
 

 

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ 
Avdelningen för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad 

Förtätning och blandade boendemiljöers 
påverkan på bostadssegregation 

           En exempelstudie i Rinkeby 

 

Linus Jeborn & Mahdi Mahmoudi 
 

2018 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 
Samhällsplanering 

Samhällsplanerarprogrammet 
 
 

Handledare: Janne Margrethe Karlsson 
Examinator: Petra Norlund 

Bitr. examinator: Jakob Nobuoka 
 



 

 
ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
iii 

Förord 

 
Denna kandidatuppsats är gjord av Linus Jeborn och Mahdi Mahmoudi från 

samhällsplanerarprogrammet på Högskolan i Gävle, och omfattar 15 

högskolepoäng. Först och främst ska stor tacksamhet riktas till vår handledare 

Janne Margrethe Karlsson, som har bistått oss med ovärderlig vägledning och 

råd, under arbetets gång. Vi vill även tacka Peter Lundevall och Roger 

Andersson för deras tid och kunskap, som har haft betydande kontribution till 

arbetet. 

 
 
Linus Jeborn & Mahdi Mahmoudi, juni 2018  



 

 
iv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
v 

Sammanfattning 

 
Bostadssegregationens problematiska omfattning i miljonprogramsområden 

medför många negativa konsekvenser och skapar därmed enorma utmaningar 

för samhällsplanerare. Fysisk förtätning har utvecklats till ett 

stadsplaneringsideal för hållbara städer, vilket denna studie har valt att 

fokusera på. Syftet med studien är att analysera hur förtätning kan minska 

bostadssegregationen i Stockholmsförorten Rinkeby, samt studera hur detta 

ideal fungerar ihop med en faktor som blandade boendemiljöer. 

 

Arbetet tog form efter en fallstudie, där olika empiriska data samlades in från 

intervjuer, liknande studier, litteratur och platsbesök. Intervjuer med kunniga 

aktörer inom samhällsplanering genomfördes för att få en bättre inblick i 

ämnena fysisk förtätning och bostadssegregation. Inför studien på plats i 

Rinkeby utformades en analysmatris för att på ett strukturerat sätt kunna 

analysera samtliga Stockholmsförorter som besöktes. Därefter utfördes två 

gåturer i det utvalda området Rinkeby och en gåtur i Tensta, Bredäng och 

Vårberg, för att få en sammanhängande och fysisk bild över dessa 

miljonprogramsområden. 

 

Genom analyser av tidigare forskning, och de egna resultaten, framkommer 

det att blandade boendemiljöer är den faktorn som är mest optimal ihop med 

fysisk förtätning. Studien visar att fysisk förtätning bör fungera som ett 

verktyg, snarare än att som en ensam beståndsdel försöka motverka 

bostadssegregation. Blandade boendemiljöer motverkar polarisering samt 

segregation, och skapar förutsättningar för de boende att stanna kvar i sina 

områden och göra bostadskarriär, istället för att flytta till andra stadsdelar. 

 

Genom förtätning undviks rivning och onödiga efterkommande kostnader för 

samhället, vilket gör att fysisk förtätning ihop med blandade boendemiljöer 

förblir det ultimata verktyget för att kunna motverka bostadssegregation i 

Rinkeby. 

 

 

Nyckelord: bostadssegregation, fysisk förtätning, blandade 

boendemiljöer, Rinkeby, miljonprogramsområden 
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Abstract 

 
The problematic extent of housing segregation in ”miljonprogram” areas has 

many negative consequences, which creates huge challenges for the Swedish 

planners. Densification has evolved into an urban planning ideal for sustainable 

cities, which this study has chosen to focus on. The aim of this study is to 

analyze how densification can decrease residential segregation in the 

Stockholm suburb of Rinkeby, as well as study how this ideal works together 

with a factor like mixed housing. 

 

The work was shaped after a case study, where empirical data were collected. 

Interviews were made with experts in densification and segregation, in order 

to get more detailed information about the subject. An analysis matrix was 

constructed for the study, in order to analyze the Stockholm suburbs that 

were visited in a structured manner. Thereafter two walkthrough studies 

were conducted in Rinkeby, and one walkthrough study in Tensta, Bredäng 

and Vårberg. This method was done to evaluate and to form a visual 

perception in the chosen areas. 

 

By analyzing previous research and the gathered results, it appears that mixed 

housing are the factors that work best together with urban densification, to 

counteract housing segregation in Rinkeby. The study shows that densification 

should be used as a tool rather than attempting to counter residential 

segregation as a sole element. Mixed housing counteract polarization as well 

as segregation, and facilitate the possibility for residents to stay in their 

neighbourhood and accomplish a career in housing, within their own 

neighbourhood. 

Demolition and unnecessary consequential costs to society can be avoided 

through densification, which means that physical densification together with 

mixed housing are the best ways to counter residential segregation in 

Rinkeby. 

 

Keywords: Residential segregation, densification, mixed housing 

environment, Rinkeby, million programme homes 
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Definitionslista 

 
Aktivitetssegregering: Separering mellan olika sociala grupper i till exempel 

arbetsplatser och skolor som är en miljö som inte är kopplad till bostaden 

(Gray, Mcanulty, & Keenan, 2009). 

 

Blandade boendemiljöer: Blandade boendemiljöer betyder att både 

bostadsstruktur, fysiska aspekter och sociala aspekter, såsom 

befolkningssammansättning är blandade (Nilsson & Sahlström, 2017). 

 

Bostadssegregation: Bostadsmarknaden utvecklar sig på ett sätt, som gör att 

grupper av hushåll med olika egenskaper bor geografiskt åtskilda från varandra 

(Boverket, 2010). 

 

Gentrifiering: Gentrifikation är en process som innebär att ett områdes 

socioekonomiska status höjs, genom att medel- och höginkomsttagare flyttar 

in där. Samtidigt flyttar låginkomsttagare ut därifrån till andra områden 

(Baione, 2013). 

 

Inkomstjämlikhet: Inkomstjämlikhet är ett tillstånd där befolkningen i ett 

område har en relativt likartad inkomst (Boeing, 2017). 

 

Miljonprogramsområden: Bostadsområden som byggdes under perioden 

1965–1974, där finansieringen delvis skedde genom statliga stöd. Vanligtvis 

förknippat med storskaliga flerbostadshusområden (Boverket, 2014). 

 

Polarisering: Polarisering är en process där låg- och höginkomsttagare ökar i 

antal och där deras sociala likheter blir allt färre (Modai-Snir & van Ham, 

2018). 

 

Segregation: “Segregation innebär att olika grupper av människor bor på olika 

platser i samma stad.” (Nationalencyklopedin, u.å.) 

 

Socialt kapital: Socialt kapital är ett begrepp som syftar på de sociala 

kopplingarna som skapas mellan människor och är grundläggande för ett 

samhälle (Putnam, 2000). 

 

Socioekonomi: Socioekonomin är kopplad till vilken status som individen har, 

både ur ett socialt och ur ett ekonomiskt perspektiv (Strid, 2009). 

 



 

 
xiii 

Stigmatisering: Stigmatisering betyder att avvikande personer, eller grupper, 

blir utpekade av andra människor för deras annorlunda natur (Mario, 2015). 

 

Upplåtelseform: “Upplåtelseformen är det sätt på vilket man förfogar över sin 

bostad. I Sverige finns upplåtelseformerna hyresrätt, bostadsrätt och 

äganderätt, samt en mindre del kooperativ hyresrätt.” (Boverket, 2016, första 

stycket) 
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1 Inledning 

 
Av stadens alla problem anser McFarlane (2016) att stadens dilemman, oftast är ett 

resultat av bristfällig förtätning. Det är något som är baserat på topografiska 

förhållanden och är sammankopplad med urbana stadsmiljöer. Förtätning har blivit 

antagen som en lösning på många olika samhällsproblem, som till exempel fysiska 

och sociala problem kopplade till förorter, slumområden, hållbarhet, ekonomisk 

utveckling och social beblandning. Idag har förtätning kommit att betraktas, speciellt 

av samhällsplanerare, som den faktorn som bäst beskriver vad som gör en stad till 

vad den är (McFarlane, 2016). En av grundanledningarna är att det var detta som 

skilde de första städerna i Egypten, Mesopotamien och Indusdalen från dåtidens byar 

och att förtätning mer anses av arkeologen V. Gordon Childe (1950) som en 

föränderlig faktor som alltid är återkommande. Förtätning har även en stor påverkan 

på nya sociala interaktioner, det kulturella, ekonomiska och egentligen det mesta 

som har att göra med mänsklig aktivitet (Childe, 1950). Förtätning av 

bostadsområden sker numera inte bara på kommunal nivå, utan även på nationell 

nivå för att skapa hållbara bostadsområden med färre sociala problem på lång sikt 

(Burton, 2003). Idag har just förtätning utvecklats till en stadsplaneringsideal för att 

motverka bland annat bostadssegregation (Boverket, 2010).  

 

Uttrycket segregation betyder åtskillnad och med bostadssegregation menas att olika 

befolkningsgrupper har fysisk distans mellan varandra (Boverket, 2010). Dessa 

befolkningsgrupper kan separeras i tre olika kategorier: demografiskt, 

socioekonomiskt och etniskt (Boverket, 2010). Enligt Farkas, Lennert, Kovacs, & 

Kanalas (2017) lyfts bostadssegregation fram som ett allvarligt problem där den 

generella åsikten är att segregation mestadels skapar problem. Trots det, finns det 

fördelar angående segregation, som exempelvis att segregerade grupper känner en 

gemenskap till den egna gruppen (Holmqvist, 2009). Begreppet segregerade 

bostadsområden syftar vanligtvis till socialt utsatta stadsdelar, men det är inte bara 

dessa områden som bidrar till segregation och polarisering (Boverket, 2010). De 

bostadsområden vars invånare är betydligt mer resursstarka är i högre grad 

bidragande till segregation och polarisering, eftersom dessa områden uppvisar en 

betydligt mer ensidig befolkningssammansättning och är ännu mer homogena 

(Boverket, 2010). Boverket (2010) anser att denna typ av segregation bidrar till en 

snöbollseffekt av negativa händelser och reaktioner. Fysisk nedgångenhet, dålig 

ekonomi, låg utbildningsnivå och otrygghet är bara några av effekterna som 

Boverket anser att segregationen kan orsaka. Därmed skapas en utmaning för både 

politiker och planerare att inte bara få stopp på den negativa utvecklingen, utan även 

vända det hela till något positivt, både ur planerings- och samhällsperspektiv.  
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Rinkeby är ett exempel på ett segregerat område, som ligger nordväst om centrala 

Stockholm (Stockholms stad, 2017). 

 

 

Figur 1, karta över Rinkeby, med ett markerat centrum. (Källa: Lantmäteriet, u.å.) 

 

I Stockholm stads trygghetsmätning består 99% av Rinkebys bostäder av hyresrätter. 

Detta är en klart bidragande orsak till bostadssegregering eftersom bostäder med 

samma upplåtelseformer tenderar att locka samma typer av invånare, med likadan 

socioekonomisk status (Stockholms stad, 2017). Boverket (2010) redogör för att 

förtätning av områden, där olika upplåtelseformer används, är ett effektivt sätt för 

att motverka segregation.  

 

Studien syftar till att analysera hur förtätning kan minska bostadssegregationen i 

Stockholmsförorten Rinkeby, samt studera hur detta ideal fungerar ihop med en 

faktor som blandade boendemiljöer. Tre andra socialt utsatta 

miljonprogramsområden i Stockholm har valts för att kunna jämföra dessa med 

Rinkeby. Dessa jämförelser ska göras för att få en sammanhängande och fysisk bild 

över dessa miljonprogramsområden, samtidigt som resultaten av jämförelserna ska 

vara till hjälp för en konstruktiv diskussion. I dagsläget finns det få utförda fallstudier 

för hur just bostadssegregation kan lösas med hjälp av förtätning, speciellt i Rinkeby. 

Med hjälp av denna studie kan inte bara helt nya data sammanställas inom förtätning, 

bostadssegregation och blandade boendemiljöer, utan resultatet ska även gå att 
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använda som referens för framtida byggnationer i Rinkeby. Frågorna som fallstudien 

ska formas efter är: 

 

1. Hur kan ett planeringsideal som förtätning minska bostadssegregationen i 

Stockholmsförorten Rinkeby? 

 

2. Hur fungerar blandade boendemiljöer vid förtätning av stadsdelar som är 

utsatta för bostadssegregation? 
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2 Tidigare forskning 

 
I detta kapitel analyseras tidigare forskning inom boendesegregation, förtätning och 

blandade boendemiljöer. Resultaten i detta kapitel ska sedan fungera som en 

vetenskaplig grund för att dels förklara dessa ämnen, men även för att vara en 

hänvisning vid understrykning av den egna fallstudiens resultat. 

 

2.1 Bostadssegregation 

 
Det finns olika typer av segregation, som bland annat etnisk och demografisk 

segregation, men den segregationstyp som denna fallstudie ska analysera närmare är 

bostadssegregation. Med bostadssegregation menas att bostadsmarknaden utvecklar 

sig på ett sätt, som gör att grupper av hushåll med olika egenskaper bor geografiskt 

åtskilda från varandra (Boverket, 2010). Begreppet bostadssegregation menar inte 

bara att olika befolkningsgrupper har fysisk distans mellan varandra, utan bygger 

även på att grupper i ett område känner en minskad tillit till andra specifika 

områden och människor (Boverket, 2010). Dessa preferenser är baserade på 

faktorer som inte stämmer överens med den egna gruppen (Gustafsson, Katz & 

Österberg, 2017). Enligt Marschall och Stolle (2004) är detta väldigt destruktivt 

eftersom det krävs en tillit mellan grupper för att det ska uppstå en social 

sammanhållning. Om en grupp känner misstro gentemot en annan grupp kan det 

sprida sig från generation till generation i en ond cirkel. Vartanian, Walker Buck & 

Gleason (2007) påstår även att barn som växer upp i en segregerad sämre livsmiljö, 

tenderar att själva leva i en sådan när de blir vuxna. 

 

Barn som växer upp i familjer med högre inkomst brukar sällan behöva statliga 

bidrag i början av vuxenlivet, och det motsatta gäller för barn som växer upp i 

familjer med lägre inkomst (Andersson & Malmberg, 2018). Andersson & 

Malmberg (2018) redogör för att segregationen i svenska städer har ökat alltmer 

sedan 1980-talet på grund av en ökad internationell invandring. Den ökade 

segregationen har bidragit till stigande klassklyftor i det svenska samhället vilket 

även har satt sin prägel i befolkningens ekonomi.  

 

Enligt Professor Andersson (personlig kommunikation, 12 april 2018) anses 

segregation idag som det största och mest svårlösta problemet i det svenska 

samhället. Även om det finns positiva kopplingar till segregation, såsom att 

segregerade grupper känner en gemenskap till den egna gruppen, så existerar det 

mestadels åsikter om att segregation bara skapar problem (Andersson, 12 april 

2018). Idag finns det två olika perspektiv på hur segregation kan uppstå (Holmqvist, 
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2009). Det första perspektivet anses vara en regel i storstäder, snarare än ett 

undantag eftersom där har medborgarna chansen att välja var de ska bo, vilket vidare 

gör att de söker sig till homogena förhållanden till sig själva (Holmqvist, 2009). Det 

skapas en rivalitet mellan grupperna om den bästa lokaliseringen, som den starkaste 

gruppen sedan kan ta över. Det andra perspektivet är baserat på att orsaken är ett 

resultat av kapitalistiska effekter, där många olika medverkande faktorer medvetet 

har skapat förutsättningar för segregation (Holmqvist, 2009). Tidigare nämndes det 

att segregation kan orsaka en gemenskap inom samma grupp, men när det handlar 

om relationen mellan två helt olika grupper, är resultatet annorlunda. Med detta 

menar Andersson (12 april, 2018) att bägge grupperna har en bristande tolerans och 

insikt mellan varandra och det kan senare resultera i låga utbildningsnivåer och låga 

inkomster enligt Holmqvist (2009). 

 

Det svenska samhällets storstäder är oftast utsatta för mest bostadssegregation 

eftersom de fungerar som stora ”bostadsmagneter” för invandrare, vilket gör att de 

bosätter sig i stora grupper med samma etniska ursprung (Krupka, 2007). Enligt 

Malmberg m.fl. (2013) blir dessa grupperade bostadsområden isolerade från 

omvärlden och kan ge upphov till många olika effekter på invånarna, som till 

exempel risker för sociala utfall som bilbränder och upplopp. En studie utförd av 

Almgren och Lindbom (2007) påvisar att bostadssegregation till och med bidrar till 

en ökad skolsegregation, vilket Arnholtz & Nana (2013) och Danzer & Dietz (2014) 

påstår, kan ge effekter som sämre jobbmöjligheter för framtiden. Det är även så att 

nyanlända invandrare är de som löper störst risk att utsättas för bostadssegregation, 

eftersom det brukar ta upp till fem år innan en tydligare integrering kan uppnås 

(Andersson & Hedman, 2016). Andersson och Kährik (2015) påstår att segregation 

påverkar invandrarna ytterligare, eftersom deras socioekonomiska status inte är på 

samma nivå som med den etniska svenskens, vilket kan leda till minskade fördelar på 

bostadsmarknaden. Antoniucci & Marella (2017) påstår att det finns ett samband 

mellan etnicitet och bostadspriser, och att en koncentration av utländsk etnicitet i 

ett område påverkar bostadspriserna i det området. Enligt Forte, Antoniucci & De 

Paola (2018) är några av orsakerna som bidrar till det ovanstående är bland annat en 

ökning av organiserad brottslighet, dålig avfallshantering samt stad- och 

miljöförstöring. Det hela bidrar till en ökad bostadssegregation och social 

polarisering i de påverkade områdena (Forte m.fl. 2018).  

