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Sammanfattning 

Rågsved är en förort i södra Stockholm som byggdes under 1950-talet. Rågsved har 

länge karaktäriserats för att vara ett segregerat område med en befolkning av lägre 

socioekonomisk status. Rågsved har som många andra segregerade områden problem 

med att bostadsområden och allmänna platser är i behov av upprustning och renovering. 

Syftet med studien är att undersöka hur det går att höja socioekonomisk status i utsatta 

områden. Målet med studien innebar att undersöka om områdesförnyelse genom fysiska 

åtgärder i miljön skulle kunna vara en lämplig strategi för att höja socioekonomisk 

status i segregerade områden. Studien har fokuserats till förorten Rågsved i Stockholm. 

Strategin som utarbetades är tillämpbar i andra områden som är karaktäriserande av 

segregering och utanförskap.   

Studien har utförts genom tre metoder, varav två av dem har inneburit att involvera 

medborgarna i processen. Den första metoden innebar att undersöka hur elever på 

Rågsvedsskolan uppfattade området samt om de ville se några förbättringar i den 

fysiska miljön. Därefter följde en medborgardialog genom en fokusgrupp med vuxna 

boende i Rågsved angående hur den fysiska miljön skulle kunna förbättras. Slutligen 

undersöktes den socioekonomiska statusen i Rågsved genom en statistisk analys. 

Resultatet av studien påvisar att elever vid Rågsvedsskolan tror att området skulle 

kunna förbättras om åtgärder i den fysiska miljön ägde rum. Medborgardialogen påvisar 

att genom upprustning av allmänna platser som centrum skulle åtgärden bidra till att 

förbättra identiteten för Rågsved och leda till attitydförändring gentemot området. Den 

statistiska analysen kring den socioekonomiska statusen i Rågsved visar på att området 

har den lägsta socioekonomiska statusen bland de södra förorterna i Stockholm.  

Studien påvisar slutligen att det behövs ändrat fokus inom områdesförnyelse genom att 

satsa på identitetshöjande åtgärder såsom att rusta upp allmänna platser som centrum för 

att öka attraktiviteten av området. Det är även viktigt att satsa på att ge medborgare i 

segregerade stadsdelar en möjlighet att flytta till ett annat boende inom området vilket 

innebär en möjlighet till boendekarriär genom att möta de boendes efterfrågan på 

bostäder.  

 

Nyckelord: Rågsved, områdesförnyelse, socioekonomisk status, segregation och 

identitet  



 

 

 

Abstract 

Rågsved is a suburb of Stockholm. It is located on the city’s south side and it was built in the 

1950s. Rågsved’s population has lower socioeconomic status and it’s neighborhood has long 

been characterized as a segregated area. Rågsved’s residential areas and public spaces like 

those in many other segregated communities have problems and are in need of modernization 

and renovation. 

 

The purpose of the study is to examine how it is possible to increase the socioeconomic status 

of vulnerable areas. The goal of the study is to examine if area renewal through physical 

measures in the environment could be an appropriate strategy for increasing the 

socioeconomic status in segregated areas. The study focusses on the suburb Rågsved in 

Stockholm. The strategy formulated is applicable for other areas that are characterized by 

segregation and exclusion. 

The study was carried out using three methods, two of which involved meeting with citizens. 

The first method explores how students of Rågsved’s  school  perceive the area as well as the 

improvements in the physical environment they want to see. A public dialogue using a focus 

group with adults living in Rågsved also explored how the physical environment could be 

improved. Finally, the socio-economic status in Rågsved was examined by a statistical 

analysis. The results of the study indicate that students at the Rågsved School believe that the 

area could be improved if changes to the physical environment are undertaken. The public 

dialogue demonstrate that renovations to public spaces would help improve the identity of 

Rågsved and change attitudes towards the area. The statistical analysis regarding the socio-

economic status in Rågsved shows that the area has the lowest socioeconomic status among 

the southern suburbs of Stockholm. 

The study finally demonstrated that renewal strategies should change focus and invest in 

identity-enhancing measures such as renovating public places in Rågsved’s centrum to 

increase the attractiveness of the area. It is also important to provide a variety of housing in 

segregated neighborhoods so that changes in demand can be met throughout residents’ life 

cycles.  

