen. 
Klockan halv åtta på fredagskvällen ringde en kvinna i Teleborg till poli-
sen. Hennes före detta man hade dykt upp utanför huset. Mitt under tele-
fonsamtalet krossade mannen ett fönster och hoppade in i huset. Kvinnan 

                                                 
15se SMP 980924, sidan 2 
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blev så rädd att hon låste in sig i ett rum. Polisen åkte genast till platsen och 
kunde gripa mannen, som slogs och gjorde motstånd. Kvinnan var vett-
skrämd och vågade knappt komma ut ur rummet när mannen förts bort. 
Mannen har erkänt brotten och släpptes efter förhör. Han är misstänkt för 
grovt hemfridsbrott, våldsamt motstånd och skadegörelse. (SMP 980622, 
sidan 3) 
 
Underhållet är under all kritik i de äldre husen. Till exempel har det förut så 
trivsamma Västra Teleborg blivit Växjös första slumområde. Den yttre mil-
jön är så eftersatt att lekplatserna har blivit livsfarliga för barn och föräldrar 
att vistas i. TV, radio och en tidning visade på detta problem för en tid se-
dan. Träd, buskar och rabatter växer som en djungel. Ytterväggar på hus 
och förråd är mögliga. Garage och portar håller på att falla ihop. Staket är 
trasiga eller saknas helt. Listan kan bli hur lång som helst. (Insändare i 
SMP, 980701, sidan 9) 
 

Dessa mindre charmerande beskrivningar av bostadsområdena undgår dock inte 
de boende i de berörda områdena. Att någon klankar ner på ens eget bostadsom-
råde är detsamma som att slå ner på den egna personen, försvarsattityder väcks 
och ett flertal insändare har publicerats där de boende har stått upp och försvarat 
sitt område från olika påhopp. Ibland kan man genom massmedias vinkling få 
uppfattningen av att politiker särbehandlar och använder vissa av Växjös bo-
stadsområden mer eller mindre som ”försöksområden” (där det är accepterat om 
man misslyckas lite i början) för att pröva olika integrationsprojekt och boende-
former. Om projektet lyckas framställs det som att man ”räddat området”, om 
det inte lyckas så tycks det vara fritt fram för nya åtgärdsförsök. Detta fenomen 
är något som främst varit synligt vad gäller IT-projektet i Araby-Dalbo, samt de 
ungdomssatsningar som gjorts där vad gäller boendet, det har lyfts fram i mass-
media som någon form av ”välgörenhetsprojekt” för behövande: 
 

I Araby-Dalbo händer det saker. Här finns Sveriges största IT-projekt för 
hyresgäster och ett prisbelönt ungdomsboende. Med stolthet visade Växjö 
kommunledning upp stadsdelen för gästande ministrarna Persson och Wall-
ström. Statsministern kom alltså på besök för att inviga IT-projektet fram-
tidsstaden. ”Det talas mest om IT, men det här är lika mycket ett bostadsso-
cialt projekt”, förklarade projektledaren Matz Hagman. ”Det kan höja sta-
tusen på bostadsområdet, förändra den sociala strukturen och attrahera nya 
grupper, exempelvis studenter och andra unga.” (Elisabeth Cederholm i 
SMP 980903, sidan 6) 

 
Många är reportagen om hur mycket man har lyckats förbättra området och att 
man har fått fler unga att flytta dit, på så vis verifierar man att området har varit, 
och fortfarande i viss mån är, en aning sämre eller mer problematiskt än andra. 
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Man klappar sig själva på axeln och berömmer varandra för att man har ”ordnat 
upp” i de områden som varit värst nedslitna och problembelastade, men det är 
sällan det sker i dialog med de boende, istället för en process så verkar man för-
vänta sig att paketlösningar ska klara ut problemen som så många gånger förr 
försökts. Det var under en period mycket skriverier om att man från politikers 
håll ville skapa ett stadsdelsråd i Araby, detta utan att tillfråga de boende om 
deras åsikter. Men vad som är intressant att se är att de inom detta bostadsom-
råde som en respons på politikernas ”översitteri” då uppkom vad man kallar 
”Vårt Araby”, med följande åsikter:  
 

Vi önskar inte att Araby skall bli en lekskola för professionella politiker 
(eller en plantskola för desamma), lika lite som vi vill att Araby skall bli en 
tummelplats för olika myndighetsorgan som vill ställa allt till rätta i detta 
problemtyngda bostadsområde. Det är också riktigt som Einarsson skriver, 
att deltagarna i Vårt Araby är duktiga. Man skulle också kunna tillägga att 
vi är självständiga, tänkande och icke undfallande personer. Detsamma gäl-
ler de boende i området, varav många tvingats på flykt från sina hemländer 
just därför att de där varit verksamma för att etablera demokratiska styrel-
seskick. Vad vi i Vårt Araby vill verka för är att dessa grupper av mycket 
kompetenta människor skall ges möjlighet att finna ett forum för sina åsik-
ter, åsikter som vi har anledning att befara inte kommer att finna gehör i de 
nu etablerade, traditionella partierna. (Birger Stenemo (Vårt Araby) i SMP 
980515, sidan 2) 

 
Men även politiker reagerar på hur Araby-Dalbo behandlas och hur man tycks 
styra och ställa med människors liv i dessa områden utan att ta med i bilden att 
det faktiskt handlar om människors hem och att de kan tala för sig själva, att 
kommunikationen går över de boendes huvud istället för med dem verkar vara 
en uppfattning som existerar på flera håll: 
 

Det är mycket prat om Araby och till Araby, men inte med Araby. Jag upp-
lever att människorna i området inte är betrodda bland de etablerade i 
Växjö. Det bor cirka 60 procent invandrare på området men det märks inte 
bland dem som arbetar där. Jag har aldrig mött en ickesvensk underskö-
terska, lärare, vaktmästare, socialarbetare, fritidsledare, städerska, kommu-
nal dagmamma, polis etc. som arbetar på området. Det bor cirka 5000 per-
soner på Araby (lika mycket som i en liten kommun) så naturligtvis kan det 
finnas arbetare med invandrarbakgrund utan att jag har träffat dem. (…) 
Det pågår också diskussioner om att Araby bör ha självstyre. En av initia-
tivtagarna vill att styrelsen skall spegla områdets folkblandning, det vill 
säga fördelningen 40/60. Personligen förkastar jag detta förslag omgående! 
Ännu ett förslag som ökar känslan "de och vi". Skall en styrelse nödvän-
digtvis till bör den bygga på valresultatet från området. Det viktiga är vad 
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de boende tycker och inte hur de ser ut eller var de kommer ifrån. (Eija 
Veijola insändare i SMP, 980314, s. 10) 
 

Det är alltså inte bara ett passivt mottagande och accepterande av kritiken mot 
de områden som på sätt och vis motsvarar zon 3 i Elias och Scotsons studie. Det 
verkar finnas ett visst motstånd och en alltmer framväxande sammanhållning. 
Det går att urskilja variationer av Elias och Scotsons zoner i Växjö, mer eller 
mindre uppblandade. Tydligast blir zonerna om man ser på de mera centrala de-
larna av Växjö, då ytterområdena inte på samma sätt spelar en betydande roll i 
den dynamik som förekommer dessa zoner emellan. Men vilka andra mekan-
ismer är det som ligger bakom denna dynamik? 
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4.4.4 Samspelet mellan zonerna 
 
Skillnaden mellan zonerna uppkom genom att människorna i zon 3 började fry-
sas ut främst av de boende inom zon 2. Detta möjliggjordes genom att de boende 
inom zon 3 inte hade något kontaktnät sinsemellan. De boende i zon 3 uteslöts 
effektivt från föreningslivet (som var mycket utbrett inom zon 2) och efter ar-
betstid (då många under dagtid arbetade sida vid sida från de två zonerna) så 
undvek man inom zon 2 umgänge med nykomlingarna. Föreningslivet förde de 
boende i zon 2 än närmre varandra medan de boende i zon 3 inte hade några ak-
tiviteter att tillgå och ungdomarna istället började busa på gatorna. Det fanns två 
pubar i den lilla staden och de boende i zon 2 hade alltid gått till båda. När bo-
ende från zon 3 började gå till en av pubarna och ”föra oväsen” så slutade män-
niskorna från zon 2 att gå dit. Londonborna och de övriga nyinflyttade hade sitt 
levnadssätt och tog det med sig till den nya staden och började högljutt prata och 
skoja med de gamla byborna på puben. Detta var mittemot de rådande normerna 
i staden: 
 

As a rule, such communities expect newcomers to adapt themselves to their 
norms and beliefs; they expect them to submit to their own social controls 
and, generally, to show their willingness to ”fit in”. (Elias & Scotson 1994 
(1965):17) 

 
Utåt sett verkade ”Londonborna” utgöra en relativt enhetlig grupp och de visade 
inga tecken på att försöka anpassa sig. Men i själva verket hade de långt i från 
samma eller liknande förutsättningar som the village att skapa en enhetlig och 
sammanhållen grupp. ”Londonborna” var vid ankomsten många och rotlösa, de 
hade problem efter att ha förlorat både hus, arbete och trygghet. De försökte, på 
det sätt de var vana vid, att finna sig till rätta i den nya staden. Följden blev att 
de etablerade i staden började frysa ut dem från de sociala sammanhang och 
poster som de besittande den sociala makten innehade. Detta är även känneteck-
nande för de områden i Växjö stad som ligger närmast zon 3. I mångmiljonpro-
gramsområdena finns den allra högsta andelen invandrare, som har gett upp hem 
och liv i det egna landet för att börja om på nytt - istället för att tas emot och ac-
cepteras som en del i en gemenskap förs de åt sidan som en redan homogen 
grupp som inte vill anpassa sig:  
 

Sedan är det ju det här med invandrarna då, de har ju sina kulturella, de 
vill ju hålla ihop. (Intervju med representant för en lokal hyresgästföre-
ning på Väster) 

 
På så vis kan man tycka att de boende inom mångmiljonprogramsområdena, lik-
som Londonborna, har mycket gemensamt, men det tar lång tid att bygga upp ett 
nytt liv i ett annat land men sakta och säkert har de boende främst i Araby-Dalbo 
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börjat skapa ett miniatyrsamhälle med många egna aktiviteter. Man ger ut en 
egen liten tidning (häfte) ”På G i Araby” och man har kafé, kursverksamhet, af-
färer, post, pizzeria, bank, apotek etc. i området. Likaså skulle man kunna säga 
att Teleborg har kommit att bli ett miniatyrsamhälle i sig, med det mesta till-
gängligt i form av service och utbud. Där finns de flesta studentpubarna, stor-
marknader, gatukök, restauranger, frisör etc. Men ändå är det ganska tydligt att 
de boende i dessa områden ses av de etablerade i de kringliggande områdena  
som näst intill ”sämre”. Detta för att nykomlingarna utgör ett hot mot deras 
lugna och trygga världsbild där deras vanor och rutiner inte har ifrågasatts tidi-
gare: 
 

Above all, they developed as weapons an ”ideology”, a system of attitudes 
and beliefs which stressed and justified their own superiority and which 
stamped the people around the Estate as people of an inferior kind. (Elias & 
Scotson 1994 (1965):18) 

 
Så väl vi och de, rykten samt stigmateorin fungerar för att förstå hur man exem-
pelvis genom att sänka andras status förhöjer sin egen status, vilket medför att 
personer med lägre status inte utgör något hot mot den egna kulturen eftersom 
de inte släpps in i den. Efter hand växer en egen kultur fram bland de samman-
förda människorna i zon 3, men då de kommer från helt olika bakgrunder och 
utesluts och motarbetas genom att nerklassas på olika vis (via massmedia och 
rykten) så tar denna process mycket lång tid. Om boende inom zon 2 började 
umgås med någon i zon 3 eller uppföra sig i enlighet med de rådande normerna 
blev de behandlade som nyinflyttade i området, man blev baktalad och utstött. 
Den sociala statusen från zon 3 ”smittade av sig” (jfr Stigma). Nykomlingar till 
den egna zonen fick likaså alltid en problematisk prövotid innan de accepterades 
som ”likvärdiga”: 
 

Newcomers who settled in the ”good streets” of the ”village” were always 
suspect unless they were obviously ”nice people”. A probationary period 
was needed in order to reassure the established ”good families” that their 
own status would not suffer by association with a neighbour whose stand-
ing and whose standards were uncertain. (Elias & Scotson 1994 (1965):39) 

 
Det är allra svårast att bli accepterad i ett område av zon 2’s slag då de boende 
där är mycket måna om att inte sänka sin status genom att inte släppa in nya 
människor och riskera att förlora den kulturella dominansen i området. I områ-
den av zon 1’s slag måste man vara resurskraftig för att kunna ansluta sig p.g.a. 
höga boendekostnader, eller så har man bott där mycket länge och blivit en ac-
cepterad del av området. Där har man inte samma bekymmer som i zon 2 ef-
tersom man i zon 1 inte har några ”ovanstående” som man behöver hävda sig 
gentemot. En social ranking råder i staden, denna ranking är bestämd av ”den 
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starka majoriteten” - inte att förväxla med den demokratiska majoriteten. Det är 
de resursstarka i staden som kan sätta upp gränser och riktlinjer för denna soci-
ala ranking, de resurssvaga kan inte påverka det.  
 
Då zon 2 redan var etablerad och uppbyggd tillsammans av de boende där så var 
även normerna och värderingarna väl etablerade och åtföljdes eller sanktionera-
des negativt om de bröts. Elias och Scotson menar att om de familjer som för-
störde ryktet för hela zon 3 hade bosatt sig i zon 2 istället så skulle de ha mött en 
starkt sammanhållen motkraft. De som avviker i zon 2 får problem, utesluts och 
motarbetas. Men familjerna i zon 3 hade ingen motsvarande sammanhållning 
med restituerande normer och värderingar då de kom från helt skilda bakgrun-
der. På grund av detta kunde de boende i zon 3 utan att sanktioneras negativt av 
den egna ”gruppen” bete sig på olika vis, som ibland uppfattades olämpligt och 
hotfullt bland de redan etablerade i zon 2. De övriga boende i zon 3, som inte 
orsakade problem, höll sig undan så gott de kunde för att undvika att bli stämp-
lade som problemhushåll de också.  
 

A mass of neighbours who tended to withdraw, who denied themselves the 
pleasures of ’neighbouring’ and ’kept themselves to themselves’ – a neigh-
bourhood without centre, without leadership, with little solidarity and cohe-
sion was unable to bring any effective pressure to bear upon its deviant mi-
nority. (Elias & Scotson 1994(1965):87)  

 
Detta kan man tänka sig ha skett även i en stad som Växjö. Områdena i och 
kring Centrum har funnits sedan stadens begynnelse. Där har människor växt 
upp och formats in i en ”för givet tagen” kultur, när sedan staden började expan-
dera så började nya människor strömma till med andra vanor och synsätt på 
världen. Den trygga och lilla gemenskapen hotades och var inte längre den 
självklart enda rätta. Genast skyddade man sig att hitta fel på nykomlingarna och 
förstora upp dem och på så vis dra en tydlig gräns mellan sig själva och de ”oci-
viliserade” nyinflyttade. Men efter hand har de nyare områdena börjat finna sina 
egna nischer, egna nätverk och aktiviteter, man har ökat i status. Områdena nära 
centrum (t.ex. Spetsamossen) var under en tid säkert sedda som sämre än t.ex. 
Söder då de var befolkade av nykomlingar som hotade den för givet tagna var-
dagsordningen. Men när sedan miljonprogrammens områden började byggas 
och fylldes med alla möjliga slags människor som tidigare vistats på institution-
er, inte haft råd med egen bostad, kommit från ett annat land eller bara var en 
nyinflyttad i största allmänhet, så fann man genast fel och brister hos dessa 
människor. Där bodde bara tjuvaktiga invandrare och galna människor och om-
rådet fick sin stämpel. De nyinflyttade och icke sammansvetsade människorna i 
dessa områden hade ingen chans att försvara sig mot dessa rykten och anklagel-
ser utan fick en stämpel i pannan. I och med detta så blev zon 2, Spetsamossen i 
detta fall, genast en mer accepterad och etablerad del av staden. Iakttagelser och 
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skvaller spelar en stor roll för de olika zonernas invånare. Zon 2 skvallrade friskt 
om zon 3 noterade Elias och Scotson, de iakttagelser som förmedlade och för-
stärkte den bild man hade av dem som mindre mänskliga och värda fördes gen-
ast vidare.  
 