  

Det finns en underförstådd uppfattning att social polarisering och bostadssegregation 

lätt kan förstärkas eller skapas vid en ekonomisk förändring (Andersson & Hedman, 

2016). Detta visade sig när Sverige gick igenom den ekonomiska krisen mellan 1992 

till 1993, som resulterade i att Stockholms stads arbetslöshet ökade med 12%, med 

vissa områden som passerade 30–40% (Andersson & Hedman, 2016). Skälet till att 
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detta kunde ske, var att de områdena som blev mest drabbade redan var fattiga, med 

en lågutbildad befolkning som hade en låg inkomst och besatt en sårbar 

arbetsmarknadsposition (Andersson & Hedman, 2016). En annan orsak som bidrar 

till att redan fattiga områden blir ännu fattigare, är på grund av att mer välbärgade 

människor väljer att lämna dessa områden och blir ersatta av en redan fattig 

befolkning (Andersson & Hedman, 2016). Resultatet ger upphov till ett 

stigmatiserat område, eftersom folk väljer att avstå från att röra sig där på grund av 

bilden som skapas kring platsen (Andersson & Bråmå, 2004). Slutligen konstateras 

det att vid en ekonomisk kris är det de redan utsatta förortsområdena som löper 

störst risk att förvärras, eftersom att det är de redan utsatta som drabbas värst vid 

ekonomiska nedgångar. De redan utsatta har inga medel för att kunna gardera sig 

mot större och mer globala ekonomiska kriser (Andersson & Hedman, 2016). 

  

Därmed är det viktigt att påvisa allt det negativa som bostadssegregering bidrar med 

och att det tenderar att drabba invandrare, speciellt de nyanlända som bor i isolerade 

förorter. Med den fakta som tagits fram finns det förtätningsrelaterade sätt som gör 

det möjligt att motverka bostadssegregation och kan leda till bättre levnadsvillkor 

för drabbade invånare. Däremot krävs det mer forskning för att ämnet ska bli 

bredare och för att öppna upp möjligheter för andra alternativ till ett samhälle med 

förorter utan segregation. 

 

2.2 Förtätning 

 
Med begreppet förtätning menas att det sker ett tillskott av byggnader i anslutning 

till andra befintliga byggnader, för att i förlängningen innebära kortare avstånd 

mellan olika bostäder samt samhällsfunktioner (Boverket, 2017). Den urbana 

förtätningen har existerat så pass länge att den har integrerats in i varje politisk 

ideologi och därmed blivit en del av den urbaniserade stadsplaneringen (McFarlane, 

2016). Enligt McFarlane är förtätning ett sådant brett begrepp att den kan te sig i 

många olika former, allt ifrån ett ekonomiskt program till en tillfällig åtgärd i syfte 

att minska slumområden. Städer med en viss förtätning är alltid kopplade till 

politiska motiv, då hållbart fungerande förtätning inte kan skapas av sig själv och är 

ständigt beroende av andra faktorer för att kunna fungera i samhället. Till exempel 

om förtätningen ska baseras på demografi, måste infrastruktur, bostäder och tjänster 

räknas med. Detsamma gäller många problem som är kopplade till omfattande 

förtätning, eftersom det går att säga att problemen inte enbart är förtätningens fel, 

utan oftast är beroende av andra beståndsdelar (McFarlane, 2016). Dessa faktorer 

kan exempelvis bestå av blandade upplåtelseformer, blandad bebyggelse och 

lämpliga mötesplatser (Boverket, 2010). 
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Förtätning som implementeras utan större planering eller konsekvenstänkande, är 

något som kan komma att skapa mer problem än vad det är tänkt att det ska 

motverka (Bond Huie & Frisbie, 2000; Rousseau, 2015). Om exempelvis en icke-

etnisk svensk flyttar in i ett förtätat segregerat område, ökar risken för att andra 

icke-etniska svenskar flyttar dit och därmed börjar en bostadssegregationsprocess, 

där olika grupper inkluderas och exkluderas i området. I detta fall tenderar 

minoriteter att tjäna utrymme med förtätning, men samtidigt också drabbas negativt 

på grund av segregering (Bond Huie & Frisbie, 2000). Fysisk täthet är inte heller den 

enda determinanten för bättre bostadsområden och i många fall är täta 

bostadskvarter de som lider av exempelvis socioekonomisk segregation (Louf & 

Barthelemy, 2016). 

 

Boverket (u.å.) påstår att det finns många olika varianter av förtätning som påverkar 

omgivningen på olika sätt, vilket tyder på att endast begreppet förtätning inte alltid 

är svaret, utan att hur den ska ske är den egentliga frågan. Örebro kommuns 

handlingsplan (2014) anser att det mest optimala alternativet, med minst påverkan 

på människoliv eller naturvärden, är byggnation på mark som anses onödig eller 

överflödig. Det går dock att använda sig av andra lösningar som illustreras i figur 2. 

beroende på vilket sorts område det är som måste kompletteras. Boverket (u.å.) tar 

Örebro som ett exempel, där planerarna oftast avfärdar all förtätning intill parker 

och på innergårdar, men ser inga problem med att förtäta på onödiga eller 

överflödiga ytor. Argumentet som används av Boverket är att städer som Örebro vill 

värna om sin stadsbild och de ytor som uppskattas av allmänheten och att det då är 

bättre att förtäta på mark som står outnyttjad. 

 

 

Figur 2. Tabell över möjliga typer av förtätning i olika varianter av städer. (Källa: Boverket, u.å.). 
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Enligt Fesselmeyer och Seah (2018), finns det trots allt idag en stor brist på 

undersökningar som fokuserar på förtätningsplanering, speciellt när det handlar om 

vad det kan komma att kosta. Författarna har utfört en studie som är baserad på 

Singapores bostadspriser och huruvida det blir någon skillnad av att förtätning 

implementeras. Studiens resultat visade på att om en förtätning på 10% gick 

igenom, skulle priset på bostäderna minska med 1,3–2%, vilket betyder att det kan 

bli lättare för medborgare att ha råd med egna bostäder (Fesselmeyer och Seah, 

2018). Detta i kombination med att de tätaste bostadsområdena vanligtvis uppvisar 

mest vitalitet, gör att potentialen ökar för att områdena ska bli mer eftertraktade 

(Louf & Barthelemy, 2016).  

 

Förtätning kan tillsammans med en faktor som exempelvis inkomstjämlikhet, 

minska en utspridning av befolkningen i staden, samtidigt som mångfald har lättare 

att ske. Detta visar sig i störst grad i stadens mest centrala delar, i närheten av den 

största mängden rekreationsvärden. Ju längre ifrån centrum och ju mindre tät 

bebyggelsen är, desto svårare är det för mindre välbärgade människor att anpassa sig 

och ta del av de ekonomiska fördelar som finns där. Detta eftersom de mer utsatta 

tvingas att flytta därifrån på grund av stigande kostnader och dyrare mark (Boeing, 

2017). Därför leder det oftast till att förmögna medborgare tar del av de centrala 

förmånerna utan att andra med sämre socioekonomiska status kan delta med samma 

möjligheter. Med hjälp av förtätning kan alla leva mer centralt och därmed finns det 

en bättre potential för oförmögna att inkluderas i samhället med starkare förmåner 

(Boeing, 2017). Enligt Boeing (2017) är det ovanstående ett tydligt exempel på att 

förtätning, tillsammans med andra faktorer, såsom inkomstjämlikhet är ett måste för 

att kunna nå ett hållbart resultat. För att ett område sedan ska kunna förtätas och 

göras mer socioekonomiskt jämlikt, föreslår Boeing att kvarteren ska ha en hög 

tillgänglighet, med blandad bebyggelse som har rimliga priser.  

  

Sammanfattningsvis är fysisk förtätning idag ett återkommande tillvägagångssätt i hur 

kommuner planerar stadsdelar och det har på sätt och vis utvecklats till ett 

planeringsideal. Enligt Adolfsson & Sylvaner (2017) finns dock risken att städernas 

hållbarhet inte når sin fulla potential på grund av en för kraftig förtätning och istället 

ger andra oönskade effekter, såsom färre grönytor (Wang & Yuan, 2017). Som 

Boeing (2017) redogör i det ovanstående stycket måste andra faktorer kombineras 

med förtätning för att det ska fungera som bäst. Dålig förtätningsplanering kan leda 

till många olika oönskade konsekvenser, men med hjälp av fysiska verktyg som 

blandade boendemiljöer kan ett hållbart resultat uppnås (McFarlane, 2016).  
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2.3 Blandade boendemiljöer 

 

Idéer om blandade boendemiljöer har präglat tankarna hos planerare sedan lång tid 

tillbaka. Blandning av bostadsområden, eller blandade boendemiljöer är ett begrepp 

som främst i England har präglat planeringen ända sedan 1800-talet och början av 

1900-talet (Bergsten, 2010). Tankarna var redan då att skapa städer med socialt 

blandat befolkningssammansättning. Dessa idéer växte fram för att erbjuda bostäder 

med högre standard under industrialiseringstiden, samt att också skapa bättre 

stadsmiljöer (Bergsten, 2010). Att förbättra den fysiska miljön var inte den enda 

ambitionen för att uppföra sådana stadsmiljöer, utan förhoppningarna var även att 

skapa bättre sociala förhållanden. 

 

Under 1960- och 1970-talet så höjdes kritiska röster mot planideal som dominerade 

under den tiden, som exempelvis miljonprogrammet (Bergsten, 2010). Denna 

stadsplaneringsform kritiserades bland annat för att vara alldeles för storskalig och 

samtidigt alldeles för enformig. Denna enformighet riskerade sedan att locka 

människor ur samma samhällsklasser och bidra till bland annat segregering. Under 

denna tidsperiod uppmuntrades det istället till blandade boendeformer, från många 

planerares håll, för att främja bättre sociala relationer och ett hållbart samhälle 

(Bergsten, 2010). Planering av blandade boendemiljöer förespråkades även ur 

funktionella aspekter, eftersom det skulle underlätta planeringen av offentlig service 

och samtidigt skapa en jämnare efterfrågan på service. 

  

Idéerna har växt och utvecklats vidare genom historien och under 1990-talet 

arbetade USA fram nya strategier med sina områdesförnyelseprogram. Dessa 

program gick ut på att riva nedgångna hus och istället uppföra nya och mer attraktiva 

bostadshus, med blandade ägandeformer, där procentantalet av hyresrätter inte fick 

överstiga 35–40 % i stadsdelen (Bergsten, 2010). Denna form av strategi har tagits 

efter i bland annat Nederländerna och Australien också under 1990-talet. I 

Nederländerna har storskaliga omstruktureringsprogram för städer genomförts där 

billiga hyresrätter i mer utsatta stadsdelar rivits och ersatts av dyrare bostäder med 

andra ägandeformer, såsom bostadsrätter (Boschman, 2015). Denna typ av 

tillvägagångssätt har resulterat i att ha startat upp gentrifieringsprocesser i utsatta 

bostadsområden och har lyckats locka medel- och höginkomsttagare till dessa 

bostadsområden, som därefter har höjt det berörda områdets medelinkomster 

(Boschman, 2015).  
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Kritiska röster har höjts mot dessa typer av program eftersom de har inneburit att en 

stor del av befolkningen inte kunde flytta tillbaka till sina gamla bostadsområden 

efter omstruktureringen, på grund av att bland annat äganderätten förändrats. 

Människor som inte hade bra ekonomiska möjligheter fick därför flytta till andra 

områden istället, där omständigheterna var mer passande, och ofta var områdena 

ännu mer utsatta, eller lika utsatta som den tidigare stadsdelen (Bergsten, 2010). 

Detta innebar i sin tur att problemen med dessa områden flyttades istället för att 

lösas från grunden, vilket också konstateras i studien som gjorts av Boschman 

(2015). Låginkomsthushållen blev än mer koncentrerade i mer utsatta 

bostadsområden i Nederländerna, som ett resultat av deras 

omstruktureringsprogram. 

  

Det finns fördelar med blandade boendemiljöer och bostadsstruktur också. Trots att 

många projekt har genomförts på olika sätt i olika delar av världen, vad gäller 

blandning av boendemiljöer och bostadsstruktur så har effekterna ofta varit väldigt 

lika (Bergsten, 2010). Det har exempelvis framkommit att blandade boendemiljöer 

skapar harmoniska samhällen, samtidigt som intolerans gentemot andra folkgrupper 

också motverkas. Anledningen till det är att människor från olika samhällsgrupper 

möts och får större kunskap och förståelse gentemot varandra (Gray, Mcanulty, & 

Keenan, 2009). 

  

En annan aspekt är att människor ifrån den mer resursstarka gruppen, i en blandad 

befolkningssammansättning, ska visa vägen för de mer resurssvaga och fungera som 

någon slags föredömen. Genom att de resurssvaga följer de resursstarkas spår 

överförs majoritetssamhällets normer via medelklassen till de resurssvaga vilket 

skapar ett mer stabilt samhälle (Bergsten, 2010). Denna aspekt kan till exempel 

bidra till att minska kriminalitet eller andra negativa beteenden i området 

(McDonald, 1986). 

  

En resursstark befolknings närvaro i ett område är även bra ur ekonomiska 

perspektiv eftersom en bättre ekonomisk utveckling upprätthålls i stadsdelen, med 

en fungerande och lokal marknad (Bergsten, 2010). Utöver de ekonomiska 

fördelarna bidrar en blandad befolkningssammansättning till att skapa en stark 

tillgång av socialt kapital. Detta ger en möjlighet till den resurssvaga befolkningen 

för att få ett socialt nätverk bestående av etablerade människor i arbetsmarknaden, 

och en chans till att kunna förbättra sina levnadsvillkor. Slutligen ger blandade 

boendeformer valmöjligheter och en variation där det exempelvis blir möjligt att 

göra bostadskarriärer inom en och samma stadsdel (Bergsten, 2010). 
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För att vända på detta argument och se kostnaderna som följer med 

bostadssegregationen har flera studier gjorts runtom i världen. Att inse vikten av 

identitet och sambandet mellan den byggda miljön och bostadsfördelningen är två 

viktiga egenskaper hos en planerare (Omer, 2011). Detta är en väldigt viktig aspekt 

för att forma framtidens städer och stadsdelar ur både sociala och ekonomiska 

perspektiv och har studerats närmare i bland annat Israel, där det finns både judiska 

och muslimska invånare (Omer, 2011). Genom att planera på ett smart och hållbart 

sätt kan samtliga invånare i städerna integreras och leva sida vid sida med varandra 

och motverka att polarisering uppstår. Vid polarisering uppstår andra problem som 

samhällsfragmentering, gemenskapsisolering och sist men inte minst 

aktivitetssegregering (Gray m.fl., 2009). Aktivitetssegregering över tid kan i 

fortsättningen innebära att olika grupper varken kommer att dela skolor eller 

arbetsplatser enligt Gray m.fl. (2009), vilket medför stora och onödiga kostnader 

för samhället både ekonomiskt och socialt. 

  

Blandade boendemiljöer är en av de faktorerna som enligt Holmqvist (2009) har bäst 

möjligheter att motverka bostadssegregation. Detta är dock i slutändan beroende av 

flera andra strategier för att det ska bli så bra som möjligt, där exempel på några av 

strategierna har nämnts tidigare i kapitlet.  

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

 

Tidigare forskning visar att bostadssegregation är ett stort samhällsproblem som 

både bidrar till ekonomiska och sociala svårigheter. För att lösa detta 

segregationsproblem nämns förtätning som ett verktyg, där blandade boendemiljöer 

bör fungera som en bidragande faktor, för att det hela ska bli så effektivt som 

möjligt. 
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3 Metod 

 
I detta kapitel beskrivs den typ av metod som studien är baserad på, vilka metoder 

som används i framförandet av resultat och slutsats, samt varför dessa har valts. Den 

metod som använts är en fallstudie. Enligt Biggam (2015) är en fallstudie en 

undersökning som ger en djupare förklaring inom studieämnet med ett mål att 

kunna öka förståelsen och kunna använda den i ett senare skede. Fallstudier baseras 

ofta både på en nära kontakt med forskningsämnet och med empirin (Ejvegård, 

2009). Studien är baserad på fyra olika delmetoder som tillsammans lägger grunden 

för hur arbetet ska kunna besvaras och genomföras. Dessa fyra delmetoder är 

uppdelade i att: 

  

1. Leta reda på lämpliga fakta om bostadssegregation, förtätning och blandade 

boendemiljöer för att kunna öka förståelsen inom ämnet. 

2. Diskutera situationen i Rinkeby med relevanta samhällsplanerare, och eventuellt 

även om andra liknande områden som sedan kan intervjuas. 