 

Keywords: Rågsved, area renewal, socioeconomic status, segregation and identity 
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1 Inledning 

                                                                                                                                                                                                                                              
Rågsved är en förort som är geografiskt belägen i söderort i Stockholms kommun (se figur 1). 

I området bor cirka 6000 personer och många av invånarna har en utländsk bakgrund. Det går 

även att se att både sysselsättningsgrad samt högre utbildning än gymnasiet är lägre än snittet 

i hela Stockholm (Stockholm stad, 2014).   

Rågsved kan upplevas som ett typiskt miljonprogramsområde men faktum är att Rågsved 

byggdes innan miljonprogrammet drog igång (Stockholm stad, u.å.). Rågsved ansågs på 1950-

talet vara ett bra och modernt område. Till Rågsved flyttade arbetarklassfamiljer som tidigare 

bott i trångbodda lägenheter och de flyttade till Rågsved med tanken om ett bättre liv. Från att 

området uppfördes på 50-talet har Rågsved varit en fattig stadsdel med en befolkning som 

haft en lägre socioekonomisk status (Alandh, 2008).  

Rågsved är ett område som länge präglats av ett dåligt rykte. Rågsved har bland annat 

uppmärksammats genom dokumentären ”vi som överlevde Rågsved” där det beskrivs hur 

ungdomar under det tidiga 70-talet satt vid slänten bredvid tunnelbanan och missbrukade 

droger. När dessa ungdomar följdes upp 30 år senare hade hälften av ungdomarna avlidit. 

Rågsved har på grund av drogproblematiken i många ögon förknippats med namnet 

”drogsved” (Alandh, 2008). Detta namn är något som etsat sig fast, faktum är att mäklare 

ofta undviker att nämna Rågsved i sina annonser (Boverket, 2009: 178).  Rågsved har även 

blivit uppmärksammat i media för våldsamma upplopp där framförallt ungdomar varit 

involverade (Berger, Bering & Struwe, 2014). Rågsvedsskolan fick lägga ner hälften av sina 

klasser på grund av svikande elevunderlag vilket tros bero på att skolan hade väldigt dåliga 

kunskapsresultat (Thornton, 2014, 11 februari). 

År 2003 skedde ett antal ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter i Rågsved på initiativ 

av hyresgästerna. Det har även skett nyproduktion i området men då i utkanterna av området. 

Karaktäriserande för de som flyttat in till Rågsved har varit att dessa individer haft en lägre 

socioekonomisk status såsom låg utbildningsnivå eller avsaknad av sysselsättning. De 

personer som valt att flytta ut är ofta sysselsätta individer har ekonomiska möjligheter att 

flytta. Socioekonomiska förändringar kan ha skett till viss del då det krävs ett arbete för att 

kunna köpa bostadsrätt samt för att kunna bo i ett hyreshus som blivit upprustat och fått högre 

hyra.  
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Det har även visat sig att de med lägst socioekonomisk status oftast bor allmännyttans äldsta 

bostadshus (Boverket, 2009: 167- 175). Centrum och flera av bostadshusen är idag i samma 

skick som under 60 och 80-talet (se bilaga: 5).  

Det folk möts av när de kommer med tunnelbanan till Rågsved är ett nedgånget och slitet 

centrum som är i starkt behov av renovering. Det är många bostadsområden som är i behov av 

upprustning och renovering i dagsläget men Rågsved står ut i detta sammanhang. Det är även 

viktigt att belysa de positiva aspekterna med Rågsved. Rågsved är idag en stadsdel som har 

stor potential att bli ett attraktivare område med många engagerade medborgare, fina 

grönområden med dess närhet in till Stockholm city med tunnelbanan. Det finns stort 

engagemang bland befolkningen i Rågsved och många upplever en stark sammanhållning 

mellan Rågsvedsbor. Rågsved upplevs ha ett starkt välkomnande klimat för alla medborgare 

(Boendedialogen, 2011). Det är väldigt viktigt att ha i åtanke att den bilden av Rågsved som 

målas upp i utomståendes ögon kanske inte uppfattas lika hos de boende i Rågsved. Är 

utomståendes bild något som bidragit till att ge Rågsved ett oförtjänt rykte? Dåliga rykten, där 

vissa är oförtjänta är en problematik som präglar många förorter idag. 