Gossip, in other words, is not an independent phenomenon. What is gossip-
worthy depends on communal norms and beliefs and communal relation-
ships. (Elias & Scotson 1994 (1965):89)  

 
Skvaller som passade in på den redan etablerade bilden av zon 3 användes fli-
tigt, det fungerade även som en förhöjande process för zon 2 som i och med en 
nedskrivning av zon 3 framstod som mycket bättre. Skvallret hade bättre förut-
sättningar att spridas i zon 2 då man träffades i och med alla olika fritidsaktivite-
ter. Här kan man än en gång se Norr som ett exempel på hur ett tätt sammanhål-
let område sluter sig samman och skvallrar mer eller mindre informellt. På det 
bostadsmötet jag närvarande vid skrattade man och sade nedlåtande kommenta-
rer om framför allt Araby-Dalbo, likaså nämnde man inom Växjöhem AB att 
många privatpersoner spred rykten och skvaller om framför allt Teleborg, 
Hovshaga och Araby-Dalbo, vilket medför att många som tänker flytta till eller 
inom Växjö brukar tacka nej till att bo i dessa områden. Skvallret och ryktena 
medför att endast de som är i akut behov av en bostad och inte har resurser att 
tacka nej och invänta en annan lägenhet som hamnar i de områden som stämp-
lats med hjälp av negativa rykten och nedklassning från boende i andra områ-
den. Detta är dock något man på olika sätt försöker motarbeta inom bostadsföre-
tagen genom olika boenderabatter, försköningar av den fysiska miljön, IT-
satsning och olika integrationsprojekt för att öka sammanhållningen i områdena. 
Men oavsett vad de boende i området tycker om att bo där så är det fortfarande 
de omgivande områdena som så att säga sätter upp måttstocken för var som är 
bra och mindre bra områden, vilka beteenden som är passande och inte.  
 
Ryktena blir inte bara till skvaller, de blir till myter som blir en för given tagen 
uppfattning om hur världen är beskaffad, Den nya uppväxande generationen i de 
utsatta och stämplade områdena upplever hur marginaliserings- och exklusions-
processen inverkar på deras livsmöjligheter och en känsla av uppgivenhet eller 
frustration kan mycket sannolikt uppstå. Detta i kombination med att samman-
hållningen och sanktioner relaterade till de existerande normerna inte är lika 
starkt som i de mer etablerade områdena medför att problem lättare uppkommer 
istället för av övervakande grannar stävjas i tid. Den sociala kontrollen var alltså 
mycket mindre i de utsatta och löst sammansatta området, vilket även kommit 
fram i mina intervjuer där man tydligt påpekat att de små och lugna områdena 
har en mycket större kontroll på vad grannarna gör och att sanktionerna är tyd-
liga om man avviker från den rådande normen. Nykomlingarna blir således ett 
hot mot den etablerade ordningen. Deras beteende medför att en nära kontakt 



 53 

med dem sänker de redan etablerades och deras bostadsområdes status både för 
dem själva och i omvärldens ögon. ”Gammal” (etablerad) blir ett ord som ut-
trycker överlägsenhet – en gräns för social distinktion. Att vara ”gammal” i om-
givningarna medför att man kan alla ”regler”, man har lärt sig att anpassa sig 
och behärska sig: 
 

Shared taboos, the distinguishing restraints, strengthen the bonds within the 
network of ’better families’. (…) ’Inferior’ people are apt to break taboos 
which the ’superior’ people have been trained to observe from childhood 
on. Breaches of such taboos are thus signs of social inferiority. (Elias & 
Scotson 1994(1965):153) 

 
Allt som nykomlingarna gör på ett annorlunda sätt ses därmed som ett tecken på 
deras underlägsenhet. Att man inte parkerar på samma vis som de andra boende 
i området, att man hälsar på ett ”olämpligt” vis när man möts, att man tvättar för 
ofta, att man har underliga gardiner, att man klär sig annorlunda, ja, allt kan tol-
kas som att personen i fråga är underlägsna när man har utarbetat ett normsy-
stem som värderar vissa egenskaper högt och andra inte. Problemen som uppstår 
när en ny grupp människor kommer till ett nytt område är inte endast det att de 
fysiskt förflyttats från en plats till en annan, de flyttar även från en social grupp 
till en annan. De redan etablerade upplever detta som ett hot mot den egna statu-
sen och slåss således med vapen som skvaller, stigmatisering och exklusion för 
att behålla sin högre ställning. Denna kamp om att bibehålla makten att definiera 
situationen till sin egen fördel är alltså en grundläggande process som försiggår 
och som är oerhört viktig att känna till för att förstå hur en stad växer upp och 
olika områden formas och samspelar med eller mot varandra.  
 
 5. Uppkomsten av ömtålighetstrappan 
 
I detta kapitel tänker jag djupare gå in på vilka faktorer och processer som ver-
kar för att forma Växjö stads bostadsområden och bostadsmarknad till vad det är 
idag. 
  
Först och främst så kan man se på Växjö stad utifrån ett traditionellt boendeper-
spektiv där man ser villaområden som belagda med hög status, sedan bostadsrät-
ter och lägst status bland hyresrättsområdena, främst de inom allmännyttan. Att 
äga sitt eget boende är ett tecken på att man dels har resurser och dels att man är 
herre över sitt eget boende. Givetvis finns det områden med villor som är mer 
attraktiva än andra, men över huvud taget så innebär att äga en villa att man be-
finner sig ett steg högre upp i boendetrappan än om man bor i en lägenhet. Att 
bo i en bostadsrätt kan tänkas vara belagt med högre status då man också köper 
sin lägenhet och har ett större inflytande på sin boendemiljö vad gäller föränd-
ringar i bostaden. Att bo i en hyresrätt innebär att man inte har kontroll över det 
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egna boende och om man dessutom bor i allmännyttans lägenhetsbestånd så in-
nebär det att man får samsas med de som befinner sig längst ner på boendetrap-
pan som inte kan finna bostad någon annanstans. För allmännyttan har fortfa-
rande som mål att bereda samtliga personer ett bra boende – oavsett var man 
kommer ifrån och vem man är, det är sista utposten innan man hamnar utanför 
den ordinarie bostadsmarknaden. 
 
Vanligtvis delas således befolkningen upp på detta sätt i en slags boendetrappa, 
där de olika trappstegen förmedlar en viss social status till omvärlden vad gäller 
klass, ekonomi och resurstillgångar av andra slag (sociala kontakter, språk, ut-
bildning och arbete mm), men Växjö är intressant att se närmare på då allmän-
nyttan utgör en så stor andel av bostadsbeståndet jämfört med vad den gör i de 
flesta andra svenska städer. Allmännyttan i Växjö utgör ungefär 70 % av bostä-
derna i flerbostadshusen, bostadsrätterna utgör ca 20 %, medan de privata hyres-
rätterna endast utgör kring 10 %. Utav det totala bostadsbeståndet utgör flerbo-
stadshusen mellan 25-49%.16 Lindberg och Lindén skriver om Växjö kommun: 
 

Fördelningen av lägenheter mellan ägarkategorier och upplåtelseformer på 
bostadsmarknaden har stora likheter med Huddinge. Här finns också en 
mycket stor småhussektor (64 procent), en stor allmännyttig sektor (22 pro-
cent), privat hyresrätt och bostadsrättsektor med 7 procent vardera. Även i 
denna kommun sker en fördelning av hushåll efter ekonomisk resursstyrka 
mellan ett ekonomiskt mera krävande småhusboende och ekonomiskt mera 
lättillgängligt hyresrättsboende, vilket ger höga segmentationstal. (Lind-
berg & Lindén 1989:75) 

 
En så stor allmännytta bereder plats för alla möjliga kategorier av människor då 
tillgången på lägenheter är så mycket större inom den kommunala sektorn och 
på så vis även har ett större krav att ta emot problembelastade hushåll. I Växjö är 
allmännyttan så pass stor att det uppkommit många olika allmännyttiga områden 
med olika utbud och attraktionskraft. Detta i kombination med de existerande 
villaområdena, de privata hyresbostäderna och hyresrätterna lägger en grund för 
en intressant dynamik och utformning av den lokala bostadsmarknaden. Det 
verkar överlag existera en idé om att människor i hyreshus, främst allmännyttans 
är mindre kräsna, mer tåliga och kan bo lite hur som helst. Men villaägare och 
de som bor i bostadsrätter måste däremot tas hänsyn till å det yttersta, något som 
ett av de allmännyttiga bostadsföretagen i Växjö uttrycker när man talar om var 
man skulle kunna inhysa de värst utslagna: 
 

Vi har försökt, men det är ju alla omkringliggande villaområden… Det 
räcker inte att det ligger en bit därifrån utan de ska inte ligga mellan bo-
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stadsområden och staden, för då går de genom områdena och då blir det ju 
protester för det. Och den tåligaste gruppen är dom som bor i hyresbostä-
der, dom accepterar rätt mycket bara de slipper ha dom som grannar, men 
som villaägare är man känsligare. (Intervju med en representant för Växjö-
hem AB) 

 
Det är här tydligt vilken hänsyn som tas till de boende med störst tyngdpunkt på 
egnahemsägare och minst tyngdpunkt på hyresgäster i allmännyttans områden, 
men hur ser förhållandena ut mellan de olika bostadsområdena och upplåtelse-
formerna? Jag tänker försöka beskriva hur bostadsförhållandena (vad gäller hy-
resmarknaden) fungerar och kanske kan förklaras utifrån några centrala begrepp. 
För att kunna se på Växjö stad som boendeort på ett fruktsamt vis gäller det att 
finna begrepp som kan användas för att lyfta fram de processer som jag tycker är 
de mest framträdande på boendemarknaden. Något som ständigt har återkommit, 
om än i varierande grad och i form av olika uttryck, är åtskillnaden mellan olika 
bostadsområden som tåliga och ömtåliga. Ett tåligt område skulle då vara kapa-
belt att inrymma fler problematiska hushåll än de ömtåliga, som i sin tur utifrån 
en existerande föreställning om dess ömtålighet måste skyddas från sådana in-
slag. Detta är intressant, vad är det som gör ett område ömtåligt? Vilka bor där 
och vilken hänsyn tas till dessa områden jämfört med de tåliga områdena? En 
föreställning om att Växjös består av bostadsområden med olika ömtålighets-
grader verkar finnas implicit eller explicit inom de flesta bostadsföretag, såväl 
privata som allmännyttiga, samt hos privatpersoner:   
 

Det är väl skillnad på en del bostadsområden. Varje område har väl sin, vad 
ska man säga…genre. Jag är inte så bra på sådana där fina ord. Men så är 
det nog. (Telefonintervju med representant från en lokal hyresgästförening 
på Väster) 

 
Det finns ju de här små pärlorna här, det finns det på alla enheterna tror 
jag…(Intervju med representant från Växjöhem) 

 
5.1 Ömtåliga områden 
 
Man talar alltså om områden med olika status och kännetecken, pärlor och 
svarta får, ömtåliga och tåliga områden. För att börja med de ömtåliga områdena 
så kommer det fram på många olika sätt att det är just de områdena som har en 
väldigt låg omflyttning, gott rykte, skötsamma hyresgäster och god samman-
hållning som ses som ömtåliga. Det handlar om människor som kanske har bott i 
sin lägenhet sedan området byggdes eller ett relativt litet hyreshusområde som 
utformats för vissa specifika kategorier av människor och som har en nära kon-
takt med hyresvärden och grannarna sinsemellan. De överensstämmer väl med 
zon 1 och 2 I Elias/Scotsons studie. När jag har varit ute och intervjuat olika 
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personer i Växjö så är det ständigt återkommande att de ömtåligaste, oftast 
också de mest attraktiva, områdena bedöms vara Norr, Öster, Söder och i viss 
mån Väster: 
 

Söder och Öster och Väster, gamla Väster då för jag vet inte riktigt vad 
som menas med Väster, det är de som är kända för att vara lugna stadsde-
lar, lugna områden. (Intervju med representant för Bostadsbutiken)  

 
Den policy de allmännyttiga bostadsbolagen har är ju att de vanliga hyres-
gäster ska ju inte bli lidande av gäster som egentligen inte kan bo nån-
stans... Det finns, det är ju bara att krasst konstatera, att det finns folk som 
inte kan… Och det är ju inga ovanliga saker, det blir ju stökigt om vi så sät-
ter dem på Söder, Norr eller Öster va…(intervju med representant från Bo-
stadsbutiken) 

 
De flesta som söker vill bo på Söder eller Öster. (…) Fler och fler flyttar 
närmre stadskärnorna och då ligger ju Söder bra, och Öster, och det är 
ganska många som söker sig tillbaka in från Hovshaga och från Teleborg. 
(Intervju med representant från Mjölner fastighets AB) 
 
Jag har aldrig känt så för Öster. Däremot Söder tycker jag om, där har jag 
ju bott i så många år i huset då, och flera år innan dess. Väster är också bra, 
men jag har aldrig ens funderat på Norr. Det är Söder och Väster som gäller 
för mig, ja och så Centrum förstås. Det är behagligheterna på denna sida 
som lockar…(Intervju med representant för lokal hyresgästförening i Cent-
rum) 

 
Antingen sägs det rakt ut att det är dessa områden som är de lugna och attrak-
tiva, eller ömtåliga, områdena i Växjö stad. Men även sägs det indirekt då man 
tar som exempel att man inte ens skulle få lugnt i de lugnaste områdena om man 
fick en stökig hyresgäst dit, man visar på hur bra dessa områden är genom att 
indikera dess ömtålighet för störningar. Dessutom är det ytterst intressant att re-
presentanten från hyresgästföreningen i Centrum väljer att kommentera endast 
de ömtåliga bostadsområdena när vi diskuterar vart man skulle, respektive inte 
skulle, kunna tänka sig att flytta. De övriga områdena togs inte ens upp för över-
vägande förrän jag förde det på tal. Mjölner AB, ett av de största privata bo-
stadsföretagen i Växjö har ett bostadsbestånd på Söder som är ett typexempel på 
ett s.k. ömtåligt område. Mjölner beskriver sig själva i relation till de storskaliga 
allmännyttiga bostadsföretagen som följer: 
 

Vi är inte så många som jobbar här. Vi är ju rätt breda. Vi gör allt från att 
gå till banken och lånar pengar och sitter i förhandlingar till att räfsa löv 
och städa trappor. Så att vi gör många. Jag tror att vi har en ganska nära 