3. Besöka Rinkeby och andra likartade förorter för att kunna analysera förhållandet i 

hur området ser ut och fungerar, både spatialt och socialt, i den rådande situationen. 

4. Sammanfoga den insamlade informationen, och diskutera frågeställningarna om 

förtätning och blandade boendemiljöer, på ett sådant sätt att Rinkebys ökade 

bostadssegregation kan motverkas effektivt. 

  

Enligt Biggam (2015) är en fallstudie mer passande i studier som denna, då det krävs 

en djupdykning inom ämnet med ett mål att kunna öka förståelsen och kunna 

använda den i ett senare skede. Metoden som användes i studien tog formen av en 

fallstudie eftersom det, enligt Yin (2009), inte gick att basera hela studien på endast 

intervjusvar. Fallstudier baseras ofta både på en nära kontakt med forskningsämnet 

och med empirin. Detta till skillnad från statistiska analyser och 

surveyundersökningar som endast är inriktade på det teoretiska (Ejvegård, 2009). 

En stor del av arbetet baserades på framtagandet av empiriska data. Detta visade sig 

väldigt mycket i den första delmetoden eftersom den mestadels var baserad på 

kvalitativa data från empiriska studier om förtätning, bostadssegregation och 

blandade boendemiljöer, som bland annat kan hittas på databasen Discovery. All 

data hämtades inte bara från internet, utan böcker användes också i detta fall, 

speciellt de som handlade om ämnet blandad bebyggelse och förtätning. Till studien 

tillfördes även en del kvantitativa data, i form av statistik över till exempel inkomst 

och antalet upplåtelseformer i Rinkeby samt några utvalda stadsdelar, för att kunna 

jämföra dem på ett enklare sätt. 
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3.1 Intervjuer 

 

För att få svar på studiens frågeställningar har det, enligt delmetod två, utförts 

intervjuer med två relevanta intervjumål som är kunniga aktörer inom 

bostadssegregation, stadsdelen Rinkeby och förtätning. Dessa är: 

 

- Roger Andersson, professor i kulturgeografi vid IBF i Uppsala 

- Peter Lundevall, stadsplanerare för Stockholms stad  

 

Det fanns en tanke med att intervjua just dessa två personer eftersom vardera person 

har spetsegenskaper inom sina egna områden. Professor Roger Andersson har djupa 

kunskaper om den sociala aspekten i stadsplaneringen. Han har bidragit med 122 

olika vetenskapliga publikationer inom ämnet samhällsplanering, och har även suttit 

med i flera nationella samhällsplaneringsstyrelser. Stadsplaneraren Peter Lundevall 

har lång erfarenhet och mycket kunskap om den fysiska delen av stadsplaneringen i 

miljonprogramsområden. Peter Lundevall är författaren bakom böckerna 

“Stockholm: den planerade staden” och “Staden mellan rummen: Stockholms 

stadsbyggnad i brytningstid”. Peter Lundevall har god insikt i stadsdelen Rinkeby i 

och med att han har varit delaktig i planeringen av Rinkebyterrassen och 

Rinkebystråket.  

 

Frågorna som ställdes till dem var olika och anpassade till deras arbetsområde och 

kunskaper för att få ut så mycket bra information som möjligt från dessa intervjuer. 

Frågorna inför intervjuerna framställdes efter att ha tänkt igenom problematiken 

kring förtätning, segregation och stadsplanering. Många olika frågor togs fram, men 

några av dem fasades ut eller gjordes om, för att sedan läggas i kronologisk ordning 

inför intervjuerna, med hjälp av handledaren. Till exempel ställdes bara frågor om 

segregering och olika samhällsutvecklingar till Roger Andersson. De frågor som 

ställdes till Peter Lundevall var mer inriktade på fysiska planerings- och 

förtätningsfrågor, stadsdelen Rinkeby samt liknande miljonprogramsområden. 

Samtliga intervjufrågor till Peter Lundevall och Roger Andersson är bifogade i sin 

helhet, i bilaga 2.  

 

Intervjuerna sparades på ljudfiler efter att ha fått de intervjuades godkännande och 

transkriberades därefter. Bara en utav dessa två intervjuer transkriberades i sin 

helhet och anledningen till att bara en utav intervjuerna transkriberades var för att 

intervjun med Roger Andersson ansågs mer informationsrik i sin helhet (se bilaga 1). 

Transkriberingen gick till på sådant vis att Roger Anderssons frågor och svar skrevs 

ut som de framkom på ljudfilen. Dessa placerades sedan separat som bilaga för att 

det ska kunna vara möjligt att veta exakt vad Andersson sa. 
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3.2 Gåtursmetod och analysmatris 

 

Delmetod nummer tre grundar sig på en gåtursmetod. Målet med en gåtur är att få 

en nyanserad bild av de egna uppfattningarna av stadsbilden och bebyggelsen (de 

Laval, 2015). Gåtursmetoden utfördes i stockholmsförorterna Rinkeby, Tensta, 

Bredäng och Vårberg, där en egenskapad bild utformades över områdena så att en 

studie kunde baseras på egna analyser och även för att uppfatta fysiska och sociala 

detaljer som annars är lätta att missa. Tanken är att Rinkeby ska vara fokuset för 

studien och att de tre andra områdena mer ska fungera som jämförelser och stöd för 

åtgärder i Rinkeby. Tensta valdes för att det geografiskt sett låg nära Rinkeby och 

hade likartade fysiska och sociala drag som grannstadsdelen. Tensta hade även 

liknande egenskaper med lägre medelinkomst och mer ensidiga upplåtelseformer 

som både Bredäng och Rinkeby (Stockholms stad, u.å.a). Bredäng valdes för att det 

är ett liknande miljonprogramsområde som kommit att utvecklas annorlunda från 

Rinkeby. Det har också en relativt låg medelinkomst, högt antal hyresrätter jämfört 

med Stockholms stad (Stockholms stad, u.å.b), vilket även Rinkeby har. Slutligen 

valdes Vårberg slumpmässigt och för att det var geografiskt nära Bredäng men som 

samtidigt delade liknande statistik med de ovan nämnda områdena (Stockholms stad, 

u.å.c). 

 

Till hjälp att utföra gåturen användes en analysmatris med en rad olika kriterier för 

att skapa en konstant måluppsättning för vad som undersöktes och analyserades. 

Dessa kriterier har nyttjats av Örebro kommun (2014) vilket sedan har granskats för 

att överensstämma med denna studies mål och frågeställningar. De olika kriterierna 

som hade valts ut för denna fallstudie är fem punkter. Skälet till att just dessa fem 

punkter valdes, var att de andra kriterierna ansågs irrelevanta för studien samtidigt 

som en begränsning behövde ske. En studie med för många olika kriterier riskerar 

att bli onödigt komplicerad, samtidigt som det även blir svårt att upprätthålla en hög 

kvalité i arbetet. Kriterierna valdes ut för att de gör det möjligt att skapa en tydlig 

fysisk bild över varje område samtidigt som en social analys också inkluderas. Att 

skapa en tydlig fysisk och social bild över områden är ytterst viktigt för att kunna se 

och motverka bostadssegregation och för att veta hur förtätning ska implementeras. 

Den första punkten är ”platsens betydelse för stadsdelen” vilket är avgörande för att 

en översiktlig analys över området ska kunna göras. “Platsens 

funktionsblandningspotential” är nästa punkt, och baseras på hur platsen används, 

vad den kan användas till och vilka behov som eventuellt kan finnas i området vad 

gäller funktionsblandning. Tredje punkten är “bostadsstruktur” och är en aspekt som 

visar på hur stadsdelen är uppbyggd, som exempelvis upplåtelseformer eller 

lägenhetsstorlekar. Vidare ska “stadsbild” implementeras i arbetet, vilket är den 

fjärde punkten och tydliggör kvaliteten och områdets förhållanden samt höjdskalan i 
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stadsdelen. För att kunna inkludera ett socialt perspektiv har även inspiration tagits 

ifrån en av Massey och Dentons (1988) fem element om bostadssegregation. Det 

kriteriet som har valts ut för denna fallstudie är “mötesmöjlighet”, som står för den 

graden av potentiell kontakt mellan olika gruppmedlemmar i samhället inom det 

egna geografiska området. Anledningen till att endast kriteriet “mötesmöjlighet” 

valdes ut från Massey och Dentons artikel, var för att den fokuserade mer på hur 

invånarna i stadsdelen beblandades med invånare från andra stadsdelar. Detta är en 

viktig del i denna analys, eftersom det visar på hur Rinkeby är segregerat från 

omvärlden på grund av fysiska och sociala barriärer. De övriga kriterierna i Massey 

och Dentons artikel ansågs vara överflödiga för denna studie, på grund av likheten 

som dessa hade med kriterierna som redan har nämnt i stycket ovan och redan 

implementerats i arbetet (Se bilaga 3 för att se matriserna i sin helhet). 

 

Gåturerna som skedde i Rinkeby, Tensta, Bredäng och Vårberg hjälpte till att 

analysera bebyggelsens utseende och var det kunde behövas förbättras och förtätas. 

Dessa gåturer dokumenterade även medborgarnas vardagliga aktiviteter, med hjälp 

av anteckningar, fotografier och egna reflektioner, samt matrisen. Anteckningarna 

och de egna reflektionernas syfte var att fungera som ett stöd för analysmatrisen, 

samtidigt som fotografierna skulle visualisera området på ett tydligt sätt. Under 

promenadernas skede noterades potentiellt överflödiga eller oanvända ytor, för att 

sedan vara mål för en positiv utvecklingsdiskussion i arbetet. Dock måste gåturerna 

vara begränsad till mindre områden eftersom det inte gick att analysera hela 

stadsdelar, utan istället behövde en mindre analys ske i områden där förtätning gör 

mest nytta. I gåtursanalysen har målsättningen varit att besöka ett centralt- och ett 

ytterområde i varje utvald stadsdel för att begränsa själva gåturen. Undantag har 

dock gjorts för Rinkeby, där samtliga delar av området har besökts, eftersom 

stadsdelen är fokusämne i fallstudien. 

 

Två olika gåturer gjordes i Rinkeby och matriserna i resultatet, gällande Rinkeby, är 

ifyllda i och med första promenaden i området. Första gåturen i Rinkeby skedde 

torsdagen den 12 april 2018, mellan klockan 14:30-17:30, med ett soligt 

väderförhållande och temperaturer på cirka 13–14 grader. Den andra gåturen 

började i Rinkeby och sedan i området Tensta, och därefter fortsatte gåturen mot 

Bredäng och slutligen Vårberg. Det hela utfördes den 20 april 2018 mellan klockan 

9:30 - 13:00, och väderförhållandet var soligt med temperaturer på cirka 16 - 22 

grader under den tiden. 

  

Orsaken till att två gåturer valdes att göras var för att kunna se Rinkeby under andra 

tider på dygnet, samt kunna jämföra Rinkeby med andra miljonprogramsförorter. 

Att besöka Rinkeby vid två olika tillfällen och olika tider på dygnet gjordes i 
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förhoppning om att se rörelsen och livligheten under olika tider samt att kunna se 

eventuella förändringar. Två gåturer ansågs räcka för Rinkeby, eftersom målet bara 

var att få en översiktlig bild över stadsbilden och den mänskliga aktiviteten i 

området. För de resterande områdena bedömdes det att ett gåturstillfälle skulle 

räcka, eftersom huvudfokus låg på Rinkeby.  

3.3 Analys av insamlat data 

 
Slutligen analyserades all fakta i enlighet med studiens sista delmetod, och därefter 

har slutsatser av resultaten från varje delmoment dragits. Detta fungerade sedan som 

underlag, för att kunna presentera eventuella förslag på lösningar i Rinkeby. 

Samtliga delar i studien har varit viktiga för att nå tydliga resultat i slutskedet av 

arbetet. Det finns mycket forskning som har gjorts inom ämnet tidigare, vilket har 

varit till stor hjälp i arbetet och fungerat som en grund i studien. Resultaten från 

intervjuerna och gåtursmatriserna har samtidigt givit mer detaljerade svar kring 

bostadssegregation, men främst om Rinkeby. Genom en analys av samtliga delar 

kunde sedan diskussion och slutsatser dras gällande ämnet och vad de framtida 

lösningarna för bostadssegregationen i Rinkeby kan vara. 
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4 Resultat 

4.1 Rinkeby 

 

I detta kapitel redogörs det för stadsdelen Rinkebys historia och hur områdets 

situation ser ut idag. Kvalitativa och kvantitativa data har framförts i kapitlet för att 

ge så god uppfattning som möjligt. 

4.2 Rinkebys historia 

 
Stadsdelen Rinkeby kom till under 1960 och 1970-talet i och med ett nationellt 

bostadsprogram (Hall & Vidén, 2005). Innan programmets uppstart led Sverige av 

brist på bostäder vilket gjorde att regeringen tog ett historiskt beslut, där målet var 

att bygga en miljon bostäder i stora delar av landet. Detta program kom att kallas för 

miljonprogrammet och pågick mellan åren 1965–1975. Detta bostadsprogram 

planerades och byggdes under en period som kallas för “rekordåren” i Sverige. 

Denna period präglades av ekonomisk tillväxt och infaller mellan andra världskrigets 

slut och oljekrisens start, år 1973 (Hall & Vidén, 2005). 

 

Bostäderna som uppfördes under denna period kännetecknas av dess storlek och 

med vilken hastighet som dessa byggdes på (AB Stockholmshem, 1998). 

Trafikseparering är ett annat kännetecken för dessa bebyggelser under denna period, 

där nationella riktlinjer utformades (Hall & Vidén, 2005). Trafikseparering var 

något som starkt präglade Rinkeby och dess omgivning, i och med omledningen av 

högfartstrafiken runt stadsdelen. Trafikomledning från bostadsområden var en 

utmärkande stadsplaneringsteori för sin tid under 1960–1970 talet, på grund av de 

stora dödstalen som orsakades av bilismen under samma tidsperiod 

(Riksantikvarieämbetet, 2006). En annan viktig aspekt i det hela var att det satsades 

mer på storskalig produktion och kostnadseffektivitet vilket därmed gjorde att de 

sociala aspekterna åsidosattes (Hall & Vidén, 2005).  

 

Under miljonprogrammet uppfördes cirka 11,000 lägenheter för 30,000 invånare i 

Rinkeby och dess grannstadsdel Tensta. I början av projektet och när de första 

hyresgästerna flyttade in till området år 1969, saknades boendeservice i stadsdelen 

och det fanns ingen fullt utvecklad kollektivtrafik. Detta berodde på pågående 

byggnadsarbete i stora delar av området och först år 1971 invigdes Rinkeby 

Centrum. Det dröjde sedan ytterligare fyra år innan Rinkebys tunnelbanestation 

invigdes år 1975. Tunnelbanan och Rinkeby Centrum kom att bli en central del i 

området både bildligt och bokstavligt talat (AB Stockholmshem, 1998). 
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Fokuset på storskalighet och kostnadseffektivitet i början av miljonprogrammet kom 

att betala ett högt pris några år senare, både fysiskt och socialt. Fysiskt sett visade 

det sig att många av husen i Rinkeby fick byggas om eller till och med rivas (AB 

Stockholmshem, 1998). Många oprövade metoder och material användes under 

miljonprogrammets gång och de visade sig vara undermåliga då husen inte höll 

tillräckligt hög standard, och det uppstod olika former av fysiska skador på dessa 

hus. Det var inte bara husen som behövde upprustning utan även lekparkerna 

rustades om samtidigt under 1980-talet (AB Stockholmshem, 1998). Ur sociala 

aspekter innebar detta program att många människor med likvärdiga 

socioekonomiska status lockades till dessa områden, och oftast var det människor 

med sämre ekonomisk status som lockades till liknande områden (Hall & Vidén, 

2005). Detta ledde sedan till stora problem som segregation, brottslighet och sämre 

skolresultat hos invånarna i området (Hall & Vidén, 2005). Dessa sociala problem 

med storskaligt bostadsbyggande har inte bara visat sig framkomma i Sverige, det 

hela har även visat vara ett problem på en global nivå. I länder som Frankrike, 

Nederländerna och Storbritannien har likartade bostadsområden fått rivas helt, på 

grund av snarlika problem (Hall & Vidén, 2005). 

 

En annan specifik aspekt vad gäller Rinkeby, som sedan har präglat dess 

socioekonomiska situation är att detta bostadsområde byggdes klart senare än flera 

andra miljonprogramsförorter, som exempelvis Bredäng som ligger söder om 

centrala Stockholm. Miljonprogramsförorten Bredäng byggdes mellan åren 1962–

1967 och detta skedde under en period där bostadsbristen var som mest påtaglig 

(Rittsél, 2000). Rinkeby å andra sidan byggdes klart när den svenska bostadsbristen 

hade börjat tippa över till bostadsöverskott (Andersson, 12 april 2018). Andersson 

(12 april 2018) menar att detta har bidragit till att dessa två förorter har fått helt 

olika invånare både demografiskt och socioekonomiskt sett. När Bredäng byggdes 

klart var det som en boendeuppgradering för många invånare och det till och med 

lockade människor med stabila ekonomier och hushåll från Stockholms innerstad 

(Andersson, 12 april 2018). 