Regeringen har pekat ut ett antal LUA-områden (lokala utvecklingsavtal) med lokala 

utvecklingsavtal i Sverige och där ibland finns Rågsved utpekat. Dessa utvecklingsområden är 

lidande av utanförskap och segregation. Stadsdelar som omfattas av LUA-avtal beskrivs ha en 

låg socioekonomisk status med resurssvag befolkning med låga utbildningsnivåer, lägre 

sysselsättningsgrad & högt antal individer med ekonomiskt bistånd (Stockholm Stad, u.å.).  

En av Sveriges främsta boendesegregationsforskare Roger Andersson pekar på vikten av att 

tillämpa områdesförnyelse som åtgärd för att höja den socioekonomiska statusen i utsatta och 

segregerade områden. Andersson (2006) beskriver hur det finns två sätt att höja 

socioekonomisk status, antingen att inkomstnivåerna höjs i ett segregerat område eller att 

attraktiviteten av området ökar genom att det bland annat införs fler boendetyper i området 

som på påsätt ökar stabiliteten i området. Höjd socioekonomisk status kan ske genom åtgärder 

i den fysiska miljön genom att upprusta centrum likväl som att modernisera och renovera 

bostäder i utsatta och segregerade områden. Fler boendetyper och boendeformer anser 

Andersson (2006) kan leda till att boende i ett segregerat område får möjlighet att byta upp sig 

till ett bättre boende och göra en så kallad ”boendekarriär”. Rågsved har som många andra 

förorter problem med låg socioekonomisk status och segregering, detta skulle enligt 

Anderssons (2006) teorier kunna åtgärdas via områdesförnyelse. Områdesförnyelse kan då på 
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sikt leda till ökad attraktivitet i utsatta och segregerade områden som Rågsved vilket i sin tur 

skulle kunna höja den socioekonomiska statusen och minska segregationen. Andersson (2006) 

menar att områdesförnyelse är något som borde användas i utsatta och segregerade områden 

för att höja den socioekonomiska statusen och för att förbättra förutsättningarna för 

befolkningen i dessa områden.  

Musterd (2006) framhåller även som Andersson (2006) att med områdesförnyelse uppnå 

mixade bostadsområden och därmed höja den socioekonomiska statusen genom att skapa en 

mix av befolkning i området. De generella teorierna inom områdesförnyelse som Musterd 

(2006) och Andersson (2006) pekar på är skapa mixade bostadsområden samt att rusta upp 

nyckelområden som centrum i utsatta och segregerade områden. Områdesförnyelse är något 

som använts i många stadsdelar i Sverige för att förbättra förutsättningarna för de boende. 

Boverket (2009) framhåller även fem punkter inom områdesförnyelse för att uppnå en socialt 

hållbar stadsutveckling : helhetssyn, variation, samband, identitet och  inflytande samt 

samverkan.  

         

 
Figur 1: karta över Stockholm, där Rågsved är markerat.  

© Lantmäteriet [I2014/00655]  
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1.2 Syfte & frågeställning 

 

Syftet med studien är att ta fram en strategi hur socioekonomisk status kan förbättras i 

områden som karaktäriseras av utanförskap och segregation. Målet är att undersöka om 

områdesförnyelse kan bidra till att höja socioekonomisk status. Stadsdelen Rågsved användas 

i studien som ett exempel för studera om det går att höja socioekonomisk status genom 

områdesförnyelse.  

Frågeställningar:  

 Hur ser den socioekonomiska statusen ut i Rågsved i jämförelse med andra delar av 

Stockholm?  

 Varför ser den socioekonomiska statusen ut som den gör i Rågsved? 

 Hur upplever boende i Rågsved stadsdelen och upplever de boende brister i den fysiska 

miljön?  

 Vilka förbättringar vill boende se i den fysiska miljön? 

 Hur kan den socioekonomiska statusen höjas i Rågsved med hjälp av 

områdesförnyelse? 

 

1.3 Avgränsning 

 

Fokus i studien är att undersöka hur åtgärder i den fysiska miljön kan leda till höjd 

socioekonomisk status. De som involverats i processen är boende i Rågsved. 
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2 Teori 
 

Denna del kommer beskriva det teoretiska underlaget till studien som behandlar olika viktiga 

begrepp såsom segregation, socioekonomisk status samt områdesförnyelse och dess olika 

delar. 

2.1 Bostadssegregation 

 

De senaste årtionden så har klyftorna i Sverige ökat när det gäller inkomst. Klyftorna har även 

ökat mellan olika stadsdelar där det går att se en tydlig polarisation mellan områden med låg 

socioekonomisk status och hög socioekonomisk status (Andersson, Bråmå, Holmqvist 2010). 