 57 

kontakt med hyresgästerna, dels sitter vi ju nära och dels har vi lite mer 
äldreboende. (…) Och vi har också en del som bor här som börjar bli lite 
senila, lite glömska, då har vi ställt upp med lite extrahjälp. Sedan tror jag 
också att det är lite annorlunda på det sättet att om det är någon som har 
problem med hyran… Nu ska man ju i ärlighetens namn säga att man kan 
ju inte jämföra oss med allmännyttan för vi är ju förskonade, om man får 
säga så, att vi får ju välja våra hyresgäster utom de här 20 lägenheterna 
(vårdboende som kommunen platsanvisar förf. anm.). Det är det jag menar 
att man kan inte riktigt jämföra med allmännyttan, de måste ju ta dem som 
kanske ingen annan skulle vilja hyra ut till om man ska vara så krass. (In-
tervju med representant för Mjölners AB) 

 
Man tar hand om varandra, lär känna sina hyresgäster som personer och inte 
som nummer. Man bryr sig och försöker kanske jobba mer socialt inriktat än 
affärsmässigt då man tack vare småskaligheten kan kosta på sig kvalitet, man 
har t.ex. inrett samtliga trappuppgångar på sitt område på Söder med möbel-
grupper för att ge ett mer välkomnande intryck. Man är också väldigt måna om 
att inte föra in oroande inslag i de harmoniska och lugna områdena. Det dröjde 
t.ex. länge innan man började ta in en del studenter, då man trodde att de kanske 
skulle medföra problem, men det visade sig att i den utsträckningen man hyr ut 
till studenter idag fungerar bra. Inom Mjölner är man mycket väl medvetna om 
att det är känsligt att införa nya, främmande traditioner, element eller alltför av-
vikande grannar. Man talar om att det finns kulturer som är känsliga för föränd-
ringar: 
 

Uppe på Myran är det ett sådant där gammalmodigt system, man har en 
lista och så man får boka förmiddag eller eftermiddag (tvättstuga förf. 
anm.) och så är det en nyckel i ett skåp som man får hämta där, och det för-
vånar mig att det kan fungera. Det är en nyckel som man öppnar ett skåp av 
masonit och där inne hänger en nyckel som man får hämta då. Det där 
tyckte vi ju var väldigt gammalmodigt när vi köpte det för två år sedan, 
men i de husen finns det flera som har bott där ända sedan det byggdes 
1970, och då blir det en egen kultur där. Det får man vara väldigt försiktig 
med att gå in och störa i den kulturen. Det tror jag faktiskt är viktigt, precis 
lika viktigt som när man går in och köper ett företag, om man skulle göra 
det, att man måste ta sig in där och se vad är det för regler som är oskrivna 
men som ändå finns där. (Intervju med representant från Mjölner AB) 

 
Man talar här om oskrivna regler, om att inte gå in och störa, man talar om ett 
boende som är ömtåligt. Samma slags resonemang kommer upp vid ett flertal 
tillfällen och pekar åt samma håll. Inom Hyresbostäder AB talar man om att det 
handlar om att ha en s.k. ”fingertoppskänsla” när man skulle välja ut en lägenhet 
för en ”problemperson”. Om man har ett område där det mestadels bor lugna 
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pensionärer så är det inte ett bra alternativ, inte heller om det är ett studentom-
råde. Istället menar man att man måste se till att de övriga hyresgästerna inte 
kommer att störas av den nyinflyttade personen, vilket medför att man vanligtvis 
placerar ut problemhushåll i områden där det är stor omflyttning och många 
tomma lägenheter. Detta görs för att skydda andra hyresgäster och för att kunna 
garantera ett tryggt och lugnt boende. De ömtåliga områdena skonas från stö-
rande och främmande inslag, medan de tåliga områdena härdas ytterligare med 
fler problembelastade hushåll. Just småskaligheten lyfts fram som en av orsa-
kerna till de ömtåliga områdenas lugn, att man har en kontroll på varandra som 
inte finns på samma sätt inom större områden: 
 

Men framför allt så har man en liten enhet så vet man ju vem ens näste 
granne är och man har litegrann, man blir lite mer anonym i ett stort om-
råde. Men har man alltså ett litet område där man vet vilka grannar man har 
omkring sig då blir det kanske lite socialt tryck, att man tänker på vad man 
gör. (Intervju med representant från Växjöhem AB) 

 
Det verkar vara en mycket hårdare ”gränskontroll” för nya hyresgäster inom 
vissa områden framför andra. Inom de små lugna områdena finns alltså något 
som man kallar ”socialt tryck”. Detta sociala tryck kan tänkas vara ett sätt att 
bevara lugnet genom att man tillsammans utformar informella regler som sankt-
ioneras om de bryts. Man skapar en egen miniatyrvärld där vissa normer och 
värderingar råder. Dessa miniatyrvärldar sköter sig själva och reder ut sina pro-
blem utan inblandning av hyresvärden, de vet vilka regler som gäller. Då dessa 
miniatyrvärldar är i stort sett självgående så upplevs boendeinflytandet som 
större, trivseln ökar och omflyttningen blir därmed lägre. Detta är oerhört posi-
tivt för en hyresvärd ur alla perspektiv, man sparar pengar och tid och får ett gott 
rykte som hyresvärd. Dessa attraktiva områden blir därmed näst intill ”fridlysta” 
skulle man kunna säga, de ses som ytterst ömtåliga och stor prioritet läggs vid 
att bevara detta lugn. Därmed höjs ribban för den som vill bo där, man kan inte 
komma och störa ordningen då det skulle uppröra och skapa ett mindre attraktivt 
område med större omflyttning och problem. Högst väntetid och därmed även 
störst efterfrågan på lägenheter är det på Söder, de äldre husen på Spetsamossen, 
vissa områden på Öster och de äldre områdena inne i centrala Växjö. Kortast 
väntetid och därmed även minst efterfrågan är det på Araby-Dalbo. Rädslan att 
störa i de attraktiva, och således även sedda som ömtåliga, områdena verkar vara 
utspridd, det är nästan en underförstådd självklarhet att man inte placerar stökiga 
hushåll i ett lugnt och attraktivt område, som i sådana fall skulle ”förstöras”: 
 

Men det är inte samma typ av problem, alltså jag menar sådana som slåss 
hela nätterna igenom, eller kompisar som blir liggande i trappan och sådana 
saker. Jag tycker i och för sig att det är intressant, men då skulle jag vilja ha 
ett annat hus, ett område… Men inte blanda in dom äldre, dom är ju rädda 
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som det är. (…) Men sen ska man ju vara så ärlig att vi skulle nog tacka nej 
till om du menar missbruksproblem, för det skulle helt enkelt fördärva om-
rådet. Men sedan är jag inte säker på att det är rätt att man samlar alla på ett 
enda område som det ofta görs idag, det tror jag inte heller. Men annars, vi 
har ju haft människor med olika nationaliteter som har bott här från och till. 
Det har ju inte varit några problem, men det är ju så, människor är ju väl-
digt känsliga ”är det en ryss, eller är det en turk, eller nån från Iran eller 
England, eller”. Det har ju en väldigt stor betydelse för dem varifrån de är, 
men det har vi aldrig tagit hänsyn till. Men jag kan ju säga att om vi skulle 
hyra ut till en familj med 10 barn och som kommer från en kultur som man 
vet är väldigt annorlunda, det skulle skapa en väldigt stor reaktion, det tror 
jag. (Intervju med representant från Mjölners fastighets AB) 

 
Numer så konkurrerar vi på lika villkor som alla andra, vi har samma sub-
ventioner, samma nyanseringsmöjligheter, samma marknader och konkur-
rerar med hyror, men ändå har vi detta åtagande som ingen annan har (att 
placera ut problemhushåll i sitt bostadsbestånd förf. anmärkning). Det både 
kostar pengar och sänker kvalitén punktvis vid olika tillfällen. Så att det är 
en fråga som ständigt bearbetas. (Intervju med representant för Växjöhem 
AB) 
 

5.2 Tåliga områden 
 
De storskaliga miljonprogramsområdena ses däremot som mycket tåliga områ-
den dit man kan hänvisa problematiska hushåll utan att få en massa klagomål. 
Där är man vana vid ljud och stor omflyttning, där kan man som ett av de all-
männyttiga bostadsbolagen uttryckte sig ”ha på TV-n mycket högre än i ett litet 
lugnt område utan att motta några klagomål". Att man ser till vilka områden som 
är ömtåliga eller tåliga när man placerar ut nya hyresgäster är något som man 
lyfter fram även inom allmännyttan: 
 

Vad jag menar är att det finns känsliga och mindre känsliga områden, det 
finns känsliga trapphus och mindre känsliga trapphus. Jag menar, kan vi då 
vara med och hjälpa till och säga ”här tror jag att det skulle kunna gå bra, 
och det går nog bra för de andra också”. Men att sätta den här personen i 
det mest känsliga området, i det mest känsliga trapphuset får följden av att 
han också mår dåligt och då klarar han inte av att bo där själv, då hjälper 
man inte honom. Då måste man se till att bostadsföretaget också har full in-
syn för att kunna hjälpa till. (…) Där är ju också en av fördelarna med den 
organisationen som idag, att vi har kontoren ute i områdena, bland männi-
skorna. Det gör ju att vi känner dem och de känner oss, vi känner trapphu-
sen betydligt bättre. Våra vaktmästare som jobbar där jämt vet ju exakt hur 
där ser ut i varje trapphus, vad som hänt över helgerna och så… Så att när-
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heten därvid, den tror jag e bra. Det är också en trygghet för de boende att 
vi vet vad som händer. (Intervju med representant för Växjöhem AB) 

 
Även om vi inte kan påverka det i egentlig mening, men man kan nog se i 
vissa områden att störningskänsligheten har blivit högre, alltså man har bli-
vit mer känsliga i vissa områden än i andra områden. Det är möjligt att det 
på något sätt påverkar den som hyr, att man inte hyr i känsliga områden 
utan att man hyr i andra områden. Det är ju möjligt att det gör, men det är 
ju ytterst små nyanser. (…) Jag tror kvarboendet är, eller omflyttningen är 
mindre där. Det utbildas ju kulturer i olika stadsdelar, det tror jag finns i 
alla städer. En stadsdel har sin kultur eller vad man ska säga. Om man har 
två alternativ som uthyrare, om man säger att vi har två lägenheter att ut-
hyra och en person eller familj som söker så tänker man nog som uthyrare 
att där skulle nog passa dem bättre än där. Men det är ju bara i inflyttnings-
ögonblicket, sedan är ju dom fria att flytta vart de vill. Vi kan ju aldrig 
styra det i den meningen, utan mera att rekommendera eller vad man ska 
säga. (Intervju med representant för Växjöhem AB) 

 
Vilka områden i Växjö är det då som uppfattas som tåliga? Om man ser på vilka 
områden som har högst omflyttningsfrekvens, en stor del resurssvaga hushåll, 
många vräkningar, många sociala kontrakt, och överlag kanske ett mindre gott 
rykte och inte särskilt attraktivt som bostadsområde för det stora flertalet så är 
det främst miljonprogramsområdena som kommer i fråga. Och det är dessa om-
råden som har den högsta andelen problemhushåll, som enligt bostadsföretagen 
kräver någon form av ”fingertoppskänsla” för att placera ut. Framför allt är 
Araby-Dalbo (Nydala) ett område som har fått känna av ”fingertopparna”. Både 
inom Socialförvaltningen, allmännyttan, Kronofogdemyndigheterna, Hyres-
nämnden, de privata fastighetsägarna och inom Hyresgästföreningen nämnde 
man Araby-Dalbo (Nydala) i samband med problemområden. Men även andra 
områden kom på tal: 
 

Men det finns vissa områden som är hårdare belastade, vissa gator och 
adresser där man gärna gyttrar ihop dem som har problem. Det är enstaka 
adresser, enstaka hus, det är i Lammhult, Rottne och i Nydala som också ett 
belastat område, det är det ju. (…) Våra grupper har ju också ganska dålig 
ekonomi överlag så att de söker ju billigare lägenheter också, så att det 
kanske även styrs efter det. (Intervju med representant för Socialförvalt-
ningens enhet för ekonomiskt bistånd) 

 
Teleborg har väl också lite… Nu är detta sånt som jag bara har hört. Lite 
dåligt rykte, att ”där vill jag inte bo på Furutåvägen”. (Intervju med repre-
sentant för Bostadsbutiken) 
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Jaaa… Det finns ju alltid en del problemområden om man ska lyfta fram 
dem, sedan finns det ju dom som är lite lugnare, visst är det så. De här 
mindre områdena, de blir ju oftast lugnare... Sedan har vi ju de här stora 
områdena, typ, ja Vintervägen (miljonprogramsområde på Väster förf. 
anm.). Där har det varit rätt stökigt, men det känns som om vi har fått ord-
ning där nu, det känns som att det är rätt så lugnt i dom flesta områdena 
nu.(Intervju med representant för Växjöhem AB) 
 
Nu försöker vi och även bolagen att sprida det så mycket som det överhu-
vudtaget går. Annars så var det ju mycket, det blev ju så att där det fanns 
tomma lägenheter där satte man ju då de med problem, Arabyområdet 
t.ex.…. Det hjälper ju inte upp området, det är ju inte förtjänt av att det blir 
ännu mer problem där. Då är det ju bättre att sätter dem som t.ex. på Öster 
där det är väldigt lugnt, där märks det ju inte på samma sätt. Så det är ju lite 
den fördelningen som vi försöker göra. (Intervju med representant för Bo-
stadsbutiken) 

 
Det är ju också så att man får en stor kategori numera med sådana här akut-
sökande, sådana som plötsligt bryter upp från en relation o.s.v. och dom får 
ju komma inspringande här och då har de åkt runt och så kanske vi inte har 
någonting då. När vi sedan föreslår så blir det: ”nä, där kan jag inte tänka 
mig, där har jag varit, nä”, trots att de är i en svår situation så kan de ändå 
inte tänka sig att bo där och där och då har jag hört att det är mest på Araby 
eller Teleborg. Sedan har vi väl lite, vi har fått en grupp sökande som 
kommer ifrån Öjaby, och det låter ju konstigt, men där tror jag att dom har 
samlat ihop lite för många folk med problem där och folk som bodde där 
innan och som hade det jättefint och lugnt då klarar de inte att bo kvar där. 
Så det är ju inte bra när man måste göra så att man samlar ihop alla pro-
blemhyresgästerna.  (Intervju med representant för Mjölners fastigheter 
AB) 

 
Det är Araby-Dalbo, Teleborg, Hovshaga, Öjaby och Rottne som nämns i sam-
band med problemområden. De tre förstnämnda områdena är typiska miljonpro-
gramsområden (inte hela områdena, men stora delar och det är dessa delar man 
avser när man talar om dessa områden som problembelastade) med låg integrat-
ion, hög omflyttning, stor andel invandrare, mindre bra rykte, och högre stör-
ningsfrekvens än inom andra områden. De två sistnämnda bostadsområdena, 
Öjaby och Rottne ser dock inte ut på samma vis som de tre förstnämnda. De lig-
ger i utkanten av Växjö stad, som slumrande ”förortsområden” med en hel del 
villor men även en del hyreslägenheter. Det verkar helt enkelt som att dessa om-
råden inte har varit problematiska länge, utan att det är ett relativt nytt problem, 
troligtvis beroende på att människor söker sig in till stadskärnan och då blir det 
naturligt att man fyller på i utkanterna av staden där det finns tomma bostäder. 
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Där det finns lättillgängliga bostäder dit flyttas problemhushållen, ryktet försäm-
ras, störningarna ökar och fler flyttar därifrån. På så vis kan en ond spiral skapas 
och ett område kan bli stämplat som dåligt, även om det innan var sett som ett 
bra bostadsområde. 
 