 

Överskottet av bostäder i kombination med en mer kraftig arbetskraftsinvandring 

under samma period bidrog till att ge Rinkeby en annan karaktär och demografi än 

Bredäng. I Rinkeby uppstod en annan åldersstruktur och det fanns många nyanlända 

invandrare med sämre ekonomisk kraft än i Bredäng (Andersson, 12 april 2018). 

Denna karaktär som har präglat området sedan starten har etsat sig fast i området 

och präglat dess situation genom åren, vilket har lett till hur situationen i området 

ser ut idag.   
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4.3 Rinkeby idag 

 

Malmgren & Mohammed (2016) redogör för att Rinkeby idag är ett otryggt område 

och därför bör åtgärder tas för att förbättra situationen. I ett led att kunna 

åstadkomma förbättring nämner Malmgren och Mohammed (2016) ökad insyn och 

förbättrad belysning som lösningar till problemet. Dessa åtgärder ligger även i linje 

med Jane Jacobs (2005) idéer om vakande ögon i tätbebyggda områden. I ett 

tätbebyggt område finns det alltid vakande ögon vilket innebär att området är i 

ständig uppsikt av människorna som lever och rör sig i närheten. En förändring i 

form av fysisk förtätning skulle därmed kunna skapa en trygghetskänsla i områden 

som annars känns otrygga (Jacobs, 2005). 

  

Andelen arbetslösa i Rinkeby är 9,3% i jämförelse med andelen arbetslösa i 

Stockholms stad som är på 2,8%. Endast 18% av de som bor i Rinkeby har 

eftergymnasial utbildning, jämfört med 52% av hela Stockholms befolkning som har 

eftergymnasial utbildning. Det finns även stora inkomstskillnader mellan Rinkeby 

och genomsnittet i Stockholm, där medelinkomsten är 173 000 kr per år, för att 

jämföra med 352 000 kr i Stockholm (se figur 3). Detta speglar sig även i att 

ungdomar stör ordningen i området, i klart högre grad än i övriga områden. 40% av 

de tillfrågade i Stockholms stads (2017) enkät om Rinkeby upplever störande av 

ordning i området på grund av stökiga ungdomar, för att jämföra med 10% i hela 

staden. 31% av de tillfrågade känner också oro och upplever problem med anlagda 

bränder i Rinkeby i jämförelse med 4% i hela staden (Stockholms stad, 2017). 

 

 

 Figur 3. Medelinkomsten per person i Stockholm, samt i olika delar av Rinkeby/Kistas stadsdel (Källa: 
Boverket, 2010). 
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4.4 Bostadssegregation 

 

Idag fungerar Rinkebystråket och Rinkebyterassen som en länk mellan Rinkeby och 

Kista över barriären E18 (P. Lundevall, personlig kommunikation, 11 april 2018). 

Sedan korsas Rinkebystråket av Rinkeby allé som länkar samman den helt nybyggda 

stadsdelen Ursvik i sydöst med hjälp av en bro. Denna bro är den första direkta 

kopplingen till en annan stadsdel och kommun. Andersson (12 april 2018) anser att 

det som görs vad gäller Rinkeby idag är något som är ganska vanligt inom 

stadsplaneringen, och det är kopplat till länkningsbegreppet. Med detta menas att 

områden länkas samman, för att exempelvis försöka förebygga och motverka olika 

socioekonomiska problem (Sveriges radio, 2016). Lundevall (11 april 2018) nämner 

även att det inte är så pass simpelt att det räcker med att riva barriärerna och bygga 

ihop olika stadsdelar för att segregationen ska kunna upphöra. Barriärer leder till 

både fysisk som social segregation och den sociala segregationen är väldigt ofta en 

direkt effekt av den rumsliga karaktären (Hansson, 2016). Det sker oftast att många 

medborgare i Rinkeby gör en bostadskarriär genom att istället flytta till andra 

närliggande områden som till exempel Bromsten, vilket tyder på att alla områden 

utvecklas olika (Lundevall, 11 april 2018).  

 

Andersson (12 april 2018) har studerat 49 olika förorter och stadsdelars 

socioekonomiska utveckling genom historien, och menar att det är en väldigt stor 

spridning i utfall i de områden som studerats (se figur 4). En hel del områden går 

bättre än länsgenomsnittet vad gäller sysselsättning exempelvis. Därmed är 

Andersson väldigt tveksam till att sätta likhetstecken mellan bostädernas skala, typer 

av område och vad det är för människogrupper som bor i dessa områden. Det som 

går att konstatera enligt Andersson (12 april 2018) är att upplåtelseformerna är 

extremt viktiga i alla de olika fall som förekommer. Områden med mer blandade 

upplåtelseformer uppvisar högre sysselsättningsfrekvens och därmed högre 

inkomstgenomsnitt (Andersson, 12 april 2018). Problemet med de 

miljonprogramsområden som finns i Sverige idag är att en tillräckligt bred forskning 

om vad som gick fel, inte har utförts än, så att samma problem ska kunna undvikas i 

framtiden (Rådberg, 2014).   
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Figur 4. Sysselsättningsförlopp över Rinkeby och 49 andra miljonprogramsförorter. Y-axeln visar antalet 
procent människor och x-axeln visar årtalen (© Roger Andersson, u.å. manuskript). 

 

När det handlar om alla städer och inte bara miljonprogramsområden, är det väldigt 

viktigt att planera och bygga successivt, mycket på grund av att konsekvenserna inte 

är tydliga förrän efter en viss tid har passerat (Lundevall, 11 april 2018). Här har 

Andersson studerat vilka som har flyttat in till dessa miljonprogramsområden när de 

var nybyggda och följt deras utveckling genom åren och där sticker Rinkeby ut.    

 

När Rinkeby började bli klar var det som tidigare nämnt på väg att bli ett överskott 

av bostäder i Stockholm, samtidigt som det också pågick en hög 

arbetskraftsinvandring, och många unga flyttade in till Stockholm från olika delar av 

landet. Detta bidrog till att skapa en helt annan karaktär, åldersstruktur och 

demografi i området när miljonprogramsbostäderna blev klara (Andersson, 12 april 

2018). Exempelvis fanns det cirka 1000 studenter i Rinkeby fram till år 1990 dock 

var det ganska bra sysselsättningsfrekvens i Rinkeby fram tills dess och de var inte 

jättelångt under länsgenomsnittets siffror (Andersson, 12 april 2018). Men i och 

med finanskrisen i början av 1990-talet så skedde något med samtliga 

miljonprogramsförorter, där statistikkurvorna började peka neråt och dessa 

områden fick hårda slag på grund av finanskrisen (Andersson, 12 april 2018). 

Offentliga sektorn skar ner i sina verksamheter vilket gjorde att invånarna i dessa 

områden drabbades hårt och många jobb försvann. I vissa av områdena där 

majoriteten av de boende i området bestod av nyanlända invandrare, blev det nästan 

en halvering vad gäller sysselsättningsfrekvensen. Detta påbörjade sedan en process 

som kallas “selektiv migration” där de som har en god socioekonomisk status och 



 

 
22 

klarar sin vardag på ett bra sätt tenderar att flytta ut från områden som drabbas 

negativt (Andersson, 2013). Området blir mindre attraktivt på grund av den 

socioekonomiska sammansättningen, där de mer resursstarka sedan flyttar och ger 

plats till dem som har det ofördelaktigt ställt, vilket gör att områdets 

socioekonomiska sammansättning blir ännu sämre (Andersson, 12 april 2018). 

 

Sysselsättningsförloppet (Se figur 4) visar att utvecklingen har gått parallellt med 

varandra i miljonprogramsområdena, och detta är en bra indikator när utvecklingen 

av svenska segregerade förorter studeras (Andersson, 12 april 2018). Förloppet är 

slående lika i samtliga miljonprogramsområden där exempelvis finanskrisen innebar 

en negativ nedåtkurva för samtliga områden. Rinkeby hade exempelvis 66% i 

sysselsättningsfrekvens innan krisen slog till och kurvan störtdök för området efter 

det. Det har skett förbättringar sedan år 2009, men området är bara runt 50 

procentgränsen. En sak går att slå fast genom att titta på denna statistik och det är att 

ju högre sysselsättningsfrekvens det är i ett område desto fler bostadsrätter finns det 

där som bidrar med mindre sociala problem (Andersson, 12 april 2018).  

 

Stadsplaneraren Lundevall (11 april 2018) påstår att i ett tidigt skede sedan 2000-

talet har Stockholms stads byggnadskontor använt sig av en rad olika metoder för att 

ta reda på hur Rinkebys problem ska kunna lösas. Olika idéprogram har tagits fram 

från exploateringskontoret vilket har lett till ett antal utredningar, men planerarna 

ville bredda synen på hur de skulle kunna utvecklas på ett realistiskt sätt. Motioner 

lades även till från politiker på en stadsdelsnivå, där förtätning var ett förslag. År 

2006 hölls boutställningen, “TenstaBo 06” i grannområdet Tensta, vilket var första 

gången i Sverige som en bomässa befann sig i ett miljonprogramsområde. Enligt 

Lundevall (11 april 2018) skapade detta då chansen för stadsbyggnadskontoret att se 

nya lösningar på hur miljonprogramsområdena i Stockholm kan förnyas och 

kompletteras. Nästa steg var att år 2007 ta fram en vision för Järva 2030 om hur 

dessa stadsdelar ska kunna förnyas och för den visionen användes bland annat gåturer 

i områdena och det förekom även enkätundersökningar, utgivna av Svenska 

Bostäder. Slutligen gjorde allt detta att en byggnadsprocess skapades, som sedan 

antogs av fullmäktige (Lundevall, 11 april 2018).  

 

När väl olika metoder har framställts uppstår frågan om hur snabbt de ska 

implementeras i samhället. Snabba eller långsamma implementeringar mot 

bostadssegregation är ett komplext ämne, eftersom i många situationer går det att få 

bort vissa problem men då skapas det nya problem istället som kallas “spillover 

effects” (Andersson, 12 april 2018). Andersson (12 april 2018) anser att 

fattigdomsproblemen inte blir lösta bara för att fattiga människor flyttas på. Vidare 

anser Andersson att det går att få bort vissa negativa aspekter som har blivit en följd 
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av segregationen, genom vissa förändringar, men det sker alltid andra konsekvenser 

istället. En stadsbyggnadsteori som baseras på det förflutna, där planerarna kan lära 

sig av historien för att skapa ett så bra samhälle som möjligt, är också ett bra sätt att 

lösa segregationens konsekvenser på (Rådberg, 2014).  

 

Andersson (12 april 2018) tror att aktörerna som till exempel byggherrar, men 

också planerarna har lärt sig en del av historien och med det menar han att Sverige 

inte kommer att bygga på samma sätt igen. Det kommer att bli mer blandade 

miljöer och det kan bli lika tätbebyggt som idag, om inte ännu tätare. Andersson 

tror som sagt inte att det är någon överhängande risk att Sverige får ett nytt 

miljonprogram. De nya bostäderna byggs och kommer ut på marknaden, under en 

tid när det sker mycket invandring till Sverige exempelvis. Det sker förändringar i 

statsbudgeten och bidrar till olika nedskärningar, vilket gör det komplext att lägga 

pusslet och förutse framtiden (Andersson, 12 april 2018).  

 

Jag tror inte att någon kunde se det framför sig år 1965, att det skulle bli så pass 

problematiskt i miljonprogramsområden som då var så moderna. Under den tiden var det inte 

heller så många kvinnor ute på arbetsmarknaden och städerna och stadsdelarna var i princip 

planerade för kärnfamiljer. Sedan såg man inte framför sig att 90% av de boende i ett visst 

område skulle komma från andra världsdelar (Andersson, 12 april 2018). 

 

Med framtiden i åtanke kommer det att byggas för andra kategorier än vad det 

byggdes för under miljonprogrammet, samt att invandringen kan komma att minska 

(Andersson, 12 april 2018). 

 

För att det ska kunna vara möjligt att lösa de många problem som 

miljonprogramsområden besitter idag, måste varje område analyseras individuellt 

(Lundevall, 11 april 2018). Lösningar måste kunna formas efter vad som är möjligt 

och funktionellt för varje område. Till exempel har många av dessa områden blivit 

utvecklade med en väldigt hög parkeringsnorm, som kan göra det möjligt att förtäta 

på dessa onödigt stora parkeringsplatser. 

4.5 Förtätning 

 

Stockholm är en stad som utsatts för en stor variation av förtätning, där det i 

förorter som Sundbyberg och Sollentuna är som tätast och villaområden som 

Lidingö och Hässelby är glesast. Det som är värt att påpeka är att 30 procent av 

Stockholms lägenheter finns på en yta som är lika stor som 3 procent av hela 

Stockholms totalyta. Medan 4 procent av Stockholms bostäder, som mestadels är 

villaområden, befinner sig på 40 procent av stadens totalyta (Rådberg, 2014).  
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I Rinkeby idag finns det en hel del ytor som anses onödiga eller oanvända, vilket gör 

att det är möjligt att förtäta på ett effektivt sätt, samtidigt som en liten andel 

människor blir drabbade negativt (Lundevall, 11 april 2018). 

 

Andersson (12 april 2018) står för åsikten att demolering, som är en potentiell del i 

en förtätningsprocess, är något som Sverige inte befattar sig med jämfört med många 

andra länder där de har gått tillväga på det sättet. I Rinkebys fall påstår Andersson 

att det finns en stor majoritetsägare i området och det är Familjebostäder där många 

andra områden har uppemot 10 olika fastighetsägare. Vid en eventuell demolering 

uppstår det en hel del frågor, som till exempel: vem är det som ska gå till alla olika 

ägare, och säga att fastigheterna måste rivas? Ska fastigheter rivas eller exproprieras 

så måste de eventuellt ersättas till marknadsvärdet, men vad är det för kostnader för 

offentligheten? Allt detta gör möjligheterna att riva, komplicerade och kostsamma 

(Andersson, 12 april 2018). I Stockholm idag är det dessutom en extrem efterfrågan 

på bostäder och en stor bostadsbrist, vilket gör att det anses väldigt ovanligt och 

onödigt att riva bostäder (Lundevall, 11 april 2018).  Sedan finns även studier på 

människor som har fått flytta till följd av rivning av ett område och där går det att 

konstatera att det inte är så lätt för de som blir tvungna att flytta från sina 

ursprungliga bostadsområden. Det är mycket känslor, identiteter och det materiella 

betyder väldigt mycket för människor. Därför går det att säga att det även är etiska 

komplikationer när det kommer till detta (Andersson, 12 april 2018). 

 

Lundevall (11 april 2018) anser att eventuella förtätningar i Rinkeby riskerar alltid 

att stöta på missräkningar och speciellt motstånd från befolkningen, men i detta fall 

är det inte lika troligt att en stor mängd människor väljer att klaga på nya 

byggnationer. Enligt Lundevall är detta bevisat efter reaktionerna som skapades när 

Rinkebystråket stod färdigt, då han ansåg att den största delen av befolkningen var 

nöjda med både de första förslagen och det slutgiltiga resultatet. I och med 

framtagandet av den egna analysmatrisen till denna studie, blev ett antal 

verksamhetsutövare utfrågade angående deras syn på Rinkebystråkets utfall. Till det 

svarade samtliga att de var väldigt nöjda med resultatet som Rinkebystråket 

uppvisar, vilket understryker Lundevalls påstående. 

 

Förtätning som implementeras utan större planering är något som kan komma att 

skapa mer problem än vad det är tänkt att det ska motverka (Bond Huie & Frisbie, 

2000). Om en icke-etnisk svensk medborgare flyttar in i ett sådant område, ökar 

risken för att andra icke-etniska svenskar flyttar dit och därmed börjar en 

bostadssegregationsprocess, där olika grupper inkluderas och exkluderas i området. 
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I detta fall tenderar minoriteter att tjäna utrymme med förtätning, men samtidigt 

också drabbas negativt på grund av segregering (Bond Huie & Frisbie, 2000). 

 

Louf & Barthelemy (2016) menar att de tätaste bostadsområdena vanligtvis uppvisar 

mest livlighet och är därför de mest attraktiva. Vidare menar författarna att mer 

täthet inte är den enda determinanten för bättre bostadsområden och att det i många 

fall är täta bostadskvarter som lider av exempelvis socioekonomisk segregation. 

Därmed bör flera aspekter, som exempelvis andelen hyresrätter och utbildningsnivå, 

tas in när sambandet mellan täta bostadskvarter och dess invånares inkomst ska 

studeras. 

 

Lundevall (11 april 2018) säger att i Rinkeby finns det en stor potential att förtäta 

speciellt på oanvända ytor, som parkering som inte kommer till användning, men att 

det ska förtätas i syftet att göra det bättre för de som redan bor där. Lundevall 

förtydligar att målet med förtätningen inte ska vara att bygga så många bostäder som 

möjligt för att minska bostadsbristen i landet. Förtätningen bör istället ske i syfte att 

förbättra den fysiska stadsbilden samt att förbättra de sociala förhållandena, vilket 

kan uppnås med hjälp av blandade boendemiljöer. 