Klyftor har även ökat mellan stadsdelar när individer som tillhör den ”kreativa klassen” flyttat 

till områden som anses som attraktivare. Richard Florida beskriver den kreativa klassen som 

den stora ökningen av högutbildade människor i samhället som kan anses vara den växande 

medelklassen (Florida, 2001). Segregation sker även när vissa områden som anses som 

attraktivare polariseras från mindre attraktiva områden (Örstadius, 2015, 10 mars). 

Segregation kan definieras som en ojämn fördelning av socio-ekonomiska, demografiska och 

etniska faktorer (Boverket, 2009: 20). Segregation innebär även att inkomstnivå, 

utbildningsnivå samt etnicitet skiljer sig mellan olika grupper i samhället (Andersson & 

Magnusson-Turner, 2014: 3). Boverket (2009) beskriver att bostadssegregation uppstår 

eftersom olika befolkningsgrupper bor i olika skilda bostadsområden. Boverket (2009) 

beskriver även tre olika dimensioner av segregation. Dessa tre typer av segregation är: 

demografisk segregation, socioekonomisk segregation och etnisk segregation. Demografisk 

segregation definieras som tillhörande av åldersgrupp, hushållstyp eller kön. Socioekonomisk 

segregation definieras av inkomstnivå, yrkesgrupp eller tillhörande av social grupp. Etnisk 

segregation uppstår av tillhörande nationalitet och religion. Det är även viktigt att se 

bostadssegregation ur en etisk synvinkel.  En etnisk synvinkel innebär att etnisk segregation 

är i stort sätt en form av socioekonomisk segregation (Bråmå, 2006: 19). Invandrartäta 

områden har visat sig vara ekonomiskt svagare än områden där det bor fler svenskar 

(Andersson, Magnusson-Turner & Holmqvist, 2010: 61).  
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2.2 Socioekonomisk status 

 

Det finns olika faktorer som avgör socioekonomisk status. Statistiska centralbyrån (u.å.) 

definierar begreppet socioekonomisk status (SEI) som ett mått av en individs plats på 

arbetsmarknaden vilket ofta avgör tillgången till välfärd och vilka livschanser dessa individer 

ges. Socioekonomisk status kan därmed avgöra var en individ har möjlighet att bosätta sig 

eller om individen har möjlighet att flytta ifrån ett visst område.  

Samband mellan låg socioekonomisk status och områden som är separerade och segregerade 

från varandra är idag ett stort problem. Ökade sociala skillnader i städer har ett samband 

mellan den rumsliga separationen av områden vilket bidrar till segregation (Omer & 

Goldblatt, 2011: 178-185). 

2.3 Lokala utvecklingsavtal- områden (LUA)  

 

LUA områden (Lokala utvecklingsavtal) är områden som är karaktäriserande av utanförskap.  

Regeringen har pekat ut ett antal utvecklingsområden som har så kallade lokala 

utvecklingsavtal med staten och där ibland finns Rågsved som omfattas av ett lokalt 

utvecklingsavtal. Karaktäriserande för dessa områden är låg sysselsättning, långvarigt 

sysselsättningsstöd, ungdomar som varken arbetar eller studerar, låg behörighet till 

gymnasieskolan, skillnad i sysselsättning mellan de som flyttar in och ut, ett högre antal 

anmälda brott samt dålig trygghet i området. Lokala utvecklingssavtal innebär att det 

framförallt satsas på utbildning och arbete för befolkningen i stadsdelen (Regeringskansliet, 

2012).  

 
2.4  Områdesförnyelse 
 

Områdesförnyelse innebär åtgärder i den fysiska miljön genom upprustning och renovering.  