Man kan, menar jag, urskilja en ömtålighetstrappa inom Växjö. De allra mest 
ömtåliga områdena är egnahemområden som är väletablerade och lugna i de 
äldre områdena av staden, medan de minst ömtåliga områdena är allmännyttans 
(främst Hyresbostäder AB:s mångmiljonprogramsområden) hyreslägenheter i de 
nyare områdena. Men begreppet ömtåligt indikerar i detta sammanhang något 
annat än vad de flesta associerar det till i vardagsmun. Ömtåligt blir här det-
samma som det lugna och trygga, medan det tåliga blir det föränderliga och in-
stabila. Om man använder denna definition av ömtåligt och tåligt på människor i 
vårt samhälle så skulle förhållandena bli de omvända. En lugn och trygg männi-
ska ses som tålig, medan en föränderlig och instabil människa ses som ömtålig. 
Frågan är om detta omkastande av innebörd av ett ord kommer att påverka män-
niskors situation och möjligheter på bostadsmarknaden.  
 
5.3 De socialt exkluderade 
 
Nu har vi sett hur en ömtålighetstrappa har uppstått och återskapas av de som 
innehar makten att definiera bostadssituationen i Växjö. Frågan är då hur denna 
ömtålighetstrappa och det beteende den föder påverkar olika grupper av männi-
skor? Vilka är det som exkluderas från de övre trappstegen och vilka är det som 
inte ens släpps upp på första steget, eller som kastas av? 
 
Som redan har antytts så kan faktorer som nationalitet, ålder, storlek på familj 
etc. medföra att bostadsföretagens fingertoppar styr vissa hyresgäster bort från 
vissa områden och andra till desamma. Redan i detta första steg in på bostads-
marknaden stämplas hyresgästerna på sätt och vis genom att de kategoriseras 
och placeras där de bäst smälter in och orsakar minst problem. Detta leder till att 
vissa hushållstyper får sämre utgångspunkter än andra genom att de placeras i 
områden med hög omflyttningsfrekvens och störningar. Andra får ytterst bra 
utgångspunkt genom att de får en bostad i ett väletablerat och lugnt område. På 
så vis fortlever och rekonstrueras den sociala konstruktionen av problematiska 
hushåll. Man ser på de områden som har problem och sedan på vilka hushåll om 
bor där och de får därmed dela stämpeln. Dessutom så leder detta förfarande till 
att segmentationen förstärks och i vissa fall kanske även segregerar olika hus-
hållstyper från varandra och leder till motsättningar. 
 
För att få en bild av vilka det är som hamnar utanför den ordinarie bostadsmark-
naden tog jag kontakt med såväl kronofogdemyndigheterna, socialförvaltningen 
och hyresnämnden. Den sammantagna bilden blev då ganska tydlig. vad jag 
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valde att fokusera på var vilka slags störningar som förekommer och var de upp-
står, samt i vilken utsträckning de leder vidare till några åtgärder. Dessutom för-
sökte jag se om vissa personer möter motstånd redan innan de har fått en chans 
att visa att de klarar ett eget boende.  
 
5.3.1 De vräkta 
 
Kronofogdemyndigheterna har rätt att besluta om avhysning Hos Kronofogden i 
Växjö hade man först och främst avhysningsärenden som rörde ekonomiska frå-
gor, med andra ord obetalda hyror. Dessa ärenden kommer in till en särskild av-
delning hos Kronofogden som gör en bedömning av fallet, försöker lösa det ge-
nom kontakt med socialförvaltning, hyresvärd o.s.v. för att antingen lägga upp 
en avbetalningsplan eller försöka ordna stöd i boendet på annat vis. Om detta 
inte går och fallet bedöms allvarligt och icke lösbart så genomförs en avhysning. 
De allra flesta fall som uppkommer inom kommunen är lokaliserade till Växjö 
tätort. Inom länet hade man fr.o.m. januari t.o.m. oktober 1998 haft 196 registre-
rade avhysningsmål. Av dessa verkställdes 32 stycken. Dessa siffror kan jämfö-
ras med tidigare år. Under 1997 (januari – oktober) hade man 163 registrerade 
avhysningsmål, varav 55 verkställdes. Med andra ord så har antalet registrerade 
fall ökat (med 20 %) medan antalet verkställda har minskat (med 41 %) mellan 
1997 och 1998. Antalet registrerade avhysningsmål har minskat från 271 (1995), 
till 209 (1996), 195 (1997) och fram till oktober 1998 kan man ana en liten ök-
ning med 196 registrerade avhysningsmål redan innan årets slut. Man kan även 
jämföra Kronobergs läns statistik med landets. Mellan 1995 och 1996 så mins-
kade antalet registrerade avhysningsmål i hela landet med 10,5% medan motsva-
rande siffra i Kronobergs län var en minskning med 23 %. För avhysningarna 
under samma period så skedde det en minskning på 12 %, medan minskningen 
på länsnivå var på 22 %.  
 
Att förändringarna verkar så stora och oförutsägbara inom länet beror på att det 
rör sig om förhållandevis små siffror där 4-5 ärenden kan förändra statistiken 
väldigt mycket. Vad gäller antalet verkställda avhysningar så är antalet mer kon-
stant. Detta skulle kunna bero på att det är ett konstant antal hyresgäster som 
inte klarar av ett ”normalt” boende, men att hyresvärdarna är mer eller mindre 
toleranta från år till år därav de ökande och minskande registreringarna. Eller så 
är det helt enkelt så att antalet resurssvaga eller störande hushåll varierar ganska 
mycket, men att socialtjänsten lyckas sätta in resurser för att avhjälpa de flesta. 
Kronofogdemyndigheternas representant berättade att hyresvärdarna anser att 
antalet störningar, ekonomiska problem etc. ökar bland hyresgästerna, men Ro-
ger menar att han inte ser en sådan tendens. Det blir i regel ett avhysningsärende 
per vecka, vilket varken är mycket mer eller mindre än under de senaste åren. 
De allra flesta ärendena förekommer inom allmännyttan, några få inom den pri-
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vata bostadsmarknaden. Trenden verkar vara positiv i Växjö, men frågan kvar-
står: vilka är det som hamnar utanför?   
 
Av de fall som kommer in till kronofogden är majoriteten ärenden som handlar 
om obetalda hyror, de utgör ungefär 90-95 % av ärendena. Övriga ärenden kan 
handla om t.ex. störningar (relativt få), skilsmässofall, exekutiva auktioner där 
folk vägrar flytta etc. Även om de flesta avhysningar sker på ekonomiska grun-
der så menar man inom Kronofogdemyndigheterna att i många fall så finns det 
även en störningsbild med i bakgrunden, men det är de ekonomiska problemen 
som avgör avhysningsärendet. När ett ärende kommer upp till kronofogden så 
kontaktas alltid socialen, för det mesta känner de redan till personen ifråga. Man 
har ett samspråk med socialen och bedömer tillsammans om det finns ett behov 
av att de ska kopplas in. Ibland beslutar man även att socialen deltar vid själva 
avhysningen. När ett ärende kommer in så tas kontakt med klienten i fråga. Oft-
ast besöker man hyresgästen i fråga för att se hur de har det, hur bostaden ser ut, 
om där finns barn, husdjur o.s.v. Vid avhysningen åker en representant för Kro-
nofogdemyndigheterna dit på nytt, tillsammans med hyresvärden, flyttgubbar, 
och ibland en socialassistent och en extra person från kronofogden beroende på 
hur fallet ser ut. Ofta är det personer med någon form av missbruksproblem eller 
annan sjukdom som råkar ut för vräkning. Ibland är lägenheten redan tom vid 
avhysningstillfället, då behövs inget göras. 
 
De som vräks får stå för avhysningskostnaden själva. För det mesta har de redan 
skulder från obetalda hyror som uppgår till omkring 10 000 kronor, när avhys-
ningen skett kan denna skuld komma att fördubblas, det är inte billigt att bli 
vräkt. Men de som vräks har oftast inga resurser att betala sina skulder utan be-
talningen får ske genom socialen.  När jag frågade om det förekommer att man 
vräks till ”ingenting”, så dröjde det innan jag fick ett svar. Till slut berättade min 
intervjuperson att han har varit med om människor som stoppar ner vad de har i 
en väska och går ut på gatan, till ingenting. Det är inte alltid socialförvaltningen 
kan göra något, personen i fråga måste själv be om hjälp. Han säger att han tror 
att det bor många psykiskt sjuka och missbrukare som egentligen inte klarar av 
eget boende, han tycker det är hemskt och alltid lika jobbigt att slänga ut någon 
från sitt hem.  
 
De inkommande avhysningsmålen förekommer mest kring Araby, Nydalavägen, 
Sommarvägen, runt Dalbo. De områden där det förekommer väldigt få ärenden 
är framför allt Norr och Öster. I Teleborg förekommer det ett och annat ärende. 
På min fråga varför han trodde att det var på detta vis bara möttes jag av nervöst 
skratt och ryckande på axlarna. Det verkar vara tydligt och icke speciellt ifråga-
satt att det finns ett A- och ett B-lag i Växjö. Bor man på Norr eller Öster så har 
man det ganska gott ställt och kan känna sig trygg i sitt boende. Bor man på 
Araby så befinner man sig mer eller mindre i riskzonen för att hamna utanför 



 65 

bostadsmarknaden, man har få resurser och kontakter och sammanhållningen 
och trygghetskänslan grannar emellan är inte stor. Det är alltså de resurssvaga 
som inte klarar av främst de ekonomiska kraven som vräks och i de fall som de 
inte vägrar ta emot hjälp hamnar i någon form av andrahandskontrakt i social-
förvaltningens regi. 
 
Vad gäller Hyresnämnden så är deras område att avgöra tvister mellan hyresgäst 
och hyresvärd i sammanträden som ordnas av Hyresnämnden, under dessa 
sammanträden tas beslut rörande hyresavtal. Alla hyrestvister avgörs inte inom 
Hyresnämnden, vissa avgörs i allmän domstol. Hyresnämnden kan dock medla i 
alla hyrestvister, vilket innebär att man försöker nå en lösning för båda parter. 
En hyresgäst har oftast ett ganska gott skydd mot hyresvärden i form av s.k. be-
sittningsskydd. Detta skydd innebär att hyresgästen har rätt till en förlängning av 
avtalet om hyresvärden säger upp det. Man kan alltså inte bli tvingad att flytta 
omedelbart utan det hela är en ganska lång process. Men i vissa undantagsfall 
sägs besittningsskyddet upp: 
 

Det finns även ett antal undantag från den regeln där besittningsskyddet 
uppsägs och de viktigaste de avser olika former av misskötsamhet ifrån 
hyresgästens sida. Om han eller hon inte betalar hyran i tid, eller att hy-
resgästen beter sig olämpligt i huvudsak genom att störa andra som bor i 
huset… Spela stereo på olämpliga tider, lägenhetsbråk eller andra stör-
ningar som händer. Hyresvärden är skyldig att ingripa om någon i huset 
har ett klagomål mot en annan hyresgäst, det gäller att säga till hyresgäs-
ten att sluta med detta och om det inte hjälper och det är tillräckligt all-
varligt så får man säga upp hyresgästen. När det gäller en uppsägning så 
kan man ju välja att gå med på den och flytta, men man kan också välja 
att betvivla den och inte flytta. Då måste hyresvärden vända sig till Hy-
resnämnden och få frågan prövad om hyresavtalet godtas och sådana tvis-
ter är ganska vanligt förekommande, men det är en försvinnande liten del 
i förhållande till samtliga hyresavtal. (Intervju med representant från Hy-
resnämnden) 

 
Antalet ärenden som gäller sen betalning av hyran är ytterst få jämfört med anta-
let störningar inom Växjö, vilket troligtvis beror på att de flesta ekonomiska 
problem handhas av Kronofogdemyndigheterna istället. Ungefär 10-15 ärenden 
som rör störningar uppkommer varje år i Växjö kommun. De områden som det 
är flest störningsärenden i menar man på Hyresnämnden är de där det bor en 
större andel ungdomar som inte har lärt sig att visa hänsyn till sina grannar, men 
även områden där missbruksproblem är mer vanligt förekommande. Att det fö-
rekommer fler ärenden inom Allmännyttan menar man beror på att de har ett 
mycket större antal lägenheter, och på så vis är förekomsten egentligen inte så 
mycket större än inom den privata sektorn om man ser det relativt. Fast en viss 
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skillnad tillskriver Hyresnämnden Allmännyttan och de privata bostadsföreta-
gen, det förekommer en större andel störningar inom allmännyttan. De vanlig-
aste störningarna handlar om oljud och fester, medan det mer sällan handlar om 
osämja mellan grannar. När störningar har förekommit så står det att hyresvär-
den är skyldig att underrätta socialnämnden om detta så att de har chans att på 
ett tidigt stadium ta tag i och finna läsningar på problemet. Fast man verkar se 
skillnader på olika störningar, vissa mer ”accepterade” eller rumsrena än andra: 
  

Ibland så menar jag att man borde testa om det verkligen är de bästa åt-
gärderna att dra in socialnämnden för jag menar att om t.ex. störningarna 
består i att en person övar piano eller något annat musikinstrument till 
överdrift så är det ju förnedrande för den personen att bli kontaktad av 
socialnämnden för det. De har väl kanske inte så mycket hjälp att erbjuda 
honom, på samma sätt som en person med alkoholproblem. (Intervju med 
representant för hyresnämnden) 

 
De som blir vräkta är de som inte klarar av att ändra sitt störande beteende eller 
som inte kan klara av sin ekonomi. Men innan det går så långt så blir man kon-
taktad av socialnämnden som erbjuder hjälp och lösningar. Om en hyresgäst 
vägrar ta emot hjälp så blir han/hon vräkt till ingenting. De som inte tar emot 
hjälp är oftast missbrukare, alkoholister eller psykiskt sjuka. De kan inte tvingas 
till att motta hjälp, de kan inte tvingas till vård eller avvänjning. Troligtvis ligger 
det mycket i att institutioner har lagts ner och människor försökts integrerats i 
vanliga hyresområden och därmed blivit vräkta till ingenting. Men det kan även 
vara dåliga ekonomiska tider och människor som är för stolta för att ta emot 
hjälp. Men en sak som är tydlig är att människor som kategoriseras som proble-
matiska inte släpps in i de etablerade och ömtåliga områdena och därmed blir 
ytterst få vräkta därifrån. Inom allmännyttans miljonprogramsområden är det 
tvärtom, där verkar det inte vara lika allvarligt om någon blir vräkt. Det tas mer 
eller mindre för givet att där finns människor som är på gränsen till en bostad, 
vilket innebär att det är mer sannolikt att man blir vräkt som boende i ett sådant 
område. 
 
6. Sammanfattande slutsatser 
 
Jag har nu försökt tydliggöra vilka processer som verkar inom Växjö stad och 
påverkar den lokala bostadsmarknaden. Det är svårt att få tydliga svar på hur 
samarbetet fungerar, det är mycket som försiggår omedvetet eller i det dolda. 
Mina avsikter var aldrig att ge några absoluta sanningar som skulle leda till per-
fekta lösningar. Jag vill ge en ökad förståelse och väcka nya frågeställningar och 
tankebanor, visa på nya perspektiv och vägar för att hantera denna specifika 
problematik. I detta kapitel presenterar jag de huvudsakliga slutsatserna som 
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detta arbete ledde mig fram till. Plocka godbitar, kapa det som inte verkar rim-
ligt, men läs och begrunda och börja tänka till – samhället är vad vi gör det till. 
 