4.6 Blandade boendemiljöer 

 
Idag finns det cirka 5200 hyreslägenheter och 22 stycken bostadsrätter i Rinkeby, 

men genom den nya byggnationen av Rinkebyterassen, tillkommer det 300 

ytterligare bostadsrätter (Lundevall, 11 april 2018). Även om det är en stor 

procentuell ökning av bostadsrätter, förblir dock den totala procenttalen i 

jämförelse med hyresrätter, väldigt låg. Lundevall påstår att försök även har gjorts 

för att göra om några hyresrätter till bostadsrätter, men intresset från de boende och 

byggbolagen har varit väldigt lågt. 

 

Andersson (12 april 2018) anser att det var lätt att förutse effekterna av de 

utförsäljningar som allmännyttan utförde på hyresrätterna, där några av effekterna 

var gentrifikation, gentrifiering av de centrala delarna av staden samt marginalisering 

av de kvarvarande hyresrätterna. En studie utförd av Boterman och van Gent (2014) 

angående just utförsäljningar av hyresrätter redogör för att trots att det uppstår viss 

social uppgradering i vissa områden, så underlättar det för sociala nedgraderingar i 

andra områden. Detta är negativt för samhället i längden eftersom det bidrar till 

polarisering och ännu mer segregation. Hyresrätten som upplåtelseform fyller en 

väldigt viktig funktion, speciellt för de som inte är resursstarka. Blandade 

boendeformer har en stor betydelse för segregationsutvecklingen, därför är det 
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viktigt att det blir en vettig bostadspolitik framöver och att det inte byggs allt för 

ensidigt (Andersson, 12 april 2018). 

 

Detta är heller inte hela sanningen, för det är trots allt priset som är det viktiga i 

frågan. Hyresrätter är dyrare att bo i framför andra upplåtelseformer eftersom det 

blir högre serviceinnehåll (Andersson, 12 april 2018). I det ekonomiska landskapet 

som existerar idag, med väldigt lite subventioner och dyr nybyggnation så får det 

inte så stor betydelse på kort sikt om det byggs hyresrätter. Det är ett mer trubbigt 

instrument idag jämfört med tidigare. Andersson påstår att det finns två lösningar 

vad gäller detta och det ena är att subventionera för billigare produktionsmetoder i 

bostadsbyggnadsprocessen, som gjordes i Sverige under tidigare decennier. Det 

andra är efterfrågesubvention, vilket i det här fallet är bostadsbidrag. Grovt sett går 

det att säga att dessa två lösningar finns om hur påverkan på hushållen och beståndet 

fördelar sig. Andersson (12 april 2018) anser att på det förfaringssätt som 

bostadspolitiken drivs av idag, med indragna subventioner sedan finanskrisen på 

1990-talet, snabbt fallande volymer i bostadsbyggandet och dyra nybyggen, kan det 

bli extremt svårt att få till stånd bostäder för de mindre bemedlade utan att ha 

subventioner av någon form. 

 

Att få in mindre bemedlade medborgare i dyrare områden är ett problem och ett 

annat är att locka höginkomsttagare och medelinkomsttagare till områden som har 

en stor andel invånare med lågt kapital. Enligt Lundevall (11 april 2018) finns det 

två sätt att få in nya inkomsttagare i Rinkeby som är villiga att köpa bostadsrätter. 

Det måste först och främst byggas bostäder som är anpassade efter området och den 

plats den befinner sig på, samt skapa nya statusvärden, som ger en variation i 

området. Här spelar det ingen roll om det konstrueras nya bostadsrätter eller nya 

hyresrätter. Det viktiga är att någonting nytt skapas så att de som gör en yrkesmässig 

karriär ska kunna flytta in där, istället för att söka sig någon annanstans. Genom att 

ha blandade boendemiljöer motverkas segregation och polarisering mellan de olika 

människogrupperna som bildas i ett samhälle (Rådberg, 2014). Lundevall betonar 

att det är extremt viktigt att fokusera på att behålla de resursstarka som redan finns i 

Rinkeby, för när deras socioekonomiska status ökar, ökar även kraven på hur de vill 

leva och bo. Idag har stadsdelen Rinkeby ökade ambitioner att bygga blandade 

boendemiljöer, vilket bevisas i det nya projektet Rinkebyterrassen, där 360 

bostadsrätter och 225 hyresrätter byggs (Lundevall, 11 april 2018).  

 

Ännu ett sätt att bryta bostadssegregationen är att bygga studentlägenheter, vilket 

gör det möjligt att locka dit en ny grupp människor till området (Lundevall, 11 april 

2018). I detta fall spelar det heller inte någon roll att det då kommer byggas 
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hyresrätter, eftersom gruppen med studenter som anländer kommer bli densamma 

genom kravet att bara ha studenter som hyresgäster.  

 

Det har nämnts vilka konsekvenser som utförsäljningen av hyresrätterna skulle 

kunna få, å andra sidan är det värt att komma ihåg att hälften av dessa utförsäljningar 

har utförts av de privata bostadsbolagen (Andersson, 12 april 2018).  

En åsikt som Andersson (11 april 2018) har är att lagkrav på en viss mängd 

upplåtelseformer måste undvikas, eftersom lagarna i det här fallet måste vara 

generella för hela landet och då är det orimligt att ställa samma krav på någon 

småort i landet och Stockholms innerstad. Däremot påstår han att många kommuner 

tillämpar en mall där de prioriterar underrepresenterade upplåtelseformer vid 

kompletteringsbyggnation. Andersson anser även om det är ett nybygge så försöker 

kommunerna se till att det blir någorlunda blandat. Problemet är som sagt priset och 

att det blir för dyrt för de som ska flytta in i nybyggda hyresrätter (Andersson, 12 

april 2018).  

 

Det finns alltid människor med olika inkomster i varje område. Ofta finns det 

människor ur den högsta inkomstklassen även i de mer utsatta områdena 

(Andersson, 12 april 2018). Genomsnittet drivs dock av hur många som jobbar, och 

i Rinkebys fall är det många nyanlända som lever på bidrag och inte jobbar, vilket 

gör att genomsnittet är väldigt lågt i området. Andersson anser att om problemet 

ska kunna lösas på kort sikt, måste människor i området få jobb, vilket ger snabba 

effekter på områdets medelinkomst. Han konstaterar att locka medel- och 

höginkomsttagare till området löser inte huvudproblemet i stadsdelen. Genom att 

bygga en massa bostadsrätter i området, men där de nyinflyttade aldrig handlar i 

själva stadsdelen eller om det är brist på social kontakt gör att de sociala problemen 

fortfarande kvarstår. Risken finns att nyinflyttade medelinkomsttagare i Rinkeby 

inte låter sina barn gå i Rinkebyskolan, och detta gäller egentligen alla andra sociala 

interaktioner också. Det är väldigt tveksamt om hela området lyfts av att gå tillväga 

på detta sätt (Andersson, 12 april 2018). Därför är det väldigt viktigt att fokusera på 

det som påstås av Anderson och Lundevall (11 april 2018) där en av de viktigaste 

faktorerna för att kunna integreras i ett samhälle är genom att arbeta. Enligt 

Bergsten (2010) har utsatta områden stora svårigheter att bibehålla en stark 

ekonomi, vilket uppväxtmiljön från blandade boendemiljöer och en blandad 

befolkning kan lösa. Dessutom genom att ha en förort med en variation av till 

exempel enfamiljshus och flerfamiljshus, hamnar området inom kategorin “attraktiva 

kvarterstyper (Rådberg, 2014).  

 

Resultaten som har framförts tidigare i detta kapitel har berört ämnena 

bostadssegregation, förtätning och blandade boendemiljöer i sin helhet. För att skapa 
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en tydlig visuell bild över Rinkeby har det därför genomförts gåturer i området, 

med hjälp av en analysmatris. Rinkeby har sedan jämförts med andra utvalda 

Stockholmsförorter för en jämförelse om hur stadsdelen står gentemot andra 

miljonprogramsområden. 

4.7 Sammanställning av gåtursanalys 

 

I enlighet med tredje delmetoden har en gåtursmatris skapats för att på ett mer 

strukturerat sätt få en överblick över Rinkeby och dess stadsbild. Gåturer med 

likadan procedur har också gjorts i andra utvalda miljonprogramsområden i 

Stockholm. De utvalda miljonprogramsområdena består av Tensta, Bredäng och 

Vårberg. Själva matriserna med tillhörande bilder finns i sin helhet i bilaga nummer 

3. 

 

Resultaten som analysmatrisen uppvisar är likartade i de flesta fallen. Samtliga 

områden som besöktes hade egna och särskilda betydelser för sina stadsdelar, men 

samtliga hade olika förbättringspotentialer. Detta bevisar att det finns utrymme för 

att kunna förbättra det fysiska och sociala rummet i miljonprogramsområdena. 

Därmed framkommer det även att Rinkeby inte är unikt vad gäller att ha fysiska 

eller sociala brister, utan detta är också återkommande i andra 

miljonprogramsområden. 

 

Bostadsstrukturen och stadsbilden uppvisade stora likheter i samtliga fall och 

kännetecknades av monotona samt enformiga bostadsområden. Höjdskalan var 

varierande i flera fall, men överlag är höga bostadshus med icke underhållna fasader, 

utmärkande för samtliga områden. Rinkebystråket är emellertid ett positivt tillskott 

för Rinkebys stadsbild och ger området en nymodig bild. Under gåturen i 

Rinkebystråket samtalades det även med verksamhetsägare i området, där samtliga 

slog fast att Rinkebystråket har varit ett lyft, även ur en social aspekt. 

 

Slutligen studerades mötesmöjligheten i samtliga stadsdelar och områden, där den 

översiktliga bilden är att mötesmöjligheterna är som störst i centrum, och att möten 

sker i mindre utsträckning utanför stadsdelarnas centrum. I ytterkanterna av 

stadsdelarna sker oftast inga möten med utomstående, utan vanligtvis möts de som 

bor i själva bostadsområdet. 
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5 Diskussion och analys 

 
I detta kapitel diskuteras det kring arbetets resultat samt metod för det uppnådda 

resultatet. Styrkorna och svagheterna i arbetet diskuteras också, samtidigt som det 

egna resultatet jämförs med tidigare studier inom ämnet. Syftet med diskussionen är 

att på ett mer tydligt sätt förklara det sammanlagda resultatet samtidigt som tanken 

är att reflektioner, funderingar och åsikter ska formas kring resultatet med hjälp av 

relevanta argument. Här ska även resultatet kopplas samman med de två olika 

frågeställningarna för att bli besvarade. Dessa frågor lyder enligt nedanstående:  

 

- Hur kan ett planeringsideal som förtätning minska bostadssegregationen i 

Stockholmsförorten Rinkeby? 

 

- Hur fungerar blandade boendemiljöer vid förtätning av stadsdelar som är 

utsatta för bostadssegregation? 

 

Det är ett faktum att Rinkeby är alldeles för ensidigt vad gäller dess 

upplåtelseformer, där området uppvisar 99% hyresrätter (Stockholms stad, 2017). 

Detta har skapat en situation där majoriteten av invånarna har samma 

socioekonomiska förutsättningar och låg grad av sysselsättningsfrekvens (Se figur 4), 

vilket sedan sätter sin prägel över hela området på många olika sätt. 

Medelinkomsten i området är väldigt låg i jämförelse med medelinkomsten i 

Stockholms stad, vilket gör att den lokala hushållsekonomin förblir svag. 

Ensidigheten i upplåtelseformerna manifesterade sig tydligt i hur homogen 

befolkningen var under bägge gåturerna. Den visuella etniska segregation, vilket 

understryks av statistiken om Rinkeby, var lika påtaglig som bostadssegregationen 

som råder i områdets samtliga delar under gåturerna.  

 

En intressant punkt i matrisen är kriteriet “stadsbild”, där det övergripande intrycket 

av stadsdelarnas arkitektur studerades. I alla de förorter där en analys med hjälp av 

gåtursmatrisen skedde var bebyggelsen unilaterala, vilket gör att Rinkeby inte 

framstod som unik i detta fall. Rinkeby är heller inte säregen vad gäller kriteriet 

“platsens funktionsblandningspotential”, där det framkommer att det finns 

förbättringspotential i samtliga områden som analyserats. Men i statistiken uppvisar 

Rinkeby klart lägst inkomstgenomsnitt av dem alla (Se figur 5). Efter närmare titt i 

statistiken är den faktor som skiljer dessa områden åt, dess upplåtelseformer, vilket i 

Rinkebys fall är extremt ensidigt. Detta understryks av Anderssons (12 april 2018) 

poäng om att upplåtelseformer är ett väldigt viktigt element för ett områdes 

välmående och socioekonomiska status. 
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Figur 5. Medelinkomst för de utvalda förorterna under år 2016, uppdelad efter kön och ålder. Kategorin ”16 år 
och äldre” uppvisar bägge könens totala medelinkomst (Källa, Stockholms stad, u.å.). 

 

Rinkeby är omringad av olika sorters barriärer, och detta i kombination med den 

socioekonomiska statusen som råder i området, gör det till en segregerad stadsdel. 

Barriärerna som finns i stadsdelen består främst av tyngre vägar, som motorvägen 

E18 (Se figur 2), och olika sociala förhållanden vilket gör att medborgarna i Rinkeby 

blir åtskilda från omvärlden. De sociala förhållandena är bland annat den låga 

sysselsättningsfrekvensen, samt det faktum att majoriteten av invånarna i området 

består av utlandsfödda invandrare. 

 

Varför rivs då inte dessa barriärer i så fall för att lösa problemen? Skälet är att många 

av barriärerna har en vital funktion, för både stadsdelen samt resten av staden, och 

kan kosta Stockholms stad enorma summor pengar för att rivas och byggas om. 

Rinkeby är planerat på ett sådant sätt att trafiken omleds utanför stadsdelen så att de 

centrala delarna kan vara relativt bilfria (Hall & Vidén, 2005). Vägarna som omger 

området uppehåller den fysiska distansen till andra stadsdelar, samtidigt som 

Rinkebys negativa socioekonomiska situation gör att området blir stigmatiserat. Det 

hela leder till en situation där Rinkeby blir segregerat dels genom barriären på ett 

fysiskt sätt, men även socialt, på grund av stigmatiseringen kring området. 

Omledningen av trafiken har präglat området på ett tydligt fysiskt sätt, vilket kunde 
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konstateras i bägge gåturerna. Gatorna förblev relativt lugna och belastades inte 

särskilt hårt under hela den tiden som gåturerna varade. Trafikomledningen är 

typisk för stadsplaneringen för sin tid, eftersom det pågick stora debatter om 

bilismen och hur många dödsfall som det orsakade varje år under 1960–1970 talet 

(Riksantikvarieämbetet, 2006). Detta gav positiva effekter i och med att antalet 

dödsfall minskade drastiskt, men det hade även negativa effekter där det bland annat 

uppstod fysiska barriärer. 

 

Fysiska barriärer resulterar ofta till sociala barriärer vilket har en stor effekt i hur 

befolkningens sociala liv utvecklas i det egna bostadsområdet (Hansson, 2016). Ett 

område som har omfattats av fysiska barriärer under en lång tid utvecklar successivt 

även sociala barriärer. Dessa sociala barriärer är kopplade till segregation i och med 

att invånarna inte får en naturlig social kontakt med andra områdens befolkning. 

Kriterien “mötesmöjlighet” i matrisen visar att möten sällan sker utanför områdenas 

centrum, och detta understryker poängen med att det sker för få möten i 

miljonprogramsområden. En spontan social kontakt med omnejden kan bidra till 

heterogena upplevelser för Rinkebys invånare där människorna utbyter erfarenheter 

som sedan leder till integrering. Slutligen leder denna integrering till förbättrade 

sociala förhållanden och minskad segregation (Lundevall, 11 april 2018).  

 

De sociala och fysiska barriärerna är några av de negativa effekterna från 1960–1970 

talets bostadsplanering. I början av 70-talet byggdes stora delar av Rinkeby klart, 

vilket är en period där bostadsbristen tippade över till överskott. Denna faktor är 

också avgörande i hur stadsdelen har utvecklats genom historien. En jämförelse kan 

göras med stadsdelen Bredäng som byggdes klart några år tidigare, då det 

fortfarande rådde en märkbar bostadsbrist i Stockholm. Bredäng har däremot 

utvecklats annorlunda över tid, där många av de nyinflyttade i Bredängs fall kom 

ifrån Stockholms innerstad, med helt andra ekonomiska förutsättningar. 

Arbetskraftsinvandringen ihop med ensidigheten i Rinkeby vad gäller 

upplåtelseformer, innebar att många nyanlända invandrare placerades i området 

(Andersson, 12 april 2018). Det gav området en viss demografi som området inte 

har lyckats att ta sig ur än idag. Därmed kan en eventuell slutsats dras om att så pass 

många hyresrätter i ett och samma område inte har varit ett bra beslut från början. 

Avsaknaden av bostadsrätter har varit påtaglig i området och detta kan kopplas 

samman med det faktum som Andersson (12 april 2018) nämner, att ju fler 

bostadsrätter det finns i ett område, desto högre sysselsättningsfrekvens är det där. 

Ett specifikt tecken på detta är relationen mellan de extremt låga inkomsterna i 

Rinkeby och den ovanligt stora bristen på bostadsrätter i området. Misstaget som 

har skett i början av planeringen med den höga bostadssegregationen, gör att det 
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idag blir väldigt komplicerat att kunna ändra situationen i Rinkeby gällande 

ensidigheten av upplåtelseformer i stadsdelen.  