Åtgärderna skall ske så att befolkningssammansättningen ändras genom inflyttning och 

utflyttning. Det gäller att rikta in sig på det boende och utgå från deras åsikter och 

erfarenheter om området när en upprustning och renovering skall ske. Den fysiska strukturen 

kan kopplas vara en orsak till de sociala problemen i segregerade områden. Där av skulle 

områdesförnyelse genom fysiska åtgärder vara en åtgärd som skulle kunna höja 

socioekonomisk status i utsatta områden (Boverket, 2009: 10-14).  
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2.4.1 Helhetssyn 
 

Områdesförnyelse skall ske i samband mellan en helhetssyn på staden. Planering för binda 

ihop flera delar av staden skall ske samtidigt som fysiska åtgärder i miljön skall ske för att 

göra segregerade områden mer attraktiva. Det brukar även talas om två olika typer av 

segregation. En typ av segregation där människor med lägre inkomst eller utländskt ursprung 

bor i ett visst område. Det finns även en motsatt segregation där delar i staden som anses 

attraktiva bebos av individer som har en högre inkomst eller andra livsmöjligheter. 

Kombinationen av fysiska och sociala åtgärder kan exempelvis innebära områdesförnyelse i 

samband med integration av invandrare (Boverket, 2009: 44-45).  

2.4.2 Variation 
 

Variation innebär en blandning i staden av bostäder med olika boendeformer, arbetsplatser, 

serviceutbud, mötesplatser och andra verksamheter. Det kan även bebyggas på nya ytor för att 

öka variationen i staden genom att exempelvis ta i anspråk en gammal parkeringsplats eller 

andra delar i staden som ännu inte är bebyggda. Genom att tillföra olika bostadsformer skall 

det även vara möjligt att göra bostadskarriär i området.  Detta skall motverka att individer 

som får en höjd socioekonomisk status flyttar ifrån området, istället skall kunna flytta till ett 

annat boende i området. Tidigare har det framförallt satsas på student och äldreboenden för att 

medborgare skall kunna göra bostadskarriär i området, dock behövs det satsas på fler grupper 

i samhället så alla har möjlighet att göra bostadskarriär.  

Här gäller det att möta de boendes efterfrågan på bostadsformer i området. Det har visat sig 

vara svårare att tillföra en kompletterings bebyggelse i områden som anses som vara mer 

välbärgade (Boverket, 2009: 45-49). Inom begreppet variation brukar blandstaden nämnas 

(Boverket, 2009). Blandstaden är ett begrepp som är väldigt centralt när det gäller hållbar 

stadsutveckling och områdesförnyelse. Blandstaden stadsbyggnads ideal förespråkar bland 

annat en mångfald av människor och det skall uppnås genom olika bostadsformer, 

upplåtelseformer samt olika prissättningar på bostäder. En mångfald av människor kan stärka 

den sociala sammansättningen vilket medför att sammansättningen tål att hantera olikheter 

mellan människor och samtidigt göra den sociala sammansättningen stark (Klingberg, 2006: 

64-77). Mer än 90 procent av alla kommuner i Sverige nämner även i sina plandokument att 

de skall eftersträva en allsidig bostadssammansättning (Bergsten & Holmqvist, 2007: 49).  
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2.4.3 Varierande bostadsutbud 

 

Varierat bostadsutbud innebär bland annat varierade bostadstyper, upplåtelseformer och 

boendestorlekar. Bostadsutbudet skall ske efter önskemål från boende i området eller från 

medborgare som skulle kunna tänka sig att bo i området. På sikt bidrar detta till varierad 

hushållssammansättning vilket gör stadsdelen mer socialt hållbar. Karaktäriserande för vissa 

områden har varit att majoriteten av bostäder bestått av lägenheter och då framförallt 

hyresrätter och detta har på sikt inte gynnat en varierad hushållssammansättning. Olika 

upplåtelseformer innebär en blandning mellan hyresrätter och bostadsrätter eller andra 

äganderätter. En strategi är att införa ny bebyggelse med andra upplåtelseformer för att få en 

blandning av olika boende och upplåtelseformer i områden. Olika storlekar på bostäderna är 

även viktigt för att matcha de boendes skilda behov. Olika hustyper är även viktigt då vissa 

storlekar på bostäder kräver olika hustyper. Lägenheterna kan även vara anpassade till vissa 

åldergrupper såsom studenter och pensionärer eller familjer (Boverket, 2009: 45-52).  

2.4.4 Samband 

 

Samband mellan olika delar i staden kan förstärka staden. Genom att bygga ihop olika delar 

av staden såsom att länka samman förorter med centrala delar av staden skapas en förbindelse 

mellan stadsdelar. Detta kan gynna sociala processer såsom möten mellan medborgare vilket i 

sin tur kan gynna integration och minska attityder som främlingskap.  