6.1 Ömtålighetstrappan 
 
Utifrån det jag har lyft fram och teoretiserat om kan man säga att man inom 
Växjö stad mer eller mindre medvetet skapar en ömtålighetstrappa utifrån de 
etablerade och ”ömtåliga” samhällsmedborgarnas definition av situationen. 
Denna ömtålighetstrappa upprätthålls och formas genom social exklusion, där de 
resurssvaga hushållen styrs mot de tåliga och mindre attraktiva bostadsområ-
dena. Denna styrning möjliggörs av att olika områden skräddarsys för olika ka-
tegorier av människor.  De som inte kvalar in i de mer eftersträvansvärda bo-
stadsområdena, antingen på grund av otillräcklig ekonomi eller bristande för-
måga att delta i t.ex. självförvaltning, styrs mot andra bostadsområden med hjälp 
av bostadsföretagens fingertoppar. Dessa fingertoppar är tydligt påverkade av 
grannars önskemål, även om det inte uttrycks direkt. Strävan efter kvarboende 
medför att bostadsföretagen är måna om att de boende trivs och inte vill flytta, 
därför styrs problematiska hushåll (i de etablerades termer uttryckt) mot bo-
stadsområden som redan har hög omflyttning och därför inte påverkar de ömtå-
liga områdenas stabilitet.  
 
På detta sätt upprätthålls olika områdens status. Men det är inte det hela, områ-
dens status förändras, när det kommer till nya bostadsområden så tenderar de att 
få en lägre status än de tidigare dåliga områdena. Det tar tid för de utsatta områ-
dena att sluta sig samman i en gemenskap eftersom de måste rätta sig efter för-
hållanden uppsatta av en redan existerande kultur. Uppkomsten av en mer fast 
och etablerad ”nykomlingskultur” förutsätter dessutom att det finns nyare områ-
den som kan ta över rollen som ”det svarta fåret” gentemot vilket man distanse-
rar sig och således för det egna området ett steg högre på ömtålighetstrappan. 
Det är ett spel mellan etablerade och nykomlingar, precis som Elias och Scotson 
lyfter fram i sin studie. Men bilden av stadens olika områden och status föränd-
ras inte över en natt, det är en långsam process. Bilden internaliseras och repro-
duceras hela tiden, även inom bostadsföretagen. Som förklaring på varför vissa 
hushåll sammanförs i vissa områden, att man styr dem i en önskad riktning, sä-
ger bostadsföretagen att det är hyresgästernas vilja att det ska vara så. Men frå-
gan är om majoriteten av de boende framför dessa önskemål. Jag menar att så är 
inte fallet, det är tydligt att det är de etablerades önskemål som styr vem som 
hamnar var i stadens olika bostadsområden. Genom sammanhållning och sam-
lade resurser kan de etablerade, som även innehar de mer inflytelserika posterna 
i samhället, sätta upp riktlinjerna och definiera bostadssituationen som sedan blir 
till något för givet taget. Bostadsföretagen följer dessa riktlinjer och cementerar 
bilden som producerats. På detta vis så ersätts det uttalade eftersträvansvärda 
integrerade boendet av en mer eller mindre avsiktligt planerad segmentation. 
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6.2 Planerad segmentation? 
 
Samtliga bostadsföretag har från början en inställning som syftar till en rättvis 
behandling av alla hyresgäster och kunna erbjuda ett bra integrerat boende. Då 
man börjar värdera lugna och stabila områden mycket högt, så till den grad att 
de klassas som ”ömtåliga” så börjar man ta hänsyn som går ut över de svagare 
grupperna i samhället, som inte klarar av att leva upp till ”skötsamhetsidealet”. 
Det uppkommer en slags ömtålighetstrappa även inom allmännyttan där man för 
samman de etablerade i ett område och nykomlingarna och de problematiska 
hushållen i ett annat med förklaringen att de själva vill bo så eller för att lägen-
heterna är anpassade för olika slags hushåll. Allt vanligare har även den ”plane-
rade segmentationen” blivit. Man strävar efter att rikta sig till olika målgrupper 
inom olika områden, en utveckling som från början troligtvis var en strävan att 
uppfylla hyresgästernas önskemål. Men i och med denna nya inriktning så går 
allmännyttans ideal om ”bra bostäder åt alla, lika bostäder åt alla” mer åt ett håll 
som säger ”bättre bostäder åt de som kan sköta sig och sämre åt de som inte 
kan” då specialiserade boenden kommer innefatta resursstarka hushåll som har 
förmågan att kunna delta i självförvaltning eller liknande sysslor förutom att 
endast klara av de vardagliga bestyren och hyresbetalningarna. På så vis verkar 
utvecklingen gå mot en allt större åtskillnad mellan olika områden, där ”vanliga 
hyresrätter” får en lågstatusstämpel. 
 
Redan nu förekommer det en hel del olika kategoriboenden, det kan röra sig om 
kollektivboende med ekologisk inriktning, äldreboende med vårdinriktning, stu-
dentboende, olika former av självförvaltning etc. De som inte lever upp till de 
krav och förväntningar dessa kategoriboenden kräver av var och en av hyresgäs-
terna hamnar då utanför detta nya slags boende, blir så att säga kvar i allmännyt-
tans sista utpost. På detta sätt kan man inom de olika bostadsföretagen säga att 
alla hyresgäster har samma villkor på bostadsmarknaden, men samtidigt försäkra 
sig om att många resurssvaga hushåll inte kommer kunna kvala in i dessa nya 
kategoriboenden, mer eller mindre medvetet, om än med goda intentioner, så tar 
man i och med denna nya utveckling ännu ett steg mot ett tydligare segmenterat 
och segregerat boende.  
 

Vår grundfilosofi har alltid varit att vi ska erbjuda bostäder åt alla. Det är ju 
ett ambitiöst mål och det gäller fortfarande, men vad som har hänt och hän-
der på senare tid är att man måste inse att alla bostäder inte passar åt alla. I 
vårt sortiment måste vi ha ett sådant utbud så att vi ska hitta ett alternativ 
som passar dig eller vem det nu är som vill bo på något sätt… Det innebär 
att vi har vissa kategoribostäder. (Intervju med representant för Växjöhem 
AB) 
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Integration som i policy och på papper ses som en ledstjärna, ett mål att sikta 
mot för att uppnå ett harmoniskt boende, innehar inte samma tyngd i verklighet-
en. Indelandet av målgrupper och kategorier har vidare medfört att problema-
tiska hyresgäster har börjat ses som en grupp människor som inte kan klara av 
ett eget boende bland ”normala” hyresgäster. Detta är, som Blumer menade17, en 
effekt av en social konstruktion som definieras av de etablerade och resurskraf-
tiga i samhället. De sätter upp riktlinjerna för hur en hyresgäst bör vara. Denna 
definition är således ingen universell och orubblig sanning utan en social kon-
struktion av verkligheten utifrån en dominerande grupps intressen. Deras stereo-
typa bild av ”de-gruppen” baserad på rykten och rädsla grundad i socialt avstånd 
skapar en motbild som framställer nykomlingarna och de problematiska hushål-
len som mindre mänskliga och kapabla till ett eget boende. Stereotyper och för-
domar blir allt tydligare när nya kulturella eller sociala grupper kommer nära 
inpå en etablerad grupp, den kulturella dominansen hotas och måste beskyddas 
av majoriteten. I denna process försvåras möjligheterna för de utsatta hushållen 
och de tvingas flytta till de bostadsområden som tillskrivits dem efter ”deras be-
hov”, eller rättare sagt efter de etablerades behov. Så länge som bostadsföreta-
gen inte ser hur de etablerades önskemål kommer att styra nykomlingarnas bo-
endemöjligheter så kommer denna utvecklingsspiral att fortgå.  
 
6.3 Boendeinflytande 
 
De processer som jag har iakttagit i Växjö stad och försökt lyfta fram är på intet 
sätt ovanliga. Effekterna av dem är däremot synliga och påtagliga, i olika ut-
sträckning beroende på var man befinner sig. I Växjö stad kan man tydligt ur-
skilja vilka områden som är de tåliga, även som utomstående. Mångmiljonpro-
grammens stämpel lever kvar, om än en långsam förändringsprocess håller på att 
förändra bilden. Precis som Liedholm (1984) lyfter fram så menar jag att boen-
deinflytande spelar en stor roll i utvecklingen mot ett mindre segregerat och 
segmenterat boende. För nyinflyttade och de temporärt boende inom ett område 
som upplever sig själva som ”någon som inte passar in” blir ofta det personliga 
engagemanget mycket svagt. Den allt större mängden studenter i Araby-Dalbo 
t.ex. lägger ingen god grund för kontinuitet och engagemang då de enbart är 
temporärt boende där under sin studietid. Problematiken med skilda hushåll med 
olika bakgrund och identiteter som inte har någon gemensam identitet lyftes 
fram av Elias och Scotson. Men saker har hänt i Araby-Dalbo, grupper har slutit 
sig samman, lokala tidningshäften har börjat spridas och grupper samtalar och 
samverkar via det lokala nätverket. Då man är ny på ett område och inte fientligt 
inställd till det område man hamnat i blir man mera öppen gentemot grannar och 
aktiviteter i området. Det är detta jag tror har hänt i Araby-Dalbo, de många in-
vandrarna och flyktingarna som fösts samman där av olika processer i samhället 

                                                 
17 Se sidan 9. 
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har funnit en gemenskap och styrka i varandra och området är inte längre splitt-
rat och nedgånget utan präglas av en allt starkare sammanhållning och ett mål-
medvetet uppbyggande av en lokal kultur och identitet. Normer och värderingar 
har växt fram på de egna livsvillkoren oavsett vad de etablerade i staden anser 
om det. Araby-Dalbo har fått en stärkt ställning och håller på att gå ifrån att vara 
”det svarta fåret” till att bli en respekterad del av staden.  
 
För att öka trivseln och delaktigheten i boendet, som i sin tur medför att kvarbo-
endet ökar, är det viktigt att de boende känner en anknytning till det område de 
bor i. Liedholm menar att samverkansgrupper i bostadsområdena är en bra väg 
att uppnå dessa mål. Den trygghet, stabilitet och den höga kvarboendefrekven-
sen som finns i villaområden och i små flerbostadshus med en ”egen 
stil/atmosfär” går även att uppnå inom större hyresområden. Det handlar om att 
låta boendet bli ett eget hem. Mindre kontaktkommittéer, decentraliserad verk-
samhet, ökad kontakt mellan bostadsföretag och hyresgäster är steg i en riktning 
som förbättrar förutsättningarna för ett gott samarbete. Möten på alla nivåer för 
att alla ska kunna komma till tals, personlig kontakt, informationsspridning och 
respekt är faktorer som Liedholm fann vara avgörande i hennes undersökning av 
boendeinflytande.  
 

Förutsättningarna att lyckas bedömer jag som kanske väl så bra i de ”då-
liga” bostadsområdena som i de välfungerande, därför att i de sämre områ-
dena finns det ett starkare incitament att samla hyresgästerna kring. (Lied-
holm M. 1984:170)  
 

6.5 En skyddande kokong och identitetsmarkör 
 
Olika bostadsområden får genom de boendes formning olika symbolisk ladd-
ning/social status och människor tenderar att söka sig till bostadsområden som 
har en symbolisk laddning som överensstämmer med den egna sociala position-
en och identiteten. När den egna självbilden överensstämmer med ens omgiv-
ning uppstår en känsla av social trygghet, gemenskap och umgänge – en slags 
skyddande kokong.18 Det moderna samhället har blivit allt mer globaliserat och 
mindre lokalt och kontextuellt bundet. Men ändå spelar fortfarande närsamhället 
en stor roll, enligt Popenoe utgör det basen för ett antal viktiga sociala funktion-
er, som kan liknas vid en slags skyddande kokong:  
 
                                                 
18 Med skyddande kokong avser jag den lokala trygghet som, så länge den inte rubbas av 
utomstående störningar, dämpar känslor av oro, otrygghet och ångest i dagens 
mångfacetterade moderna och globaliserade värld med dess överhängande valmöjligheter, hot 
etc. som kräver ständiga ställningstagande och ansvar från den enskilda individen, förmedlar 
en känsla av trygghet genom att förse med en kultur av likasinnade individer och identiteter. 
(Se Giddens A., 1991) 
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1) gemenskap, 2) social kontroll, 3) trygghet, 4) identitet, 5) socialisering 
av barn och 6) kontakter med olika former av religiösa eller andra organi-
sationer. (SOU 1980:1:9)  
 

Här kan man se hur viktigt det är att ha likasinnade omkring sig, som mannen i 
Centrum som eftersökte ”rejäla grannar” och kvinnan på Väster som så gärna 
ville ha en ökad sammanhållning med aktiviteter såsom att spela Canasta, medan 
man i andra områden är mer eller mindre rädda för sina grannar och därmed inte 
finner någon skyddande kokong i sitt boende. Ju mer lika man är som grannar 
vad gäller värderingar och beteende desto starkare blir sammanhållningen och 
desto högre blir murarna gentemot nykomlingar. En ansamling av likartade 
hushållstyper förstärker dessa känslor och således även områdets symboliska 
laddning och ännu fler hushåll från samma sociala skikt söker sig till området. 
När man har ett lugnt och stabilt område så kan den allra minsta avvikelsen, 
såsom att parkera lite annorlunda eller att röka när man går igenom 
trappuppgången, innebära att man tar hål på den skyddande kokongen och på så 
vis ifrågasätter den självklara tryggheten som byggts upp. Ofta är det nog så att 
människor föredrar att bo nära människor med samma värderingar för att få det 
allra största utbytet av grannsamvaron. Studenter vill bo tillsammans och kunna 
festa, plugga eller umgås på dygnets alla olika timmar, gamla vill bo tillsamman 
för att ha det lugnt omkring sig och inte behöva oroa sig för stökiga och 
våldsamma grannar, barnfamiljer söker sig till samma områden för att barnen 
ska få en trygg uppväxt bland andra jämnåriga kamrater, ensamstående par söker 
sig till områden där man kan leva i en lugn miljö i harmoni med andra 
likasinnade utan påträngande samvaro eller oförskämd ohövlighet.  
 
Det finns dock många andra hushållstyper som inte välkomnas in i dessa 
kategoriboenden och nischade områden, som inte passar in i dessa ”kategorier”. 
Det är de som inte har så god ekonomi och inte kan välja en villa istället för en 
hyreslägenhet trots många barn, det är ensamma människor som inte har några 
vänner, det är alkoholister och missbrukare som inte klarar av att följa de 
”normala” boendereglerna, det är psykiskt sjuka som inte klarar av att sköta sin 
hygien eller räkningar och som beter sig underligt i de ”normala” hyresgästernas 
ögon. Det är många grupper som inte platsar i dessa kategorindelningar, det är 
även dessa människor som förs samman i områden som är mindre attraktiva, 
stökiga och sedda som tåliga.  Bostadsdifferentieringen uppkommer helt 
naturligt av människors fria val, för vissa av de boende – de som definierar 
situationen för sig och andra. De som inte kan vara med i ”leken och följa 
reglerna” hamnar således utanför, eller i marginalerna och får inte vara med att 
bestämma eller påverka spelets utveckling.   
 