 

Genom att ha en hög sysselsättningsfrekvens i ett område, där invånarna har stabila 

arbeten blir dessa mer motståndskraftiga mot ekonomiska kriser. Om medborgarna 

har en trygg sysselsättning blir de introducerade till arbetsmarknaden och även till 

det samhället som de lever i. Det hela leder till en komplex situationen idag där det 

krävs att Rinkebys invånare löser sina sociala problem genom att komma ut på 

arbetsmarknaden (Lundevall, 11 april 2018). Många av de som anländer på 

arbetsmarknaden väljer dock senare att lämna området och flytta till mer 

socioekonomiskt stabila bostadsområden. Det är samtidigt inte en enkel lösning att 

locka medel- och höginkomsttagare till Rinkeby, för att sedan hoppas att stadsdelen 

ska kunna få ett helhetslyft. Det är väldigt sannolikt att det blir en bristande social 

kontakt mellan medel- och höginkomsttagare och de nyinflyttade invandrarna, vilket 

sedan förlänger den redan befintliga polariseringen som råder i området. Det viktiga 

är att det byggs nya bostäder som bidrar till en blandad boendemiljö, och att 

Rinkebys medborgare lockas till att göra bostadskarriär inom området istället för att 

bosätta sig i andra stadsdelar (Bergsten, 2010). Blandade boendemiljöer gör det mer 

attraktivt för utomstående att flytta dit och det gör även att invånarna tenderar att 

stanna kvar i området när deras socioekonomiska status har förbättrats.  

 

Att behålla medel- och höginkomsttagare i Rinkeby skapar en förutsättning för ett 

stärkt socialt kapital. Ett effektivt sätt att behålla dessa medborgare är genom att 

omvandla en del av hyresrätterna till bostadsrätter. Detta kommer inte bara att öka 

chanserna för att behålla välbärgade invånare, utan det bidrar även till att skapa en 

stadsdel med en blandad boendemiljö, vilket leder till ett starkt socialt kapital samt 

ekonomiska förbättringar. I Rinkeby föreslogs det vid några tillfällen att ett antal 

hyresrätter skulle omvandlas till bostadsrätter, men intresset angående detta har 

varit väldigt svagt både hos byggbolag och de boende. Detta leder till frågan: Hur 

kommer det sig att medborgarna reagerar på det här sättet? Svaret ligger antagligen i 

den ekonomiska aspekten i det hela, att majoriteten inte har råd att flytta in i en 

bostadsrätt, men en teori kan också vara “brist på socialt kapital” i området. Om 

invånarna och byggbolagen inte vill ändra den befintliga boendemiljön måste andra 

åtgärder tas.   

 

Ett sätt att ingripa på för att få in nya människor i ett område är genom att riva och 

bygga helt nya fastigheter i Rinkeby, för att därigenom gentrifiera området 

(Andersson, 12 april 2018). Detta är dock inte rekommenderat i Sverige idag 

eftersom det tillkommer en stor andel komplikationer som exempelvis vid 

exproprieringsprocessen. Fastigheterna som ska exproprieras i utsatta områden har 
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många boende med låg socioekonomisk status och genom att de rivs måste 

hyresgästerna flytta till ett annat område (Andersson, 12 april 2018). Det är ett 

faktum att människor med socioekonomiska svårigheter därefter flyttar till andra 

områden med överensstämmande status. Det hela leder till att de socioekonomiska 

problemen bara flyttas på istället för att lösas i grunden, och i flera fall kan 

människorna koncentreras i redan utsatta områden vilket resulterar i ännu mer 

nedgångenhet (Andersson, 12 april 2018). Dessa argument bör räcka för att utesluta 

idén om totalrenovering i stadsdelar, eftersom de negativa effekterna som 

tillkommer till följd av rivning bidrar till ännu mer bostadssegregation, vilket 

missgynnar staden och samhället i det långa loppet. 

 

Hur rivning av fastigheter ska kunna undvikas i ett Stockholm som har ett oändligt 

behov av nya bostäder kan göras med hjälp av förtätning. Som stadsplaneraren 

Lundevall (11 april 2018) fastställer, finns det idag potential att förtäta i Rinkeby på 

outnyttjade eller onödiga ytor. För att undvika de sociala konsekvenserna som blev 

följden av omstruktureringsprogrammen i Nederländerna (Boschman, 2015), bör 

förändring ske gradvis. Problemen kan inte lösas genom att bara bygga bostadsrätter 

i områden med högt antal hyresrätter (Andersson, 12 april 2018).  

 

Genom att bygga nya fastigheter med olika upplåtelseformer på ytor som ändå inte 

används, kan stadsdelen undvika att lägga ned enorma resurser på expropriering av 

andra medborgares bostäder. Stadsplanerarna kan då fokusera på att förbättra 

bostadssegregationssituationen i Rinkeby istället för att bara ha som mål att lösa 

Stockholms bostadsbrist, med ensidiga och dåligt planerade fastigheter. Genom att 

förtäta skapas förutsättningar för att behålla de boende i området. Samtidigt bör 

förtätningen i Rinkebys fall ske ihop med andra upplåtelseformer än hyresrätter för 

att kunna behålla de medel- och höginkomsttagare som redan finns i området 

(Andersson, 12 april 2018). Sammantaget kan fysisk förtätning i sig inte lösa 

bostadssegregationsproblematiken, utan det hela måste ske ihop med andra viktiga 

faktorer som blandad bebyggelse och blandade upplåtelseformer. Slutsatsen som 

dras här är att förtätning bör fungera som ett verktyg snarare än att verka som ett 

planideal, där målet är att skapa socialt hållbara städer. 

 

Rörande Rinkebys upplåtelseformer, består området i nuläget av 99 procent 

hyresrätter, vilket är en av de stora faktorerna för den rådande bostadssegregationen 

som existerar där. Därför krävs det ett stort tillskott av främst bostadsrätter, för att 

jämna ut ensidigheten som råder i Rinkeby idag. Rinkebyterrassen, som ligger i den 

norra sidan av Rinkeby, är ett pågående byggnadsprojekt där nybyggda lägenheter 

har uppförts, med blandning av hyresrätter bostadsrätter som upplåtelseform 

(Lundevall, 11 april 2018). Detta är ett positivt inslag och kan ge gynnsamma 
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effekter till stadsdelen. Samtidigt har tillvägagångssättet varken varit att riva eller att 

utöka antalet hyresrätter i området, vilket också är positivt ur ett hållbart 

stadsplaneringsperspektiv. 

 

En faktor som måste beaktas är hur snabbt planeringsprocessen ska ske och hur 

noggrann planeringen bör vara i ett redan utsatt område som Rinkeby. Om målet 

bara är att öka bostadsbyggandet, så att det sker så snabbt som möjligt, kan risken 

skapas att det kan uppstå nya och värre problem än vad som finns idag i Rinkeby. 

Detta får då samma grund som det som orsakade alla miljonprogramsområdenas 

problem. Därmed menas det att grunden baserades på en prioritering att vara 

effektiv istället för att räkna ut eventuella konsekvenser som byggnationen kan föra 

med sig (Lundevall, 11 april 2018). Effektivitetsprioriteringen kan leda till att 

oavsiktlig biverkan uppstår, med vilket menas att onödiga och oväntade 

konsekvenser kan träda fram, som resultat av att planera med ett mindre 

kvalitetstänk. En slutsats som kan dras i detta fall är att det behövs väl genomförda 

konsekvensanalyser i socialt utsatta stadsdelar där åtgärder ska kunna tas för att 

motverka framtida socioekonomiska problem. 

 

Även om förtätning kan bidra med en hel del positiva förbättringar till Rinkeby, 

måste alltid varsamhet ske när det handlar om dessa utsatta områden. Bond Huie och 

Frisbie (2000) anser att minoriteters liv med sämre socioekonomisk status förenklas 

med hjälp av förtätning, men att om det sker på fel sätt, är chansen stor att 

minoriteterna bidrar med en ökad segregation istället. En annan aspekt som också 

bör tas i beaktande är hur stor frihet som kan ges till privata aktörer. Andersson (12 

april 2018) menar att för mycket frihet för de privata aktörerna inom 

bostadsbyggnadsmarknaden kan ha negativa konsekvenser för staden på lång sikt. 

Privata aktörer tenderar att tänka på den ekonomiska vinningen snarare än att skapa 

ett socialt hållbart samhälle. Därmed krävs en stark offentlig kontroll för att 

förebygga och motverka negativa konsekvenser gällande bostadsmarknaden. 

 

De privata aktörerna bidrar även med att omvandla redan befintliga hyresrätter till 

bostadsrätter, vilket bidrar till att marginalisera hyresrättsutbudet. Argument kan 

skapas kring huruvida detta gör det svårare för utsatta stadsdelar som Rinkeby, 

eftersom det är där det finns störst andel hyresrätter. Denna utförsäljningsprocess 

har visat sig leda till gentrifikation, och det främst i de centrala delarna av städerna. 

Gentrifikation i centrala stadsdelar ihop med marginalisering av hyresrätter har 

inneburit att många hyresrätter har koncentrerats i stadsperiferierna, och slutligen 

bidragit till ännu mer segregation. Rinkeby och andra liknande utsatta förorters 

resurssvaga befolkning, får det väldigt svårt att ta sig in på de mer attraktiva 

bostadsområdena, eftersom de inte har de ekonomiska resurserna för att köpa en 
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bostadsrätt. En slutsats gällande denna händelsekedja är att det behövs en sund 

bostadspolitik, och belysa vikten av att bevara de varierade upplåtelseformerna 

istället för att marginalisera dem, i syfte att skapa mångfald i hela staden. 

 

Slutligen påvisar matrisens resultat att olika områden har olika behov som är unika 

för just den platsen. Lösningen på Rinkebys nuvarande bostadssegregation kan inte 

lösa andra liknande områdens bostadssegregationsproblem. Varje stadsdel måste 

utgå från sina egna sociala och fysiska förutsättningar. I ett led att kunna förbättra 

sociala förhållanden i ett område bör en fysisk komponent som blandad bebyggelse 

vara inkluderad. I exempelvis Rinkeby där området är kraftigt segregerat måste 

blandade upplåtelseformer tillföras till stadsdelen för att ge framtida 

socioekonomiska förändringar och effekter. För att sedan undvika att riva den 

befintliga bebyggelsen och få plats med de nya bostäderna, är det bästa alternativet 

att implementera fysisk förtätning ihop med blandade upplåtelseformer i Rinkeby.  

5.1 Metodkritik 

 
Den befintliga metoden går att kritisera från flera olika synvinklar. Skälet till att de 

olika metoderna valdes var att de ansågs räcka för denna fallstudie, men om djupare 

analyser ska framföras måste metoderna bli mer omfattande. För att studien skulle 

kunna dra relevanta slutsatser om socialt utsatta områden, ansågs det tillräckligt att 

utföra två gåturer i Rinkeby och en gåtur i vardera av de övriga tre områdena. Detta 

skulle kunna ifrågasättas eftersom det är svårt att säga exakt hur många dagar som 

krävs att undersökas för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Detsamma gäller 

antalet områden, eftersom fyra olika stadsdelar kan anses för lite för att få en 

tillräckligt bra bild över hur utsatta förorter ter sig. Under de två dagarna som 

gåturerna utfördes var väderförhållandena soliga under bägge dagarna, samtidigt som 

det rådde höga temperaturer för att vara april månad. Genom att vädret var så pass 

fördelaktigt under båda dagarna, kan en missrepresenterad bild av områdena 

framstå, eftersom att det antagligen var mer liv och rörelse under de perioderna än 

vad det brukar vara. En analys på kvällstid skulle kunna tillföra ytterligare till 

studien, eftersom det skulle behövs observationer dygnet runt i varje område.  
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6 Slutsats 

 

I denna fallstudie argumenteras det för hur förtätning och blandad bebyggelse kan 

motverka bostadssegregationen i Rinkeby. Enligt den teoretiska studien, kombinerat 

med matrisens resultat, kan slutsatser dras att förtätning som en ensam beståndsdel 

inte kan bidra till en hållbar stadsplanering. Förtätning ska fungera som ett verktyg i 

samhällsplaneringen där blandade boendemiljöer och blandade upplåtelseformer är 

två av de viktigaste elementen för att motverka bostadssegregation. Blandade 

bebyggelser- och upplåtelseformer bidrar till att motverka polarisering mellan olika 

socioekonomiska grupper. Blandade boendemiljöer och blandade upplåtelseformer 

skapar förutsättningar för att de boende i området ska kunna göra bostadskarriär i 

Rinkeby, istället för att flytta till andra stadsdelar. 

 

Med bostadsrätterna, som de blandade boendemiljöerna kan inkludera i Rinkeby, 

följer högre sysselsättningsfrekvenser för dess medborgare. Detta element 

manifesterar sig på ett tydligt sätt när områdets statistik gällande dess 

upplåtelseformer och inkomst studeras närmare. Det konstateras att det finns ett 

tydligt samband mellan de avvikande inkomstgenomsnitten och den höga andelen 

hyresrätter i området. Rinkeby uppvisar mindre än hälften av Stockholms 

inkomstgenomsnittet, vilket tyder på att stadsdelen besitter avsevärda 

socioekonomiska brister, som måste lösas. 

 

Att riva och demolera bostäder är inte heller ett alternativ att föredra på grund av 

den rådande bostadsbristen i Sverige, samtidigt som detta även innebär stora 

ekonomiska komplikationer för det svenska samhället. Således är förtätning det bästa 

alternativet för att det ska vara möjligt att tillämpa en blandad bebyggelse i Rinkeby. 

 

Rinkebyterrassen är ett pågående förtätningsprojekt med blandade upplåtelseformer 

i området, som visar prov på bättre stadsplaneringstänkande och kan leda till mer 

positiva socioekonomiska förhållanden i framtiden. Det är dock svårt att förutse 

effekterna av ett sådant projekt i ett segregerat område och därmed måste en viss tid 

passera innan slutsatser om det hela kan dras. Med det sagt har däremot 

Rinkebyterrassen de komponenter som borde kunna bidra till positiva effekter i 

framtiden. 
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6.1 Framtida forskning 

 

Idag pågår en stor mängd olika byggnationer i Rinkeby vilket gör att en analys vid 

senare tillfälle måste utföras, för att det ska vara möjligt att ta reda på vilka effekter 

som dessa byggnationer har gett, och vad konsekvensen av detta har blivit. På grund 

av det låga antalet bostadsrätter som funnits i området är det svårt att säga hur 

Rinkebyterrassens 300 nya bostadsrätter kan påverka området. Just därför måste en 

viss tid hinna gå för att projektets konsekvenser ska kunna träda fram, eftersom att 

den informationen sedan kan användas som mall för vad som bör och inte bör 

undvikas i framtida Rinkeby. 
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8 Bilaga 1 – Intervju med Roger Andersson 

 
Intervju med professor Roger Andersson, i sin helhet 

 

1. Vad anser du är det största problemet med utsatta 

miljonprogramsområden, i exempelvis nordvästra Stockholm 

idag?  

 

Vi har studerat 49 förorter samt stadsdelar och kan konstatera att det är en väldigt 

stor spridning i utfall. En hel del områden går bättre är länsgenomsnittet vad gäller 

sysselsättning exempelvis. Därmed är jag väldigt tveksam till att sätta likhetstecken 

mellan bostädernas skala, typer av område och vad det är för människogrupper som 

bor i dessa områden. Det man kan säga här är att upplåtelseformerna är extremt 

viktiga i alla fall. Vi har även studerat vilka som har flyttat in till dessa 

miljonprogramsområden när de var nybyggda och följt deras utveckling genom åren 

och där sticker Rinkeby ut. Bostadsbristen som rådde vid miljonprogrammets 

uppstart började bli mättat och bristen var på väg att tippa över till överskott när 

Rinkeby började bli klar. Vi har då jämfört Rinkeby med stadsdelen Bredäng, som 

också är en stockholmsförort som byggdes under miljonprogrammet, men som blev 

klar några år tidigare. I fallet Bredäng så var nästan samtliga inflyttade från 

närområdet och för dem var det en uppgradering att flytta till mer moderna 

lägenheter. En del av de som flyttade in till Bredäng var till och med från 

Stockholms innerstad. Detta gjorde att förorten Bredäng, som ligger sydväst om 

centrala Stockholm, fick en helt annan demografi och väldigt få av dem hade 

invandrarbakgrund. Bredäng hade en hög sysselsättningsfrekvens, hög medelålder 

och helt enkelt stabila hushåll. När Rinkeby började bli klar var det som tidigare 

nämnt på väg att bli ett överskott av bostäder i Stockholm, samtidigt som det också 

pågick en hög arbetskraftsinvandring, och många unga flyttade in till Stockholm från 

olika delar av landet. Detta bidrog till att skapa en helt annan karaktär, 

åldersstruktur och demografi i området när miljonprogramsbostäderna blev klara. 

Exempelvis fanns det ungefär 1000 studenter i Rinkeby fram till år 1990 ungefär. 