Boverket (2009) uttrycker det som att ”en fysiskt sammanhållen stad kan på många sätt skapa 

förutsättningar för en socialt sammanhållen stad” En användbar strategi är att bygga bort 

barriärer om det finns sådana i stadsdelar genom exempelvis förstärkta stråk (Boverket, 2009: 

52-56).  

2.4.5 Identitet 

 

Många förorter med låg socioekonomisk status har fått under tidens gång ett oförtjänt ryckte 

som etsat sig fast, vilket kan vara svårt att bryta. Det kan även handla om att de boende har 

fått en negativ självkänsla om sitt område. Identitet innebär att få medborgarna att bli stolta 

över sitt område men även att ändra den generella attityden utifrån om området. Identitet är 

något som skulle kunna stärkas genom förbättring av den fysiska miljön. Områdets historia 

och dess särprägel kan även vara viktigt att lyfta fram då områdesförnyelse skall ske. Varje 
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område har även olika potential och fördelar och dessa kan lyftas fram då det planeras för en 

upprustning. Det gäller att ta till vara på stadsdelens potential för att genomföra en så bra 

upprustning som möjligt. Boverket (2009) beskriver att en väldigt central del inom 

områdesförnyelse är att rusta upp de allmänna plasterna i en stadsdel och detta skall ske efter 

de boendes önskemål och åsikter. Upprustning av allmänna platser förväntas ge en positiv 

social effekt såsom ökad attraktivitet av området, större samhörighet mellan medborgare, en 

ökad trygghet samt minskad kriminalitet och vandalisering (Boverket, 2009: 57-60).  

 

2.4.6 Trappningsregeln vid höjda hyror 

 

Trappningsregeln skall skydda hyresgäster från att vara tvungna att flytta då hyran måste 

höjas. För att regeln skall kunna tillämpas måste hyresgästen åberopa en användning av regeln 

vid en hyresprövning.  Regeln skall dock inte motverka att hyreshöjningar som anses vara 

välgrundade inte sker. Regeln innebär att hyran höjs i flera olika etapper så hyresgästen kan 

anpassa sig till de nya förhållandena eller få tid för avflyttning. Regeln kan frångå att gälla om 

det förekommer så kallade särskilda fall. Det innebär att regeln kan komma att frångå om 

hyresgästen godkänt en renovering eller upprustning eller om hyresnämnden godkänt det 

(Hyresnämnden, 2014).   

2.5 Kopplingen mellan områdesförnyelse och höjd socioekonomisk status 

 

Musterd (2006) framhåller att segregation skulle kunna minskas med områdesförnyelse 

genom att bygga mixade bostadsområden med blandade bostadstyper och upplåtelseformer. 

Boverket (2009) pekar på att det finns dåligt med underlag och statistik om den 

socioekonomiska utvecklingen i stadsdelar och om vad den beror på. Det saknas kvalitativa 

metoder i hur de boende uppfattar sitt område då en upprustning skett och om det bidragit till 

minskad segregation. Atkinson (2005) uttrycker hur områden som blir mer socialt blandade 

när olika boendetyper tillförs i sin tur kan leda till att områdets rykte förbättras. Detta i sin tur 

kan öka möjligheterna för exempelvis arbete bland de arbetslösa i området. Andersson (2006) 

beskriver att för de socioekonomiska skillnaderna skall minskas i städer så måste 

inkomstnivåerna öka i det segregerade området eller att området får en positivare uppfattning. 

Alternativt måste inkomstnivåerna sänkas i områden som är rikare samtidigt som 
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inkomstnivåerna höjs i områden som är segregerade, vilket är svårt att åstadkomma. 

Socioekonomisk status höjs därav när det blir en ökad socioekonomisk stabilitet i ett område 

och området får en ökad stabilitet eftersom området höjs upp ett steg i hierarkin, området får 

en bättre status och ökad attraktivitet. Sedan är det ofta så att ett annat socioekonomiskt 

svagare området tar områdets plats i hierarkin. Det har även visat sig att när fler boende och 

upplåtelseformer införs så har medborgare i stadsdelen möjlighet att göra boendekarriär och 

då flyttar dessa individer inte till ett annat område. Detta har visat sig leda till en ökad 

stabilitet i området och att området uppfattas attraktivare vilket kan leda till att den nedgående 

spiralen inte fortsätter (Andersson, 2006: 796-798).  