Frågan är om hyresgästernas önskemål går att sammanföra med idén om ett in-
tegrerat boende så länge människor lever åtskilda med stereotypa bilder av 
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varandra. Jag kan inte presentera en lösning på denna problematik, bara försöka 
belysa vilka mekanismer som ligger bakom och vilka konsekvenser de kan få. 
Det hänsynstagande som nu styr den lokala bostadsmarknaden i Växjö har skap-
at ett segmenterat och i viss mån segregerat boendemönster i Växjö stad. I sin 
förlängning leder dessa processer inte bara till att vissa människor får skilda bo-
endestandard och olika för-/nackdelar beroende på vilken social status man in-
nehar och i vilket bostadsområde man hamnar i. Vissa människor stämplas som 
icke kapabla till ett eget boende och när de inte kan eller vill rätta sig efter sam-
hällets idé om hjälpinsatser och krav utifrån denna stämpling så hamnar de utan-
för den ordinära och sekundära bostadsmarknaden – de blir hemlösa. Det kan 
handla om psykiskt sjuka som inte är tillräckligt sjuka för att få vård och som 
inte är tillräckligt friska för att anses vara berättigade till ett eget boende; det kan 
handla om narkomaner och alkoholister som inte anses ha rätt till ett boende om 
de inte tar del av ett avvänjningsprogram; det kan handla om en person som inte 
klarat ut sin ekonomi och som skäms för att vända sig till socialförvaltningen. 
En sak är klar och det är att bostadsmarknaden i en mellanstor stad som Växjö 
inte är fri från social exklusion. Den frågan vi alla bör ställa oss är: Är detta rim-
ligt, medmänskligt och har vi inte ett gemensamt ansvar att se till att alla – oav-
sett problembild – har en bostad, trygghet och ett människovärde? 
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Bilaga I Intervjuarguide 
 
Hur många lägenheter förfogar ni över? 
 
Vilka olika boendeformer kan ni erbjuda era hyresgäster? Är dessa olika boen-
deformer fokuserade till olika bostadsområden eller jämnt fördelade över hela 
bostadsbeståndet? 
 
Hur ser fördelningen av hushållssammansättningen ut i de olika bostadsområ-
dena? 
 
Upplever ni att en viss sammansättning av hushållstyper fungerar bättre än andra 
– i så fall vilka? Strävar ni efter en viss sammansättning? 
 
Upplever ni att det finns mer eller mindre tåliga bostadsområden? Hur inverkar 
det på fördelningen av hushållstyper? 
 
Har ni ett mål att integrera olika hushållstyper och människor? Hur försöker ni i 
så fall uppnå det? 
 
Anser ni att Växjö stad är segregerat, i så fall på vilket sätt? 
 
Om ett bostadsområde är känsligare än andra vad gäller införandet av nya hy-
resgäster lyssnar ni på vad de boende har att säga då? Hur långt kan hänsynsta-
gandet gå? 
 
Finns det områden där blandningen av människor och hushållstyper är stor och 
välfungerande? 
 
Hur hanterar ni klagomål och störningar? 
 
Hur ofta och på vilka grunder tvingas ni vräka en hyresgäst? Vilka är de vanlig-
aste orsakerna och hur går det till? 
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Har ni någon form av förtursordning? Hur avgör ni vem som är i störst behov av 
en lägenhet? 
 
Vilka krav ställer ni på era hyresgäster för att de ska få en bostad hos er? Hur 
har dessa krav/kriterier uppkommit? 
 
Skiljer sig hyrorna mycket inom ert bostadsbestånd? 
 
Upplever ni att ni har ett stort socialt ansvar i jämförelse med de privata bostads-
företagen/ allmännyttan? 
 
Vad skiljer er som bostadsföretag från de andra i Växjö stad? 
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Bilaga II Detaljerad beskrivning av Växjös bostadsområden 1999 
 
Söder 
 
Söder ligger intill Växjösjön precis söder om centrum. Söder har 2673 invånare. 
På Söder finns det dels en ganska stor del lugna villakvarter bestående av äldre 
villor. Det lägenhetsbestånd som finns ligger närmast centrum och består utav 
antingen äldre småhus byggda kring 1920-talet med låga hyror (521-583 kronor 
kvadratmeter/år), eller flerbostadshus byggda främst kring första delen av 1960-
talet med relativt låga hyror (545-652 kronor kvadratmeter/år): Samtliga 
allmännyttiga hyreslägenheter på Söder är i Växjöhems ägo. Söder är allmänt 
känt som ett av de allra lugnaste områdena i Växjö stad. Vad gäller 
befolkningssammansättningen på Söder så håller det på att genomföras ett 
generationsskifte. De personer som bott länge (kanske ibland hela sina liv) på 
Söder börjar bli gamla och många klarar inte längre av att bo i eget hem längre. 
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De flesta på Söder är mellan 25 och 70 år, det är en relativ hög medelålder vilket 
tyder på att det är ett stabilt område som hittills inte varit föremål för någon 
högre flyttfrekvens. Men 1997 års omflyttning visar att det har skett en 
minskning av hushåll i åldrarna 45 och uppåt medan allt fler i åldrarna 20-44 år 
har flyttat in. Ett tydligt tecken på att ett generationsskifte är på intåg i det lugna 
och stabila Söder. Flyttfrekvensen har varit relativ hög med 33 % av 
befolkningen som antingen flyttat in, ut eller om. Antalet boende på Söder har 
även ökat i antal.  
 
Om man ser på partisympatierna i 1998 års val så visar Söders resultat att man 
har övervägande borgerliga sympatieri (51,5%) och färre socialistiska sympatier 
(40 %). Valdeltagandet var dock högt med 83,5%.  Just det att många ser sin 
rösträtt som något man bör utnyttja tyder på att man tillhör en grupp människor 
som känner sig delaktiga i samhällslivet, som ser sig som en viktig del i den 
demokratiska beslutsprocessen. Söder tycks vara ett väldigt attraktivt 
bostadsområde där det under en lång tid inte kommit in några större mängder 
nykomlingar eller resurssvaga grupper (då kötiden varit relativt lång), vilket 
speglas i partisympatierna, den höga medelåldern och att där endast finns 1 % 
invandrare varav hälften från de nordiska länderna. Att den nystartade in- och 
utflyttningen i området endast precis har börjat medför att det kan komma att 
ske stora förändringar, dels vad gäller områdets befolkningssammansättning 
(större andel yngre barnfamiljer) och dels vad gäller områdets symboliska status 
(ett ungt, men lugnt område för välbeställda unga barnfamiljer och par) och 
attraktivitet (högattraktivt för unga som dels vill ha nära till centrum och dels bo 
i ett lugnt och tryggt område). Men utvecklingen kan också komma att ändras på 
ett sätt som medför att det blir ett livligare och mer mångkulturellt område, men 
dit är vägen lång och ganska snårig då den gamla stämpeln på Söder finns kvar 
och attraherar likasinnade fast yngre människor. Om så sker så är det troligt att 
man fortsätter skapa sin trygga lilla kokong där inga främmande människor ska 
tillåtas komma och störa. 
 
Kampen och Sigfrids-området 
 
Kampen är bostadsområdet längs med östra sidan av Växjösjön, öster om 
Kampen ligger Sigfridsområdet. Sammanlagt i de två områdena bor det 494 
människor. Kampen är ett väldigt ungt bostadsområde jämförelsevis, med en hel 
del lägenheter byggda under 1990-talet. Där är nära till centrum men ändå lite 
avsides, vackert beläget vid sjön och Växjöhems hyror varierar mellan 706-765 
kronor kvadratmeter/år. Hyrorna är alltså högre än på Söder, sannolikt beroende 
på att det är nybyggt. Kampen som är inget område som ännu har klassificerats i 
jämförelse med andra äldre och mer eller mindre väletablerade/attraktiva 
områden, istället verkar det vara så att Kapmen långsamt håller på att utveckla 
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en ”karaktär” men fortfarande är öppen för nya influenser. Sigfridsområdet är ett 
område med en psykiatrisk vårdklinik, som dominerar området. Den höga 
flyttfrekvensen i området (53 %) är troligtvis ett utslag av att patienter flyttar in 
och ut från kliniken med relativt korta mellanrum. Under 1997 minskade 
befolkningen i området. Troligtvis kan det bero på att många familjer inte har 
”rotat” sig i det nya området ännu utan kanske söker sig till ett mer stabilt 
bostadsområde med tydligare social status identitet där de kan slå sig ner med 
sina barn. Kanske också hyresnivån bidrar till att söka sig till andra områden. 
Befolkningen i dessa två områden är ung, de allra flesta är mellan 25-44 år. Den 
unga åldern tyder på att det mestadels är unga, eller medelålders, par som söker 
sig till Kampens lugna bostadsområde. På Sigfridsområdet är medelåldern också 
relativt låg, men innefattar även en hel del äldre.  
 
Valdeltagandet i detta område var inte lika högt som på Söder, 79,4% röstade 
och partisympatierna var fördelade med 41 % på det socialdemokratiska blocket 
och 52 % på det borgerliga blocket. Detta tyder på att människorna boende i 
detta område till stor del är välintegrerade i samhället och känner sig delaktiga i 
den demokratiska processen. Likaså är partisympatierna övervägande 
högerorienterade, ett tecken som visar på att man tillhör kanske den nya 
medelklassen och har råd att söka sig till ett nybyggt område med lite högre 
hyror. Andelen invandrare är 4 %, inte särskilt hög, men ändå högre än i de 
gamla och mest attraktiva områdena. Något som kanske kan förklaras av att 
området ännu inte ”funnit” sin sociala status, etablerat sig och fortfarande är 
öppna för många olika kulturer och sociala klasser.  
 
Norr 
 
Norr är ett bostadsområde med 1220 invånare. Det ligger nordöst om Växjö 
centrum och är ett mycket lugnt område med mestadels villor, hyresrätter och 
privata hyresfastigheter. På Norr bor en ganska stor mängd medelålders och 
äldre par, det är ett stabilt, lugnt och väletablerat område med endast en 20 
procentig flyttfrekvens. De allra flesta som flyttar är över 65 eller mellan 16-24, 
med andra ord de som är för gamla för att orka med ett eget boende och de som 
är redo att flytta hemifrån för att studera eller söka jobb någon annanstans. 
Under 1997 minskade antalet invånare på Norr något, kanske beroende på att de 
barnfamiljer som finns kvar börjar få vuxna barn som lämnar området och som 
därmed inte ersätts av några andra då föräldrarna bor kvar. De nyinflyttade på 
Norr är mestadels mellan 45 och 64 år, vilket stämmer in med invånarnas 
genomsnittliga ålder. 
 
Vad gäller partisympatier så dominerar det socialistiska blocket på Norr med 53 
% av valrösterna, medan det borgerliga blocket fick 42 %. Valdeltagandet var 
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högt med 86,8%. Detta tillsammans med att det endast finns 0,7 % invandrare i 
området pekar mot att det är ett väldigt stabilt och slutet arbetarområde. Där 
finns arbetare som kämpat sig till en bra boendestandard bland likasinnade, man 
har bott sida vid sida under många år. Man har varit en del av dem som byggt 
upp det samhälle vi lever i idag och tänker så förbli, bl.a. genom att utnyttja sin 
demokratiska rösträtt. För unga barnfamiljer och minoritetsgrupper är det 
svårare att komma in och bli accepterad i området då den sociala statusen tydligt 
markerar att man på Norr månar om det lilla, lugna, trygga och stabila 
medelålders arbetarklasskvarteret. Att Norr är ett av de allra lugnaste områdena i 
Växjö stad är något som kom upp vid ett flertal intervjuer. Hos Kronofogden 
kunde man inte dra sig till minnes att man någonsin utfört en vräkning på Norr 
och då jag deltog vid ett bostadsmöte på Norr så handlade problemen om 
upprustning av tvättstugor, automatiska dörrstängare till garagen, grus i 
trappuppgången etc. Jag fick en känsla av att man är trygga och nöjda i sin lugna 
boendemiljö, det mest oroväckande var barnfamiljer som ställde barnvagnar i 
trapphuset. Och man uttryckte även en form av överlägsenhet jämfört med ”det 
svarta fåret” Araby när man sa ”Men ska ni inte dra in Internet här i området 
också? Eller har ni inte tillräckligt mycket problem här på Norr för att vi ska få 
det?” Varav samtliga deltagare på mötet brast ut i skratt och utbytte menande 
blickar. 
 
Öster 
 
Öster är bostadsområdet som ligger intill centrum på östra sidan, men som även 
gränsar till Kampen och Sigfridsområdet samt Växjösjön söderut, 
Själakorsgärdet norrut och Högstorp österut. Invånarantalet på Öster är 3167. 
Öster är ett väldigt attraktivt bostadsområde som länge varit svårt att få lägenhet 
i och med att flyttfrekvensen varit så låg. Öster har en ganska stor andel äldre 
lägenheter. Växjöhems lägenheter byggda på 40- och 50-talet ligger på en 
hyresnivå på mellan 520-691 kronor per kvadratmeter/år, vilket är en låg 
hyresnivå. Hyresbostäders lägenheter på Öster som troligtvis är av ett senare 
byggnadsår ligger på en högre hyresnivå, mellan 673-1020 kronor per 
kvadratmeter/år. Allmännyttan har ett ganska stort bestånd på Öster med 
varierande hyresnivåer. Dessutom finns där en del villor och troligtvis några 
privata hyresbostäder och hyresrätter. På Öster dominerar 25-44 åringarna, men 
kanske kommer det att sjunka ytterligare om man ser på vilka åldrar som flyttar 
in och ut på Öster. Inflyttade är oftast mellan 20-24 år, medan de som flyttar ut 
är 25-44 år och riktigt små barn. Flyttfrekvensen ligger på 34 %. Men det är inte 
så att befolkningen minskar, under 1997 skedde en ökning. Enligt 
bostadsföretagen har det blivit lite lättare att få tag i en lägenhet på Öster i 
dagens läge jämfört med hur svårt det var för kanske en 5 år sedan. Kanske är 
det så att Öster håller på att bli ett mindre stabilt och mycket yngre område som 
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medför att unga barnfamiljer väljer ett mer stillsamt område, medan ungdomar i 
allt högre grad söker sig till Öster dels p.g.a. det centrala läget, de låga hyrorna 
(om man får tag i en lägenhet från 40- eller 50-talet) samt det relativt nära, men 
ändå avskilda, läget till högskoleområdet. 
 
Öster är ett ganska välblandat vad gäller befolkningen, kanske mycket tack vare 
den goda blandningen av olika upplåtelseformer bland bostäderna. Men trots det 
så är det fortfarande ett högattraktivt område med en, skulle jag tro, ganska lång 
väntetid på de billigaste lägenheterna i de gamla husen. En villa på Öster i det 
lugna ytterområdet är också ett högattraktivt läge. Denna sammansättning kan 
då tillåta innefatta många olika sociala klasser och kulturer, troligtvis mer och 
fler ju längre det nya generationsskiftet skrider. Men fortfarande kan man se 
utslag av att de resurskraftiga hushållen har dominerat Öster. Partisympatierna 
var under 1998 års val fördelade med 50 % på det borgerliga blocket och 40 % 
på det socialistiska blocket. Valdeltagandet låg på 82,35%. Man kan utifrån 
dessa siffror anta att de med egnahem är ganska välbeställda och röstar åt höger 
för att skydda sina intressen och ser sin röst som en viktig påverkansfaktor i det 
demokratiska samhället, medan många hyresgäster kanske är ungdomar som inte 
har utvecklat något större intresse för politik ännu. En annan tanke är att det bor 
kvar hushåll från den tiden då hyreshusen först byggdes, då med en ganska stor 
mängd arbetar- och medelklassfamiljer, numer medelålders och traditionellt 
socialistiska. Då 3 % av Östers invånare är invandrare så tyder det också på att 
det inte är ett allt för hårt slutet område som inte släpper in nya grupper och 
kulturer. Öster börjar öppna upp mer och mer verkar det som.  Öster är således 
inte, och verkar aldrig riktigt ha varit, ett ”överklassområde” i samma 
bemärkelse som t.ex. Söder. 
 