Dock var det ganska bra sysselsättningsfrekvens i Rinkeby fram till år 1990 och de 

var inte jättelångt under länsgenomsnittets siffror. Men i och med finanskrisen i 

början av 1990-talet så skedde något med samtliga miljonprogramsförorter, där 

statistikkurvorna började pekade neråt och dessa områden fick hårda slag på grund 

av finanskrisen. Offentliga sektorn skar ner i sina verksamheter vilket gjorde att 

invånarna i dessa områden drabbades hårt och många jobb försvann. I vissa av dessa 

områden, där majoriteten av de boende i området bestod av nyanlända invandrare, 

blev det nästan en halvering vad gäller sysselsättningsfrekvens. Detta påbörjade 

sedan en process som kallas “selektiv migration” och med det menas att de som har 
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det hyggligt och klarar sin vardag på ett bra sätt tenderar att flytta ut från områden 

som drabbas på detta sätt. Området blir mindre attraktivt på grund av den 

socioekonomiska sammansättningen, de mer resursstarka lämnar och ger sedan plats 

till dem som har det sämre, vilket gör att områdets socioekonomiska 

sammansättning blir ännu sämre. 

 

2. Vad anser du är den bästa lösningen på problematiken med dessa 

miljonprogramsområden i största allmänhet? 

 

Som planerare är man halvnormativ och försöker påverka på sitt sätt, som forskare 

är man en betraktare och en analytiker snarare än att man ger råd till politiker. 

Därmed är jag lite försiktig vad gäller detta, men jag skulle fortfarande vilja säga att 

det har begåtts en del felaktigheter i den svenska bostadspolitiken och 

stadsbyggnaden de senaste 25–30 åren. Det är uppenbart vilka konsekvenser som 

utförsäljningen av hyresrätterna skulle få, å andra sidan ska man också komma ihåg 

att hälften av dessa utförsäljningar har utförts av de privata bostadsbolagen. Men det 

var lätt att förutse effekterna av de utförsäljningar som allmännyttan utförde, där 

några av effekterna var gentrifikation, gentrifiering av de centrala delarna av staden 

samt marginalisering av de kvarvarande hyresrätterna. Hyresrätten som 

upplåtelseform fyller en väldigt viktig funktion, speciellt för de som inte är 

resursstarka. Så där skedde ett misstag, men vi kan tyvärr inte rulla tillbaka tiden 

idag. Blandade boendeformer har en stor betydelse för segregationsutvecklingen, så 

det är viktigt att det blir en vettig bostadspolitik framöver och att det inte byggs allt 

för ensidigt. 

 

Detta är dock inte hela sanningen heller för det är trots allt priset som är det viktiga 

i frågan. Hyresrätter är dyrare att bo i framför andra upplåtelseformer eftersom det 

blir högre serviceinnehåll. Men i det ekonomiska landskapet som vi har fått idag, 

med väldigt lite subventioner och dyr nybyggnation så får det inte så stor betydelse 

på kort sikt om man bygger hyresrätt. Det är ett mer trubbigt instrument idag 

jämfört med tidigare. Man kan säga att det finns två lösningar vad gäller detta och 

det ena är att subventionera som vi gjorde här i Sverige i decennier förr i tiden. Det 

andra är efterfrågesubvention och det är ju ett instrument där, vilket är 

bostadsbidrag. Grovt sett kan man säga att dessa två lösningar finns om man vill 

påverka hur hushållen och beståndet fördelar sig. 

 

Sedan tror jag att så som vi driver vår bostadspolitik idag, med indragna 

subventioner sedan finanskrisen på 90-talet, snabbt fallande volymer i 

bostadsbyggandet och dyra nybyggen, att det blir extremt svårt att få till stånd 

bostäder för de mindre bemedlade utan att ha subventioner av någon form. 
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Sedan fyller ju bostadsbidraget en funktion men den har också sina problem 

egentligen eftersom bostadsbidrag bildar exempelvis så kallade skattekilar. Får man 

jobb till exempel så mister man bidragen och det ska ju också tänkas på.  

 

3. Tycker du att det spelar stor roll hur snabbt implementeringar 

mot bostadssegregation sker i utsatta områden, som Rinkeby? Ex: 

om det är bättre att göra stora snabba förändringar eller mindre 

under en kortare tid. I så fall varför? 

 

Detta är också ett komplext ämne, eftersom i många situationer kan man kanske få 

bort vissa problem men då skapas det nya problem istället och vi får så kallade 

“spillover effects”. Bara för att man flyttar på fattiga människor så blir inte 

fattigdomsproblemen lösta och genom vissa förändringar kanske det går att få bort 

vissa negativa aspekter som blir följden av segregationen, men det sker andra saker 

istället som sagt. 

Därmed betyder inte detta att man inte ska göra något heller och då är inte frågan 

hur fort förändringar ska ske utan hur uthålliga man ska vara. Problemet har varit 

väldigt mycket att interventionerna har varit tidsbundna, att projekten ska ta 3, 4 

eller 5 år och så vidare…. 

Det som man gör vad gäller Rinkeby idag, är det som är ganska vanligt inom 

stadsplaneringen, och det är länkningsbegreppet. Flera av dessa områden är skapade 

på ett sätt där det vanligtvis bara är de boende som rör sig där och blir väldigt slutna. 

De är ofta underförsörjda av verksamheter och de är i huvudsak byggda för boende 

där det finns relativt få jobb i egna området. De stora privata företagen drar sig ur 

ifrån att satsa på sådana områden och detta är något som påverkar den kommunala 

och statliga servicen också där det blir en kollektiv utarmning på service. Därför 

planeras det väldigt mycket för att koppla samman dessa områden men detta är 

problematiskt ur en annan synvinkel. Det finns en stor kvalitet i de grönkilar som 

finns runtom i Stockholm och det skapar sedan en konflikt mellan behovet av 

grönområden och människors behov av att röra sig mellan stadsdelar. 

 

4. Vad kan planerarna göra för att locka medel- eller 

höginkomsttagare till ett miljonprogramsområde? 

 

Vi kan säga såhär, för det första så finns det alltid människor med olika inkomster i 

varje område. Ofta finns det människor ur den högsta inkomstklassen även i de mer 

utsatta områdena. Men genomsnittet drivs ju av hur många som jobbar och i 

Rinkebys fall är det många nyanlända som lever på bidrag och inte jobbar, vilket gör 

att genomsnittet ser ut som det gör i området. Att lösa problemet på kort sikt vore 

ifall människor i området fick jobb, vilket ger snabba effekter på områdets 
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medelinkomst. Att locka medel- och höginkomsttagare till området löser inte 

huvudproblemet i området. Att bygga en massa bostadsrätter i området, men där de 

nyinflyttade aldrig handlar i Rinkebys centrum eller om det är brist på social kontakt 

gör att problemen fortfarande kvarstår. Det finns mycket forskning på detta också 

och detta sätt kan ha betydelse i en situation med territoriell rekrytering till skolorna 

för att skapa bättre blandning i skolorna till exempel, men inte i Rinkebys fall. Jag 

har exempelvis väldigt svårt att se att nyinflyttade medelinkomsttagare i Rinkeby 

låter sina barn gå i Rinkebyskolan, och detta gäller egentligen alla andra sociala 

interaktioner också. Det är väldigt tveksamt om hela området lyfts av att gå tillväga 

på detta sätt. 

 

5. Att riva och bygga nytt (tätare) är det ett hållbart sätt att planera 

på (eventuellt i Rinkeby)? 

 

Demolering är inget som vi har hållit på med i Sverige jämfört med många andra 

länder där de har gått tillväga på det sättet. Jag kan inte juridiken gällande ämnet, 

men vem ska tala om för vem om att riva sin fastighet? I Rinkebys fall finns det en 

stor majoritetsägare i området och det är Familjebostäder. I många andra områden 

finns uppemot 10 olika fastighetsägare. Vem är det som ska gå till alla olika ägare, 

och säga att fastigheterna måste rivas? Ska fastigheter rivas eller exproprieras så 

måste de eventuellt ersättas till marknadsvärdet, men vad är det för det kostnader 

för offentligheten? Jag ser detta som en dålig idé helt enkelt.  

Sedan finns även studier på människor som har fått flytta till följd av rivning av ett 

område och där kan vi konstatera att det inte är så lätt för de som blir tvungna att 

flytta från sina ursprungliga bostadsområden. Det är mycket känslor, identiteter och 

det materiella betyder väldigt mycket för människor. Så man kan säga att det även är 

etiska komplikationer när det kommer till detta också. 

Det som har hänt gällande detta de senaste åren i större städer är att mark som har 

blivit obsolet från sin tidigare användning eller gamla hamnområden, eftersom det 

inte längre behövs centrala hamnområden längre. Det är en utveckling som har skett 

över hela världen eftersom centrala hamnområden inte har samma roll längre, och 

detta är väldigt stora områden som inte riktigt används och tidigare varit 

ianspråktagna för varugodshantering och så vidare. Dessa områden har ofta väldigt 

attraktiva lägen för bostadsbyggande och därför har utvecklingen blivit som det har 

blivit där. Såvida inte själva fastighetsägarna kommer med konkreta idéer och förslag 

där de menar att fastigheten har för stora utgifter sett till inkomst, eller att det finns 

tydliga incitament där det blir mer lönsamt att bygga mer modernt och lyxigt 

istället. Jag har väldigt svårt att se detta som en kommunal eller statlig strategi. 

 



 

 

A5 

6. Tror du att det fenomenet som miljonprogrammet skapade kan 

återkomma i framtida Sverige? Att det exempelvis byggs 

storskaligt igen utan någon stor konsekvenstänk 

 

Byggvolymerna idag påminner om de volymer som det byggdes på under 

miljonprogrammets tid. Jag tror att aktörerna och planerarna har lärt sig en del av 

historien och med det menar jag att man inte kommer att bygga på det sättet. Det 

kommer att bli mer blandade miljöer och det kan bli lika tätbebyggt som idag, om 

inte ännu tätare. Jag tror som sagt inte att det är någon överhängande risk att vi får 

ett nytt miljonprogram. Jag har varit inne på detta litegrann och det är att det är så 

mycket som är kopplat till varandra i samhällsutvecklingen. De här nya bostäderna 

byggs och kommer ut på marknaden, under en tid när det sker mycket invandring 

till Sverige exempelvis. Det sker förändringar i statsbudgeten och bidrar till olika 

nedskärningar, vilket gör det komplext att lägga pusslet och förutse framtiden. Jag 

tror inte att någon kunde se det framför sig år 1965, att det skulle bli så pass 

problematiskt i miljonprogramsområden som då var så moderna. Under den tiden 

var det inte heller så många kvinnor ute på arbetsmarknaden och städerna och 

stadsdelarna var i princip planerade för kärnfamiljer. Sedan såg man inte framför sig 

att 90% av de boende i ett visst område skulle komma från andra världsdelar. 

Om vi tänker på framtiden så kommer det att byggas för andra kategorier än vad det 

byggdes för under miljonprogrammet, samt att vi inte kommer att ha lika mycket 

invandring.  

 

7. Vad tycker du borde förbättras med Sveriges nuvarande 

samhällsplanering, både ur ett lagperspektiv och nya tankesätt? 

 

Det är många olika aspekter som är viktiga kollektivt som hur man gestaltar städer, 

hur samhällen byggs, hur rörelsen i städer möjliggörs och så vidare. Då är den stora 

frågan i ämnet: hur mycket marknad ska vi ha nu när vi gör det här? 

En marknadsaktör vill alltid se till sina egna intressen och man vill alltid tjäna så 

mycket som möjligt på ett projekt. Även om de är intelligenta så vägleds de inte 

primärt av att gestalta och skapa en trevlig stad, eller stadsdel på 30 års sikt. Då 

kommer man till slutsatsen att det behövs en stark offentlig kontroll över 

planeringen, vilket är min absoluta uppfattning. Markinnehav är exempelvis en 

väldigt viktig fråga, eftersom kommunalt markinnehav underlättar och ger stor 

inflytande vid detaljplanering av områden. Inte minst i Stockholm har planeringen 

varit väldigt reaktiv och även om kommunerna har haft stora markinnehav så är det 

ofta privata aktörer som köper upp mark, levererat i stort sett färdiga 

detaljplaneförslag till kommunerna, som sedan har varit väldigt benägna att säga ja 

till förslagen på grund av den bostadsbrist som råder. Detta har ofta gjorts istället för 
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att sätta krav på hur allt ska gestaltas och vad det är för typ av upplåtelseformer som 

ska byggas. Det är ganska svårt att ställa sådana krav men jag tror att möjligheten till 

att göra det finns i alla fall i detaljplaneringen. Miljonprogramsområdena byggdes 

primärt av privata aktörer och de hade stor makt över hur allt byggdes. Offentlig 

kontroll över centrala delarna av planeringen är viktigt helt enkelt. 

 

8. Tycker du att det ska vara ett lagkrav med en viss mängd 

upplåtelseformer? 

 

Nej det tror jag inte på, eftersom lagarna i det här fallet måste vara generella för hela 

landet och då är det orimligt att ställa samma krav på någon småort i landet och 

Stockholms innerstad. Däremot tillämpar många kommuner en formel där de 

prioriterar underrepresenterade upplåtelseformer vid kompletteringsbyggnation. 

Även om det är ett nybygge så försöker kommunerna se till att det blir någorlunda 

blandat. Problemet är som sagt priset och att det blir för dyrt för de som ska flytta in 

i nybyggda hyresrätter.  

 

9.  Finns det några bra exempel på förorter där det har vänts från 

att vara ett segregerat område till ett heterogent område i 

Stockholm? 

 

Sysselsättningsutvecklingen som är en bra indikator när det kommer till detta, visar 

att utvecklingen har gått parallellt med varandra i miljonprogramsområdena. 

Utvecklingen är slående lika i samtliga miljonprogramsområden där exempelvis 

finanskrisen innebar en negativ nedåtkurva för samtliga områden. Rinkeby hade 

exempelvis 66% i sysselsättningsfrekvens innan krisen slog till och kurvan störtdök 

för området efter det. Nu har det skett förbättringar sedan år 2009, men området är 

bara runt 50 procentgränsen. När jag tittar på samtliga områden ser jag inget fall 

som sticker ut jämfört med dem andra, däremot finns det områden som är statistiskt 

sett bättre än länsgenomsnittet och det har de varit i stort sett hela tiden. En sak kan 

man kan slå fast genom att titta på dessa statistik och det är att ju högre 

sysselsättningsfrekvens det är i ett område desto fler bostadsrätter finns det där.  
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10. Enligt dig, kan bostadssegregation även vara positivt för 

samhället? 

 

Nej, egentligen inte. Det finns ett marxistiskt tankesätt att om arbetarklassen är 

geografiskt koncentrerat i ett område skapar det bättre mobilisering, det skapar 

föreningar, klassmedvetenhet och att man slåss för sina intressen. Detta tankesätt 

skapar istället motsättningar gentemot andra grupper utifrån tycker jag. 

Sedan finns det exempelvis studentboende och det tycker jag inte är särskilt 

problematiskt. Människor bor där i 3 år och går vidare, sedan kommer andra 

studenter och tar deras plats. Där finns det dock inga andra som är beredda att leva 

under dessa betingelser med bland annat 18 kvadratmeters boyta och kollektivt kök.  

Men sammantaget så ser jag ser inga fördelar med bostadssegregation.  

 

11.  Vilken faktor/faktorer tenderar att ge bäst resultat tillsammans 

med förtätning vid planering av nybyggda bostäder? Som 

exempelvis blandad bebyggelse 

 

Bra ljusinsläpp och kreativa lösningar som exempelvis terrass och lekpark på taken, 

eftersom det är för tätbebyggt för att få ner ljus till gatan. Hur trafiken tas om hand 

är en annan viktig fråga och där är arkitekterna väldigt kunniga idag. Samtidigt har 

de också tekniska verktyg för att kunna göra exakta mätningar till sin hjälp för att få 

till bästa möjliga gestaltningen och förutsättningarna för bostadsområdena. 
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9 Bilaga nummer 2 - Intervjufrågor 

 
Samtliga frågor som konstruerades inför intervjuerna med Peter Lundevall och 
Roger Andersson har bifogats enligt nedan. 

 
Intervjufrågor till Peter Lundevall 

 
1. Hur går ni tillväga när det dyker upp frågeställningar vad gäller den sociala 

aspekten vid bostadsbyggandet i Rinkeby? Tar ni exempelvis en gå-tur i 

området? Tar ni enkäter till hjälp eller liknande? 

 

2. Vad anser du förtätning har för roll inom samhällsutveckling och 

stadsplanering och hur arbetar ni med den frågan? 

 

3. Vad anser Rinkebys invånare om den nuvarande segregationsproblematiken 

som råder i området? Är det något ni har tagit reda på? 

 

4. Hur kommer det sig att 99% av alla bostäder i Rinkeby är hyresrätter idag 

och vad gör ni för att lösa det?  

 

5. Att riva och bygga nytt (tätare) är det ett hållbart sätt att planera på (ev i 

Rinkeby)? 

 

6. Är det möjligt idag att förtäta i Rinkeby på oanvända/överflödiga ytor? 

 

7. Vilka komplikationer kan ske vid förtätning i Rinkeby? 

 

8. Hur tror du medborgarna kommer reagera vid en eventuell förtätning? 

 

9. Finns det något unikt i Rinkebys fall som gör att de inte kan vända sin 

situation (exempelvis fysiska barriärer som motorväg etc.) eller har de 

samma förutsättningar som andra förorter för att kunna göra det? 