2.5.1 Gentrifiering  

 

Gentrifiering är en process där renovering av gammal bebyggelse, ändrade upplåtelseformer 

och ökade fastighetsvärden leder till flyttningar för de boende som inte har råd att bo kvar när 

priserna ökar. Gentrifiering innebär även inflyttning till ett område då området anses ha fått en 

högre attraktivitet, de med större inkomst flyttar till dessa områden och därmed blir det en 

gentrifieringsprocess (Thörn & Holgersson, 2014).  

2.5.2 Gentrifiering i Stockholm 

 

Ett tydligt exempel på gentrifiering i Stockholm var när hyresrätter ombildades till 

bostadsrätter. De individer som hade ekonomiska möjligheter fick möjlighet att ombilda sina 

bostadsrätter och de ekonomiskt svaga grupperna som inte hade möjlighet till detta fick flytta 

till ett annat område. Särskilt intressant är hur ombildningarna bidragit till en större 

polarisering mellan förorter och Stockholms centrala delar då det skett en minskning av 

hyresrätter framförallt i de centrala delarna av Stockholm. Segeringen i Stockholm har på så 

sätt ökat i och med gentrifiering, de socioekonomiska skillnaderna i Stockholm förväntas även 

öka (Andersson & Magnusson-Turner, 2014).  

2.5.3 Misslyckad områdesförnyelse i stadsdelen Vesterbro i Köpenhamn, Danmark 

 

Vesterbro var ett slitet område i centrala Köpenhamn som präglades av droghandel. Politiker 

bestämde sig genomföra en områdesförnyelse i Vesterbro. Det var meningen att projektet inte 

skulle bidra till att påbörja en gentrifiering för att få bort problemen genom att medborgare 
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var tvungna att flytta. Staten la stora bidrag på att renovera området och medborgarna fick 

vara med och påverka hur de ville de att områdets fysiska miljö skulle utvecklas. 

Områdesförnyelsen slutade dock med att en gentrifiering tog fart, de som inte hade råd att bo 

kvar på grund av hyreshöjningarna fick flytta till ett ännu sämre område. Det blev en 

hyreshöjning med cirka 50 procent i stadsdelen efter områdesförnyelsen. Politiker hade 

prioriterat att få en större social mix i området genom att försöka attrahera grupper som var 

underrepresenterade i området och dessa grupper som flyttade in bidrog till en gentrifiering av 

Vesterbro. Det bidrog även till gentrifiering när ekonomiskt svaga grupper var tvungna att 

flytta (Gutzon-Larsson & Lund-Hansen, 2008). Thörn & Holgersson (2014) uttrycker i sin 

bok gentrifering hur forskarna Anderson & Musterd (2005) anser att den sociala blandningen 

ofta används som ett av de viktigaste verktygen för att stoppa segregation. Thörn et.al. (2014) 

beskriver även att argumentet om social blandning i Vesterbro användes som en legitimering 

för den sociala omvandlingen av Vesterbro.  

2.5.4 Områdesförnyelse på Öster i Gävle  

 

Öster är ett miljonprogramsområde i Gävle som byggdes för att lösa bostadsbristen. Öster 

genomgick en områdesförnyelse under 2000-talet. Öster hade med tiden fått ett dåligt rykte, 

många boende kände sig otrygga, kriminalitet förekom och husen var väldigt slitna. Det var 

dessutom många lägenheter som stod tomma och många som flyttade ifrån området. 

Bostadsbolaget Gavlegårdarna tog sedan över förvaltningen av Öster år 2000. Gavlegårdarna 

tyckte sig se en väldigt stor skillnad på området efter förnyelsen, innan förnyelsen var 

området väldigt socialt nedgånget. Det gick att se en positiv social förändring efter 

förnyelsearbetet. När förnyelseprocessen startades lades vikt på att involvera medborgarna. 

Genom en medborgardialog fick boende möjlighet att vara med och påverka hur de ville att 

Öster skulle förbättras som område. När de planerade förändringarna presenterades mottogs 

det bra av medborgarna på Öster. Det allmänna bostadsbolaget Gavlegårdarna var en 

betydande aktör i förnyelsearbetet och tog det största ansvaret för förnyelsen. Syftet med 

förnyelsen var att rusta upp området och på så sätt förbättra förutsättningarna för de boende. 