Araby 
 
Araby är ett miljonprogramsområde i den nordvästra delen av Växjö stad. Där 
bor 4906 invånare. Bland Växjöhems lägenheter i Araby, som samtliga är 
byggda mellan 1961 – 1971, ligger hyrorna mellan 550-668 kronor per 
kvadratmeter/år. Hyresbostäders lägenhetsbestånd från samma byggnadsperiod 
ligger mellan 624-826 kronor per kvadratmeter/år, vilket visar på en klar 
skillnad mellan de två allmännyttiga bostadsföretagen i Växjö stad. 
Befolkningssammansättningen är mycket varierad i Araby, det finns inga åldrar 
som är klart överrepresenterade eller underrepresenterade, men flest personer 
befinner sig dock i åldrarna 25-44 år. Flyttfrekvensen är hög med 38 %, där de 
flesta som flyttar ut är småbarnsfamiljer och de i högre medelåldern medan 
ungdomar mellan 16-24 är de som flyttar in. Detta troligtvis för att man satsat 
just på att locka till sig ungdomar till de lägenheter som under en lång tid stått 
tomma. Numer är alla lägenheter uthyrda, många som ungdomsboende med 
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reducerade hyror. Under 1997 skedde en befolkningsökning i Araby, med ett 
relativt stort antal nyfödda.  
 
Araby har många problemhushåll, likaså den allra största andelen invandrare (22 
%) i Växjö stad. Eftersom många lägenheter stått tomma har man placerat 
nyinflyttade, nyinvandrade och svårplacerade hushåll just i Araby. Detta har 
medfört att man fått en ekonomiskt och i vissa fall socialt resurssvag befolkning 
i området. Detta kan man se endast genom en enkel indikator som 
valdeltagandet som var lägst i hela Växjö stad med sina 63 %. Att inte fler valt 
att rösta kan delvis bero på att man inte känner sig som en del av den 
demokratiska beslutsprocessen, att man hamnat utanför, eller för att man helt 
enkelt inte kan ta till sig den samhällsinformation som ges om hur man röstar 
och vilka rättigheter man har. Partisympatierna blev också ett tydligt utslag av 
vilka hushållstyper som återfinns i Araby, 65,5% röstade på det socialistiska 
blocket medan endast 24,5% röstade på det borgerliga blocket. De många 
ekonomiskt svaga grupperna, arbetslösa och nyinvandrade skulle tänkas söka sig 
åt vänster på den politiska skalan för att försöka säkra sin position i samhället 
och inte hamna än längre ut i marginalerna. 
 
Araby har fått något av den ”dåliga stämpeln”, med sina likheter med förortens 
miljonprogramsområden har Araby kommit att ses som en avlastningsplats för 
människor som inte platsar någon annanstans. Trots att det ligger relativt nära 
centrum, har goda förbindelser och inte alls ser ut som ett dystert betongområde 
så har denna bild uppstått. Därför har man börjat forma vad man kallar en 
”framtidens IT-stad” med ett högteknologiskt datanät kopplat direkt till de flesta 
lägenheterna. Långsamt börjar de många invandrarna, de socialt och ekonomiskt 
resurssvaga blandas med unga studenter som strömmar till området med sitt 
lockande erbjudande. Men om det är någon lösning på problemen med hög 
flyttfrekvens är tveksamt då studenter och andra unga människor oftast är på väg 
någon annanstans och knappast kommer till Araby för att slå sig till ro. 
 
Centrum 
 
Centrum är givetvis beläget mitt i Växjö stad. Det är ett attraktivt 
boendealternativ för de som vill bo nära till allt utbud och aktiviteter i staden. 
1997 bodde i centrum 1553 personer. Eftersom Centrum är välbebyggt så är det 
svårt att bygga nya bostäder för att kunna erbjuda fler lägenheter till de som köar 
efter bostad centralt. Däremot kan många gamla lokaler rustas upp, lägenheter 
slås samman, delas upp och anpassas för att kunna erbjuda de boendealternativ 
som eftersöks. Bland Växjöhems utbud i Centrum varierar hyrorna med 
byggnadsåren. Lägenheter från 1950-talet ligger lägst med 567 kronor per 
kvadratmeter/år, lägenheter från slutet på 1980-talet ligger på 632-784 kpk/år, de 
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från början av 90-talet ligger på  740-848  kpk/år och de allra dyraste hyrorna, 
vilket var överraskande är de lägenheter från mitten av 40-talet med hyror på 
708-904 kpk/år. Hyresbostäders lägenhetsbestånd i Centrum ligger på ungefär 
liknande hyresnivå skiftande mellan 603-802 kpk/år. Även i Centrum tycks det 
vara på gång ett generationsskifte då de äldre hushållen börjar söka sig bort från 
stadskärnan och unga söker sig dit. Där bor störst andel 25-44 åringar (och 
relativ stor del 45+ åringar), vilken också är den åldersgrupp som flest 
ytflyttningar sker i. De som flyttar in är först och främst unga i 20-24 års åldern. 
Flyttfrekvensen är hög med sina 48 %, kanske beroende på en 
generationsväxling med ungdomar som flyttar in och kanske inte bor kvar så 
länge samt äldre som flyttar ut då de längtar ut från stadens liv och rörelse. Trots 
det attraktiva läget så minskade Centrum sitt invånarantal under 1997. 
 
Om man ser på partisympatierna märker man att de boende i Centrum är tydligt 
högervridna, med hela 55 % av rösterna på det borgerliga blocket och endast 
38,5% av rösterna på det socialdemokratiska blocket. En relativ tydlig indikation 
på att många boende i Centrum är resursstarka hushåll med relativt höga 
inkomstnivåer. Att endast 79,7% röstade kan tänkas förklaras av att där bor en 
hel del studenter, som dels kanske röstar i sin hemkommun eller inte tar sin röst 
på lika stort allvar som de äldre boende. Andelen invandrare i Centrum är 2 %, 
ingen hög siffra, men dock en del högre än vad som var fallet på Norr t.ex. 
Centrum är således inget stabilt och tätt sammanhållet område. Istället är det 
mer av ett högstatus område, att bo i Centrum är ett tecken på att man har 
lyckats, eftersom där är svårt att få bostad och man har nära till allt. Dessutom är 
det en rätt skyddat boendemiljö där man har porttelefoner o.dyl. för att undvika 
att få in buset på stadens gator i trappuppgången. För barnfamiljer eller de som 
eftersöker en varm gemenskap är Centrum inte det lämpligaste 
boendealternativet, men för de unga studenterna och de mer välbeställda äldre 
paren eller ensamstående verkar Centrum vara högst lockande. I den lokala 
hyresgästföreningen på Elden södra och norra värnade man om den grannsämja 
man har där, en grannsämja som går ut på att respektera, nicka vänligt mot 
varandra i trappuppgången och inte tränga sig på. 
 
Hov 
 
Hov ligger mittemellan Araby och Norr, strax norr om Spetsamossen. Hov kan 
sägas vara uppdelat i två delar, ena delen med en hel del hyreslägenheter ut mot 
den väl trafikerade Mörners väg, och dels en del med slumrande villaområden. I 
Hov bor 4273 personer. Växjöhem har endast ett litet bestånd av lägenheter på 
Hov, byggda i början av 70-talet. Där varierar hyrorna mellan 568-631 kpk/år. 
Hyresbostäder har dock några fler olika lägenhetsområden i Hov, med hyror 
som varierar mellan 649-747 kpk/år – än en gång dyrare hyror än inom 
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Växjöhems bestånd. Hov har en relativ hög medelålder med flest människor i 
åldrarna 45-64 år. I de lugna villakvarteren bor troligen familjer med utflugna 
barn och en hel del börjar bli för gamla för att vilja eller orka bo kvar och sköta 
sin villa, vilket syns i och med att de flesta utflyttningar sker i åldersgruppen 
64+. In flyttar 22-44 åringar, troligtvis unga barnfamiljer som söker sig till ett 
lugnt villaområde i överkomlig prisklass. Flyttfrekvensen är inte särskilt hög, 
men inte extremt låg heller med sina 27 %. Hov är varken högattraktivt eller 
lågattraktivt som bostadsområde, någonstans mittemellan, lagom på något sätt. 
1997 ökade befolkningen inom Hov. 
 
Likaså valdeltagandet skvallrar om ett ”medelsvensson”-område. 82,2% valde 
att utnyttja sin röst, ganska många men det fanns även några soffliggare. 
Partisympatierna var inte extrema åt något håll med 49 % på s-blocket och 42 % 
på h-blocket. Ett normalt medel- och arbetarklassområde. Traditionellt verkar 
det vara, bevarande av det gamla. Inga nya inslag och människor, trots att det 
bara skiljer en gata mellan Hov och invandrartäta Araby så finns det i Hov 
endast 4 % invandrare. Det lilla lugna området en bit från centrum men ändå 
ganska centralt med andra ord, perfekt för barnfamiljer och äldre par. 
 
Hovshaga 
 
Hovshaga ligger norr om Hov och Araby, en ganska bra bit från centrum av 
Växjö stad. Där bor 5974 personer. Hovshaga är, skulle man kunna säga, indelat 
i flera olika mindre områden som skiljer sig åt ganska markant i 
befolkningssammansättning. Om man utgår från de tre valdistrikt som Hovshaga 
består av kan man se en tydlig skillnad. Maria 6 som ligger på andra sidan 
Norrleden från Araby sett är ett väletablerat och attraktivt villaområde, Maria 9 
och 7 är hyresområden. Växjöhems lägenhetsbestånd är byggt mellan 1986 och 
1995, med hyresnivåer som varierar mellan 529-916 kpk/år. Hyresbostäders 
lägenheter ligger på en hyresnivå som är på ungefär samma nivå, mellan 622-
807 kpk/år. Dessa områden tillsammans har en befolkning med majoriteten 
bestående av människor i åldrarna 25-44 med högst utflyttning bland 20-24 
åringar och högst inflyttning bland 65+ åringar. Flyttfrekvensen är relativ låg 
med 21 %. Hovshaga var förut ett ”problematiskt” område enligt muntliga 
källor, men har nu ändrats och blivit ett lugnt område. Det område man då 
hänvisade till var med största sannolikhet inte villaområdet, utan de två 
hyresområdena.  
 
Maria 6 är ett av de extremaste bostadsområdena inom Växjö stad statistiskt sett, 
där var valdeltagandet högst i hela Växjö med 90,7% och partisympatierna var 
klart högerorienterade med hela 57 % av rösterna på h-blocket och endast 37 % 
av rösterna på s-blocket. I Maria 7 är förhållandena precis de omvända mellan 
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partiblocken och valdeltagandet var där 77,8%. I Maria 9 var majoriteten (fast 
inte like stark som i Maria 7) av rösterna lagda på s-blocket (51,5%) och 45 % 
på h-blocket, med ett valdeltagande på 76 %. Här tycker jag att man tydligt kan 
se skillnaden mellan de olika delområdena inom Hovshaga. Villaområdet med 
sina resursstarka hushåll som slår vakt om sina intressen i och med att rösta 
borgerligt och verkligen vet med sig att de är en viktig del av den demokratiska 
processen. De båda hyresområdena är däremot inte fullt lika resursstarka och 
valdeltagandet tyder på att de inte heller är lika fullt integrerade i det omgivande 
samhället som villaägarna. Man skulle kunna säga att Maria 6 är ett 
högstatusområde, medan Maria 7 och 9 inte är det.  
 
Själakorset 
 
Själakorset är ett bostadsområde som är beläget mittemellan Öster och Norr. Här 
bor 3180 människor. Själakorset har en stor andel hyreslägenheter, men även en 
del egna hem. Växjöhem är det som förvaltar samtliga allmännyttiga lägenheter 
i detta område. De är alla byggda på slutet av 50- och början av 60-talet, hyrorna 
ligger mellan 532-634 kpk/år. Med andra ord ganska låg hyresnivå med 
attraktivt och centralt läge. Under 1997 ökade befolkningen på Själakorset 
ganska ordentligt, med mestadels 20-44 åringar som flyttade in och mest 25-44 
åringar som flyttade ut. Medelåldern på Själakorset är ganska hög, med allra 
flest människor i åldrarna 25-44 och 65+. Flyttfrekvensen i området är relativ 
hög med sina 32 %. Jag skulle tro att det är på gång ett generationsskifte bland 
lägenhetsbeståndet i Själakorset med dels äldre som inte orkar bo kvar och dels 
unga familjer som söker sig till egna hem. Istället tillkommer alltfler ungdomar 
som söker sig till det gamla, lugna bostadsområdet. Detta kan bli lite 
problematiskt då man under en relativt lång tid, kanske från 50-talet och framåt i 
stort sett bott i samma lägenheter och bland samma grannar. När man nu börjar 
bli äldre så sker förändringar i och med att nya grannar tillkommer, unga 
människor med nya vanor.  
 
Valdeltagandet i Själakorset var ganska normalt, mellan 70 och 80 % tog sig till 
vallokalen och rösterna fördelade sig med 54,5% på s-blocket och 37 % på h-
blocket. Den starka majoriteten av socialistiska sympatier pekar mot att 
Själakorset är ett traditionellt arbetarklassområde, där har man levt tillsammans 
och byggt upp sin tillvaro genom kanske hårt arbete och slit. De lägenheter man 
kanske flyttade in i som nybyggda har nu blivit ett billigt men bra boende. Förut 
var det troligen ansett som en bit utanför centrum och inte så attraktivt, nu har 
Växjö växt och Själakorset har kommit att bli mycket mer centralt, ja nästan 
sammansmält med centrum. Därmed det ökade trycket från ungdomar som vill 
flytta in, och kanske det är därför som äldre söker sig ut, bort mot än mer 
stillsamma lägenhets- och villakvarter. Att där också finns 3,5 % invandrare gör 
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att det skiljer sig en aning från sin mer konservativa granna Norr, inom 
Själakorset verkar man vara mer öppen och den sociala sammanhållningen kan 
vara mer begränsad än inom t.ex. Norr, där man kan tro att de flesta känner sina 
grannar. 
 
Väster och Västra Industriområdet 
 
Väster ligger intill Centrum på dess vänstra sida, söder om Araby och norr om 
Söder. I detta område bor 2299 personer. Det finns ett relativt stort område med 
lägenheter i Växjöhems regi intill Liedbergsgatan strax söder om Araby. I övrigt 
är Väster mer av ett villa- och småhusområde. Det hyreshusbestånd som finns är 
en del av miljonprogrammet, de är samtliga byggda på mitten av 1960-talet. 
Hyrorna varierar mellan 560-666 kpk/år, en normal men ganska låg hyresnivå. 
Västra Industriområdet är precis som det låter just ett industriområde, med 
endast 33 personer boende där. Det är beläget väster om Väster. De som bor 
inom detta område är med största säkerhet personer som egentligen ser sig som 
tillhörande Väster endast med de formella gränsdragningarna som räknar dem 
som tillhörande industriområdet. Jag kommer här därför att slå samman de 33 
boende i Västra Industriområdet med de boende på Väster. Väster är ett 
attraktivt bostadsområde eftersom det är så centralt beläget, men ändå inte ”mitt 
i smeten”.  Under 1997 ökade befolkningen på Väster. Den åldersgrupp som 
dominerade antalet inflyttningar var 20-44 åringarna, medan utflyttningarna 
mestadels rörde sig om åldersgruppen 25-44 år. Flyttfrekvensen var på 31 %. 
Troligtvis så är flyttningar mycket vanligare i hyresområdet än i villaområdet. 
De allra flesta i området befinner sig i åldrarna 25-44 och många är även äldre.  
 