 

10. Vad gör/borde ni göra för att locka medel- eller höginkomsttagare till ett 

miljonprogramsområde? 

 

11. Vad anser du är den bästa lösningen på problematiken med utsatta 

miljonprogramsområden i största allmänhet? 

 

12. Tror du att det fenomenet som miljonprogrammet skapade kan återkomma i 

framtida Sverige? 
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13. Tycker du att det spelar stor roll hur snabbt implementeringar mot 

bostadssegregation sker? Ex: om det är bättre att göra stora snabba 

förändringar eller mindre under en kortare tid. I så fall varför? 

 

14. Finns det några bra exempel på förorter där det har vänts från att vara ett 

segregerat område till ett heterogent område i Stockholm, och använder ni 

ett sådant område som referens till att lösa Rinkebys svårigheter? 

 

 

Intervjufrågor till Roger Andersson 

 
1. Vad anser du är det största problemet med utsatta miljonprogramsområden, 

i exempelvis nordvästra Stockholm idag? 

 

2. Vad anser du är den bästa lösningen på problematiken med dessa 

miljonprogramsområden i största allmänhet? 

 

 

3. Tycker du att det spelar stor roll hur snabbt implementeringar mot 

bostadssegregation sker i utsatta områden, som Rinkeby? Ex: om det är 

bättre att göra stora snabba förändringar eller mindre under en kortare tid. I 

så fall varför? 

 

4. Vad anser du vara det bästa planeringssättet för att motverka 

bostadssegregation?  

 

 

5. Vad kan planerarna göra för att locka medel- eller höginkomsttagare till ett 

miljonprogramsområde? 

 

6. Att riva och bygga nytt (tätare) är det ett hållbart sätt att planera på (ev i 

Rinkeby)? 

 

 

7. Tror du att det fenomenet som miljonprogrammet skapade kan återkomma i 

framtida Sverige? Att det exempelvis byggs storskaligt igen utan någon stor 

konsekvenstänk 

 

8. Vad tycker du borde förbättras med Sveriges nuvarande samhällsplanering, 

både ur ett lagperspektiv och nya tankesätt? 
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9. Tycker du att det ska vara ett lagkrav med en viss mängd upplåtelseformer? 

 

10. Enligt dig, kan bostadssegregation även vara positivt för samhället? 

 

11. Vad anser du förtätning har för roll inom samhällsutveckling och 

stadsplanering? 

 

12. Hur bra är fysisk förtätning i jämförelse med andra sätt för att motverka 

bostadssegregation? 

 

13. Vilken faktor/faktorer tenderar att ge bäst resultat tillsammans med 

förtätning vid planering för att motverka segregation? Som exempelvis 

blandad bebyggelse 

 

14. När väl den fysiska förtätningen har genomförts, vad krävs av planeringen för 

att det ska följa upp utvecklingen? 
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10  Bilaga 3 – analysmatriser 

 

Analys- och gåtursmatriser 

 
Matriserna i sin helhet har bifogats i denna bilaga. Här beskrivs samtliga områden i varsin 

matris, där varje kolumn behandlar de olika kriterierna för stadsdelarna. Matrisen och dess 

kriterier beskriver områdena i textformat, samtidigt som kartor och bilder tillkommer för 

att kunna återge visuella och geografiska detaljer för samtliga områden. Figurer och bilder 

är egna, ifall inget annat anges. 

 

 

Rinkeby 

 

 

Figur 6. Karta över stadsdelen Rinkeby (Källa: hitta.se) 
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Rinkebystråket 

 

Kriterie Kommentar 

Platsens betydelse för 

stadsdelen 

Rinkebystråket har en stor potential med mycket 

verksamheter och boende runtomkring dem, men här är 

inte rörelsen lika stor som på Rinkeby torg. Stråket är 

modern och sticker därför ut i sin stadsdel (Se figur 7). 

Platsens 

funktionsblandningspotential 

Platsen används huvudsakligen till verksamheter av olika 

slag, men det är stor avsaknad av stora kedjebutiker. 

Bostadsstruktur Bostadsstrukturen runt Rinkebystråket är mestadels 

enformiga, samtidigt som fasaderna är dåligt underhållna 

och nedgångna. Däremot har det uppförts nya bostäder i 

den norra delen av stråket, vilket har lett till en annan 

struktur i jämförelse med resten av området. 

Stadsbild Stadsbilden känns mestadels likadant som 

bostadsstrukturen, men själva stråket i sig är ändå ett 

stort lyft i jämförelse med hur det har sett ut där innan 

Rinkebystråket byggdes. 

Höjdskalan i och runt området är dock bra då det inte är 

alltför höga bostadshus i anslutning till Rinkebystråket. 

Mötesmöjlighet Stora chanser till möten för alla människogrupper, ur alla 

åldrar eftersom det här är vägen som många tar 

framförallt till kollektivtrafiken och dess hållplatser. 
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Figur 7. Rinkebystråket 

 

 

Västra sidan (vid Rinkebyskolan) 
 

 
Kriterie Kommentar 

Platsens betydelse för 

stadsdelen 

Platsen har betydelse för själva området och dess 

omgivning. Det finns mycket rekreation i området och 

miljön känns öppen och ingivande (Se figur 8). 

Platsens 

funktionsblandningspotential 

Det finns potential för att kunna uppföra lägre bostadshus 

i området, men med risken att förstöra platsens identitet 

och känsla. 

Bostadsstruktur Bostäderna är även här väldigt enformiga och dåligt 

underhållna. En större blandning av bostädernas form och 

höjdskala skulle ha inneburit stor skillnad för platsen. 
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Kriterie Kommentar 

Stadsbild Grönområdet med dess gång- och cykelväg, lekplatser 

och fotbollsplan gör stadsbilden levande. Men det hela är 

ändå omgivet av enformiga bostadshus, vilket blir en 

negativ komponent i en annars öppen och livfull miljö. 

Mötesmöjlighet Detta blir en enformig mötesplats där inte alla 

människogrupper vanligen möts. Denna plats används 

mestadels av människor som passerar platsen för att ta sig 

till sina hem eller barnfamiljer med respektive barn. 

 

 

 

 

Figur 8, Bredbykullen, västra sidan av Rinkeby 
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Centrum, samt närliggande områden i anslutning till centrum 

 

 
Kriterie Kommentar 

Platsens betydelse för 

stadsdelen 

Platsen har en viktig betydelse för stadsdelen som helhet 

med sina centrumfunktioner samt att tunnelbanestationen 

också ligger i denna del av Rinkeby. Utöver detta finns 

även bostäder i platsen. 

Platsens 

funktionsblandningspotential 

Det finns potential för mer bostäder, speciellt vid torget 

där byggnaderna mestadels endast var två våningar höga 

och möjlighet finns för att uppföra bostäder eller 

verksamheter på höjden. Det finns även potential för mer 

grönområden runt centrum. 

Bostadsstruktur Väldigt monotont och enformigt. 

Stadsbild Stadsbilden är monoton. Visserligen är det varierade 

höjdskalor på de olika sidorna av Rinkeby centrum, men 

det är så pass stor likformighet bland de bostäderna att 

det ändå förlorar sitt värde och det blir en monoton 

känsla trots allt. 

Mötesmöjlighet I själva centrum möts människor från alla olika 

människogrupper men känslan är att de som stannar till 

och sätter sig på bänkarna i torget är väldigt lika 

socioekonomiskt sett. Brist på aktivitet i området samlar 

många människor i Rinkeby centrums torg för att prata 

och fördriva tiden. 
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Figur 9. Rinkeby centrum under den första gåturen 

 

 

Figur 10. Rinkeby centrum vid den andra gåturen 
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Det som konstaterades under gåtur nummer två i Rinkeby var att det uppstod mindre 

livlighet och rörlighet i området jämfört med föregående gåtur, som skedde senare under 

dygnet. Detta anses främst bero på att många av affärerna i centrum inte hade hunnit 

öppna ännu. Vidare var det avsevärt mindre rörelse på Rinkebystråket, där enstaka 

personer tog sig till och från kollektivtrafikshållplatserna. Detta berodde också på att 

majoriteten av verksamheterna på Rinkebystråket hade stängt vid denna tidpunkt. Detta 

förblir även en brist med Rinkebystråket eftersom den är för beroende av verksamheterna 

och erbjuder inget annat som kan locka stadsdelens invånare vid olika tidpunkter på 

dygnet.  

 

 

Gåtur i utvalda Stockholmsförorter  
 
En gåtur gjordes i utvalda förorter i Stockholm, vilka i detta fall är Tensta, Bredäng och 
Vårberg. Dessa stadsdelar är utpekade i figur 11 nedan. 

 

 

Figur 11. Karta över områdenas placering i Stockholms stad. Urklipp från hitta.se 
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Gåtur i Tensta 

 

 

Figur 12. Karta över området Tensta, där även Rinkeby finns som geografisk referens 

 

 

Tenstas ytterkanter 
 

Kriterie Kommentar 

Platsens betydelse för 

stadsdelen 

Området domineras av bostäder och lekparker. Här är 

inte rörelsen särskilt stor, men miljön är ingivande, 

öppen och grön. 

Platsens 

funktionsblandningspotential 

Här finns en bra blandning av bostäder, lekparker och 

förskolor. Däremot finns det potential för mindre 

verksamheter bland bostäderna. I Tensta är 

verksamheterna mestadels koncentrerade till dess 

centrum vilket märks i områdets ytterkanter.  

Bostadsstruktur Bostadsbyggnaderna i sig är monotona och livlösa, dock är 

höjdskalan på dem bra och passande för området. 
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Kriterie Kommentar 

Stadsbild Husen ser nedgångna ut och miljön är inte välskött på alla 

platser vilket försämrar stadsbilden. Det positiva 

elementet i området är de många lekparkerna som finns. 

Mötesmöjlighet Tenstas ytterkanter är främst en mötesplats för de 

boende i området. Det finns inget unikt som lockar 

människor utifrån till platsen, vilket är en stor anledning 

till det hela.  

 

 

 

Figur 13. Tenstas ytterkant 
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Tensta centrum 
 

Kriterie Kommentar 

Platsens betydelse för 

stadsdelen 

Platsen används till service och boende idag. Det är 

mindre folk och rörelse i Tensta centrum, jämfört med 

den närliggande Rinkeby centrum. En orsaksteori är att 

det är högre sysselsättningsgrad i Tensta i jämförelse med 

Rinkeby. 

Platsens 

funktionsblandningspotential 

Det råder tydlig brist på bokaler och caféer med 

respektive uteservering i området. Detta kan bli en 

positiv komponent i Tensta centrum och en pullfaktor för 

de boende i stadsdelen. 

Bostadsstruktur Som i övriga miljonprogramsfall är bostäderna väldigt 

enformiga, dock har det börjat byggas nya bostäder i 

närheten av centrum, vilket ska kunna bryta av strukturen 

en aning i framtiden. 

Stadsbild Bra höjdskala på bostäderna runt centrum, förutom 

studentboendet som är alldeles för högt, i ett i övrigt 

ganska lågbebyggt område. 

Mötesmöjlighet Det finns tydliga stråk från tunnelbanestationen till 

butiker och bostäder. Även gallerian i centrum bidrar till 

att locka människor, vilket ökar chansen för möten 

mellan olika personer. Ett särskiljande element i 

jämförelse med Rinkeby är att det även finns ett stort 

studentboende här, vilket gör att det är större variation 

av människogrupper i Tensta. 
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Figur 14. Tensta centrum 

 

Gåtur i Bredäng 
 

 
Figur 15. Karta över Bredäng (Källa: lantmäteriet u.å.) 
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Bredäng centrum 

 

Kriterie Kommentar 

Platsens betydelse för 

stadsdelen 

Platsen används huvudsakligen för service men intill 

centrum finns även skola och bostäder. 

Platsens 

funktionsblandningspotential 

Det finns förtätningspotential vid Bredängs centrum, där 

exempelvis bostäder kan uppföras. Utöver detta anses 

inget behövas därför att det finns en bra blandning av 

verksamheter och service i centrum, vilket sedan har 

bidragit till livligheten och rörelsen i centrum. 

Bostadsstruktur Det finns inte särskilt många bostäder alldeles intill 

centrum, men strax utanför finns höga och enformiga 

bostadshus som dominerar i hela Bredäng i princip (Se 

figur 17). 

Stadsbild Tunnelbanebron som går över centrum försämrar den 

estetiska attraktiviteten i centrum, men höjdskalan i själva 

centrum är bra och passande för platsen. 

Mötesmöjlighet Det finns en blandning av bebyggelser i området i stort 

och detta bidrar till att människor från olika 

samhällsgrupper möts i centrum. I Bredängs centrum 

finns olika typer av verksamheter utöver 

tunnelbanestationen. 

 
 

 

 

Figur 16. Bredäng centrum 
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Bredängs ytterkanter 

 

Kriterie Kommentar 

Platsens betydelse för 
stadsdelen 

I Bredängs ytterkanter finns främst bostäder, 
grönområden och några skolor/förskolor. Längst ut i 
ytterkanten av stadsdelen finns en större variation av 
bostadsformer, med bland annat villor och radhus. 
Längre in mot centrum dominerar lägenheter, och 
framförallt de höga miljonprogramshusen som har satt 
stor prägel på Bredängs stadsbild. 

Platsens 
funktionsblandningspotential 

I ytterkanterna av området finns potential för andra 
användningsområden och den tydligaste avsaknaden här 
är verksamheter. 

Bostadsstruktur Som tidigare har nämnts så dominerar de höga 
bostadshusen i området, men det finns alltjämt en 
blandning av bostäder längre ut i stadsdelens 
ytterkanter. 

Stadsbild Väldigt dålig höjdskala, där de höga bostadshusen har 
satt en särskild prägel på hela områdets stadsbild, 
främst med tanke på att det är så pass många av de höga 
husen som har uppförts i Bredäng. 

Mötesmöjlighet Majoriteten av de som möts i Bredängs ytterkanter gör 
det främst för att de bor där. Dock bidrar de många 
trevliga grönområdena till att locka en del människor 
från andra delar av stadsdelen, som därmed medför 
möten även med andra människor än de boende i 
området. 
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Figur 17. De höga husen i Bredäng, sett från tunnelbaneperrongen i Bredäng 
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Gåtur i Vårberg 

 

 
Figur 18, karta över Vårberg 

 

Vårberg centrum 
 

Kriterie Kommentar 

Platsens betydelse för 

stadsdelen 

Här finns centrumfunktioner med många bostäder 

alldeles intill stadsdelens centrum. Både inne i Vårberg 

centrum och vid bostäderna intill uppvisas brist på 

aktivitet och attraktivitet. 

Platsens 

funktionsblandningspotential 

Här finns en stor förbättringspotential. Det saknas 

bokaler, grönområden, grönkilar samt rekreation. Det är 

även brist på caféer och trevliga uteserveringar som kan 

locka många boende till centrum och skapa livfullhet och 

rörelse. En teori till att det inte satsas mer på centrum 

och det är avsaknad av så många olika verksamheter, kan 

möjligtvis bero på närheten till Skärholmen centrum som 

är väldigt omfattande och har allt det som saknas i 

Vårbergs centrum. 
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Kriterie Kommentar 

Bostadsstruktur Det är en bra blandning av bostäder, och bostadshusen ser 

olika ut på många platser. Dock är det enbart lägenheter 

som finns i området, precis som i andra 

miljonprogramsområden. 

Stadsbild Höjdskalan på bostäderna är väldigt bra, men däremot 

finns potential för högre bebyggelser vid eventuell 

förtätning. 

Mötesmöjlighet Känslan är att det basbehoven med mataffärer och 

tunnelbanestationen som är de enda orsakerna som lockar 

människor till platsen. 

 

 

 

Figur 19. Insidan av Vårberg centrum 

 
 

Vårbergs ytterkanter 
 

Kriterie Kommentar 

Platsens betydelse för 

stadsdelen 

Det enda som finns i ytterkanterna av Vårberg är 

i princip bara bostäder. Det stora 

ofullkomligheterna i området har bidragit till 

brist på liv och rörelse. 
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Kriterie Kommentar 

Platsens 

funktionsblandningspotential 

Här finns också en stor förbättringspotential. Det 

är stor brist på grönområden och lekparker, 

samtidigt som det också saknas verksamheter och 

bokaler i anslutning till bostäderna. 

Bostadsstruktur Det är en bra blandning av bostäder, och 

bostadshusen ser olika ut på många platser. Dock 

är det enbart lägenheter som finns i området, 

precis som i andra miljonprogramsområden. 

Stadsbild Höjdskalan på bostäderna är väldigt bra, men 

däremot finns potential för högre bebyggelser vid 

eventuell förtätning. 

Mötesmöjlighet Det sker knappt möten i ytterkanterna av 

området. Vårberg är inte trafikseparerat på ett 

lika tydligt sätt som övriga förorter som har 

besökts tidigare samtidigt som det också saknas 

attraktioner som skulle ha fått människor att gå ut 

ur bostäderna och bidra till rörelse och möten i 

området. Här i detta område behövs större 

satsningar. 
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Figur 20. Vårbergs ytterkanter 

 
 

 
 
 

 

 

 

 