Vad gäller valdeltagandet så var det högt i Väster, mellan 80-90%. 
Partisympatierna fördelade sig jämt mellan de båda blocken med 46,5% vardera, 
fast om man ser på de två bostadsområdena var för sig så kan man se en tydlig 
uppdelning då man i Skogslyckan 8 (innefattande villakvarteren och 
industriområdet) hade en tydlig borgerlig majoritet med hela 56 % av rösterna 
på h-blocket och endast 38 % på s-blocket, med ett valdeltagande på 80-90%. 
Skogslyckan 9 (hyresområdet) däremot hade lagt 55 % av sina röster på s-
blocket och 37 % på h-blocket, med ett valdeltagande på 70-80%. Där kan man 
se hur tydligt uppdelat ett bostadsområde kan vara vad gäller sociala klasser och 
resurssvaga/starka hushåll. Andelen invandrare är endast 2 % i hela området, 
troligtvis mest koncentrerade till hyresområdet. Jag skulle kunna tänka mig att 
hyresområdet på Väster mer ses som en sammanhängande del av Araby, som 
likaså är ett miljonprogramsområde. Men då Väster inte har ”klassats” som 
problemområde på samma sätt som Araby så har de omfattande IT-satsningarna 
inte kommit att omfatta Västers miljonprogramsområde, vilket därmed kanske 
kan komma att sänka statusen på det området i jämförelse med Araby. En annan 
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tänkbar utveckling är att IT-satsningen kommer förstärka Arabys dåliga rykte 
(att det är så problematiskt och dåligt att man måste locka med dessa 
erbjudanden för att få folk att vilja flytta dit), som var fallet bland hyresgästerna 
på Norr när jag deltog i ett bostadsmöte där. 
 
Spetsamossen 
 
Spetsamossen ligger precis norr om Centrum mellan Väster och Själakorsgärdet. 
Där bor 4097 människor. Spetsamossen är ett högattraktivt bostadsområde då 
det har några av de lägsta hyrorna i Växjö stad kombinerat med ett eftertraktat 
läge. På Spetsamossen är de gamla och nya hyreshusen blandade med varandra. 
HSB har en del nybyggda lägenheter och Växjöhem står för de äldre och 
billigare lägenheterna. Dessa eftertraktade lägenheterna i Växjöhems regi är 
byggda mellan 1956-1966 och ligger på en hyresnivå mellan 524-754 kpk/år. 
HSBs lägenheter lär vara en hel del dyrare, men ändå eftertraktade då läget är 
bra och boendestandarden så pass hög. Men Spetsamossen har en väldigt 
mångsidig befolkningssammansättning bland sina relativt nybyggda 
studentbostäder, gamla lägenhetsbestånd, nya hyresbostäder etc. Vilket inte 
minst visar sig på åldersfördelningen som är mycket jämn, med en liten 
”övervikt” på 25-44 åringar och genom att inflyttningen inte överrepresenteras 
markant av någon åldersgrupp, förutom kanske en liten större del ungdomar. 
Utflyttningen visar dock på en tydligare trend, att det är personer i 25-44 
årsåldern med småbarn som ger sig av – troligen i jakt på hus.  
 
Även vad gäller valresultatet så står sig Spetsamossen i mitten. 47 % röstade på 
s-blocket, 44 % röstade på h-blocket. Mellan 70-80% gick och röstade. Dessa 
siffror visar att Spetsamossen är ett av Växjös kanske mest blandade 
bostadsområde med resursstarka hushåll i de nybyggda bostäderna, de gamla 
hyresgästerna som kanske är tillhörande arbetarklass/medelklass som bor kvar i 
sina 60-talslägenheter, ungdomar som söker sig till ett tillfälligt studentrum och 
andra ungdomar som söker en av de billiga lägenheterna för att skapa sig en 
egen vrå i världen. Dessutom har Spetsamossen en av de högre andelarna 
invandrare i Växjö stad efter Araby, med hela 6,5 %. På Spetsamossen finns det 
alltså ett blandat bostadsutbud som riktar sig till alla kategorier av människor, 
oavsett inkomst, ras, ålder eller social status. Att Spetsamossen är populärt visar 
sig också i det att befolkningen ökade väldigt mycket under 1997. Spetsamossen 
verkar vara ett av de mest välblandade områdena i Växjö stad vad gäller 
hushållssammansättning, troligtvis beroende på att de olika hustyperna varierar 
liksom byggnadsåren.  
 
Teleborg 
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Teleborg är ett stort område som ligger söder om Växjösjön, Söder, Kampen och 
Sigfridsområdet. Teleborg består bl.a. av ett högskolecentrum, med en mängd 
studentlägenheter (ett slags campusområde), men även ett stort vanligt 
hyreslägenhetsbestånd, radhus och villor. 10146 personer bodde inom 
Teleborgsområdet 1997. Detta är ett väldigt stort område att bara slå samman till 
en enhet, därför tänker jag även se på Teleborgs åtta olika valdistrikt vad gäller 
just valresultaten för att få en bild hur de olika områdena skiljer sig åt. Som en 
helhet så är Teleborg ett mångfacetterat område där befolkningen är störst i 
åldrarna 25-64 år. De flesta som flyttar ut från Teleborg är 20-44 åringarna. De 
mellan 20-24 är troligtvis studenter som har bott och studerat på Teleborg och är 
färdigexaminerade och flyttar till en annan ort för att få jobb. De lite äldre som 
flyttar har troligtvis för avsikt att antingen flytta närmre Växjö centrum eller ut i 
något villaområde och slå sig till ro och bilda familj. Den grupp som flyttar mest 
in till Teleborg är 20-24 åringarna (studenter). Flyttfrekvensen är relativt hög på 
31 %, men ändå inte chockerande då det är stor cirkulation på unga studenter. 
Man skulle kunna säga att Teleborg är en stad i staden, området upplevs ofta 
som tydligt avskiljt från övriga Växjö i och med sjön emellan Centrum och 
Teleborg. Många av studenterna behöver knappast besöka stadens centrum då 
allt finns tillgängligt från stormarknad och pubar till bostäder och 
idrottsanläggningar. Då högskolan expanderar och håller på att omvandlas till 
Universitet så expanderar även hela Teleborg, vilket redan syntes i 1997s 
statistik med en ganska kraftig befolkningsökning. 
 
Om man ser på Teleborgs olika valdistrikt så kan man urskönja olika slags 
delområden i området. Teleborgs centrum (T1, T2) visar upp en starkt 
socialistisk befolkning med hela 58,5% av rösterna på s-blocket och 32 % på h-
blocket och ett valdeltagande på 70-80%, i detta område dominerar hyreshusen. 
På högskoleområdet/campus (T6, T8) där endast studenter bor ser bilden helt 
annorlunda ut även om det bara är en väg som skiljer det åt från Teleborgs 
centrum. På högskoleområdet fick s-blocket endast 35 % av rösterna och h-
blocket hela 57 %, valdeltagandet var lika högt som i Teleborgs centrum. Även 
om man som student försörjer sig genom studielån så vet man med sig att man 
genom sin utbildning kommer att tillhöra (förhoppningsvis) de resursstarka i 
samhället, vilket säkerligen styr deras val åt höger för att trygga sin position i 
samhället. De övriga kringliggande områdena i Teleborg (T3, T4, T5) har en 
mer jämn fördelning på sina röster med 48 % på s-blocket och 41,5% på h-
blocket samt ett valdeltagande på 80-90%. Man kan dock se en skillnad i 
partisympatierna mellan villakvarteren och radhusområdena, då villakvarteren 
ter sig vara mer välbeställda och högerorienterade. Men inga extrema dragningar 
åt något håll, vilket också visar att det inte är de allra mest resursstarka 
hushållen som dras till Teleborgs villakvarter. Det är inget attraktivt 
bostadsområde som så då läget är så avsides, men tack vare högskolan så har 
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Teleborg lyckats leva upp och blomstra – även om det inte är något 
högstatusområde. Andelen invandrare är också relativt hög (5,5 %) vilket 
innebär att området inte präglas av någon gammal, traditionell slutenhet och 
misstänksamhet mot nykomlingar. 
 
Högstorp 
 
Högstorp ligger i utkanten av Växjö stad öster om Öster. Där bor 2174 
människor. Högstorp är ett lugnt villaområde där den äldre generationen 
fortfarande dominerar (25-64 åringar), men där flyttstatistiken pekar mot ett 
generationsskifte då de som flyttar in är unga småbarnsfamiljer och de som 
flyttar ut är ungdomar och de över 45. Flyttfrekvensen är väldigt låg med sina 14 
%, vilket innebär att Högstorp är ett väldigt stabilt område där man bor kvar 
länge. Det är ett område som tycks ha relativt hög social status där sker en 
befolkningsökning samt att de som bor där är resursstarka och engagerade i den 
demokratiska processen i och med att valdeltagandet var så högt som 90,1% och 
rösterna fördelades med 55 % på h-blocket och 38,5% på s-blocket. Andelen 
invandrare är väldigt låg, endast 1 %, en siffra som visar att det kan vara svårt 
för nykomlingar och resurssvaga hushåll att få tillträde till detta område. 
 
Sandsbro 
 
Sandsbro ligger i Växjö stads allra nordostliga del, en bra bit från Centrum. 
Sandsbro har 1911 invånare varav majoriteten är i åldrarna 25-64, med 
övervägande del i den övre hälften. De flesta inflyttade personerna var mellan 
25-64 år, medan de utflyttande var mer allmänt utspridda beträffande åldrarna, 
men med möjlig tyngdpunkt på 65+ och riktigt unga. 
Flyttfrekvensen är relativt låg med 20 % och befolkningen ökade endast 
marginellt under 1997. Den något höga medelåldern och de ganska få 
barnfamiljerna gör Sandsbro till ett mycket lugnt område. Med sitt avstånd till 
Centrum är det inte attraktivt för unga och ensamstående, men desto mer 
attraktivt för par och familjer som vill slå sig till ro. Valresultat för Sandsbro var 
inte tillgängliga. 
 
Öjaby 
 
Öjaby ligger på andra sidan Helgasjön i Växjö stads allra västra del, det är en 
bra bit från Centrum och ligger väldigt naturnära vid sjön. HUR MÅNGA BOR 
DÄR? Under 1997 så minskade invånarantalet i Öjaby något, med främst 
människor i åldrarna 20-24 år. De allra flesta invånarna är emellan 25-64 år i 
Öjaby och de som flyttar in är först och främst unga barnfamiljer. 
Flyttfrekvensen är låg, bara 16 %. Att befolkningen minskade innebär att det är 
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hushåll som åldras och barnen flyttar ut medan föräldrarna bor kvar. De som 
flyttar in är unga nybildade familjer, det håller långsamt på att ske ett 
generationsbyte. Valdeltagandet var även i Öjaby högt med 85,5%, 50 % av 
rösterna hamnade på h-blocket medan 35 % lades på s-blocket. Öjaby tycks 
således vara ännu ett lugnt och väletablerat villaområde med relativt resursstarka 
hushåll och ingen större cirkulation av människor eller kulturer då andelen 
invandrare var så lågt som 1 %. 
 
Räppe 
 
Räppe ligger söder om Öjaby i den västra delen av Växjö. Även Räppe ligger en 
bra bit ifrån Centrum. I detta område bor 1172 personer. De allra flesta boende i 
Räppe är i åldrarna 25-64. Både inflyttning och utflyttning är vanligast i åldrarna 
20-44. Över huvud taget så har befolkningen minskat något i Räppe under 1997. 
Flyttfrekvensen är dock endast 14 %, så det handlar inte om några stora antal 
människor som flyttar. Valresultat över området fanns inte tillgängligt, men jag 
skulle tro att det skulle se ungefär likadant ut som i Öjaby. Ett i stort sett stabilt 
och lugnt område med barnfamiljer och ensamstående par. 
 
Kronoberg-Evedal och Norra Industriområdet 
 
Kronoberg-Evedal ligger norr om Hovshaga allra längst norrut i Växjö stad och 
Norra Industriområdet ligger öster om Hovshaga. Då det endast bor två personer 
i Norra Industriområdet så slår jag samman dem med Kronoberg-Evedal. 
Sammanlagt så bor det inom detta stora område endast 259 invånare, varav hela 
5 % är invandrare. Där bor allra mest barnfamiljer och de flesta befinner sig i 
åldrarna 25-44 år. Flyttfrekvensen är varken hög eller låg med sina 23 % och 
under 1997 varken ökade eller minskade antalet boende i området. Vad gäller 
valresultaten så lades 49 % av rösterna på s-blocket och 44 % på h-blocket. 
Valdeltagandet var högt med 87,1%. Här kan man se en viktig skillnad mellan 
de utpräglade villaområdena som ligger i utkanterna av Växjö och detta 
utspridda område utav mer lantlig karaktär. I Kronoberg-Evedal skulle man 
kunna säga att dit flyttar kanske först och främst familjer med arbetarbakgrund 
eller som i första hand inte är höginkomsttagare och resurskraftiga på samma 
sätt som t.ex. de boende i Högstorp. Eftersom det även är glest mellan de boende 
i detta område så innebär det att den sociala sammanhållningen inte blir lika 
stark som i ett komprimerat villaområde och på så vis är det lättare för 
nykomlingar och t.ex. invandrare att flytta dit. Dessutom brukar villapriserna i 
utkanterna vara lägre än närmre centrum vilket möjliggör för resurssvagare 
hushåll att flytta in i en egen villa. 
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Skir 
 
Skir är ett bostadsområde som är beläget öster och söder om Teleborg, med 
andra ord ganska långt ifrån Centrum. Där bor 168 personer inom ett område 
som är ganska stort. Större delen av Skirs invånare är mellan 25-64 år. De flesta 
inflyttade under 1997 var mellan 25-44 år, de som flyttade ut var till största del 
inom 20-24 års gruppen. Under hela året skedde en knapp ökning av 
invånarantalet i Skir. Flyttfrekvensen är medelhög med 22 %. Även om man 
skulle kunna tro att det glesbebyggda Skir skulle likna Kronoberg-Evedal i 
befolkningssammansättning så verkar så inte vara fallet. Inom Skir dominerar 
högersympatierna med 48 %, medan s-blocket fick endast 44,5%. Valdetagandet 
var högt med 88,1%. Andelen invandrare var endast 2 %. Här verkar det finnas 
fler resursstarka hushåll då partisympatierna väger över åt höger, kanske är det 
så att det finns en större andel bönder i Skir. Även i Skir är det mestadels 
barnfamiljer som slagit sig ner, och de fullvuxna barnen söker sig bort, in mot 
staden eller mot någon annan ort, likaså de äldre som inte längre klarar sig 
själva. 
 
Sjöuddens Industriområde 
 
Sjöuddens Industriområde ligger söder om Hovshaga och norr om Västra 
Industriområdet, precis intill Helgasjöns östra sida. Där bor bara 31 människor, 
de allra flesta i åldrarna 25-65 år. De allra flesta utflyttade under 1997 var över 
65 år, medan de inflyttade var mestadels mellan 25-44 år. Endast en mindre 
befolkningsminskning inträffade under 1997, men flyttfrekvensen är mycket låg 
med endast 16 %. Vad gäller partisympatier så är Sjöuddens Industriområde 
tydligt borgerligt med 57 % av rösterna på h-blocket och 37 % på s-blocket. 
Valdeltagandet var ett av de högsta i Växjö stad med 90,1%. Andelen invandrare 
var 3 %. Detta sammantaget pekar åt att området är stabilt, välintegrerat och 
relativt attraktivt område, detta kanske beroende på grund av sitt naturnära och 
inte alltför avlägsna läge.  
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Bilaga III. Karta över Växjös bostadsområden  
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