Den skedde både en fysisk och social upprustning av området. Det skedde en förbättring av 

utomhusmiljön, renovering av fasader och entréer samt nybyggnation av lägenheter. Bland 

annat byggdes en extra takvåning på höghusen. Det satsades även pengar på att få anställda 

vid Gavlegårdarna att i sitt arbete försöka få hyresgästerna engagerade i förnyelseprocessen. 

Områdesförnyelsen bidrog även till en väldigt stor kostnadsbesparing för bostadsbolaget 
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Gavlegårdarna (Öresjö, Blomé & Pettersson, 2011). (se figur 2). Gavlegårdarna anser att 

Öster i dag är att av deras bästa bostadsområden och lägenheterna som stod tomma förut är 

idag bebodda. Inbrotten har även minskat på Öster. Dock har hyrorna ökat på Öster och detta 

kan bero på att attraktiviteten ökat i området. Det ställs dock inga större ekonomiska krav på 

inflyttare utan det räcker med socialbidrag som inkomst för att bo i området (Boverket, 2009: 

151-155). Öster har är idag inte heller lika avskärmat från resten av Gävle i och med att 

stadsdelen Gävle strand uppförts. 

Kostnadsindiaktorer Per lägenhet 
år 2001 

Per lägenhet 
år 2010 

   
Grov misskötsamhet av lägenhet   136   136 
Renhållning av Lägenhet   367   121 
Sophantering   376   121 
Klottersanering   139     40 
Förstörda fönster 
Inbrottsskador/ skadegörelse            
Städning                               
Hantering av störningar 
Hantering av obetalda hyror 
Vakanser/ obetalda hyror 
 

  816 
  278 
1301 
  918 
  141 
4171                              

    40 
  223 
  650 
  692 
       5  
1333 

Totalt 8634 3390 
 

Cirka 5250 kr 
per lägenhet/ år 

Figur 2: skillnader i direkta kostader på Öster i Gävle mellan år 2001 och år 2010. Figur omarbetad  
Efter Öresjö et.al., (2011).  

 

2.5.5 Grannskapseffekter 

 

Grannskapseffekter handlar om segregationens påverkan på människan. Hur påverkas en 

individ av att bo i ett segregerat område? Människor som bor i ett segregerat område omges 

av människor som har låg socioekonomisk status med bland annat låg utbildning och dålig 

sysselsättningsnivå där dessa individer befinner sig i samma livssituation. De sociala 

kontakterna sker oftast med dessa individer som befinner sig i samma livsituation och på så 

sätt kan det anses vara svårare att ta sig ur problem som arbetslöshet. Det har även diskuterats 

om hur barn som går i skolor i segregerade områden riskerar att få ett sämre resultat i skolan. 

Grannskapseffekter kan på sikt medföra att individer som bor i ett segregerat område får 

sämre livsförutsättningar (Hugosson & Maandi, 2008).  
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Syftet med studien är att visa om en förbättring av den fysiska strukturen i bostadsområden 

kan leda till minskad social problematik och därmed höja den socioekonomiska statusen.  

Det är viktigt att involvera alla medborgare i samhällsplaneringsprocessen, såväl barn, unga, 

vuxna och äldre (Haninge kommun, 2015). För att involvera så många olika åldersgrupper i 

Rågsved som möjligt genomfördes i detta examensarbete en medborgardialog genom en 

fokusgrupp samt en enkätundersökning som genomfördes på Rågsvedsskolan bland årskurs 3-

4.  
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3 Metod   

 
Studien har baserats på tre olika metoder som är en statistisk analys, en enkätundersökning på 

Rågsvedsskolan, samt en medborgardialog med en fokusgrupp. Studiens kvalitativa metoddel 

bestod av en medborgardialog genom en utvald fokusgrupp. En kvalitativ och kvantitativ 

enkätundersökning genomfördes på Rågsvedskolan bland eleverna i årskurs 3-4 ,vilket är de 

sista årskurserna på Rågsvedsskolan. Den kvantitativa metoden bestod av en statistisk analys 

rörande socioekonomisk status i Stockholm och Rågsved. Triangulering av kvalitativa och 

kvantitativa metoder har använts för att få ett så trovärdigt och realistiskt resultat som möjligt 

(May, 2013: 273). Stor tyngd har lagts på att involvera medborgarna i metoddelarna eftersom 

det utgör en viktig del i processen kring en områdesförnyelse då de besitter värdefull kunskap 

om sitt bostadsområde och vet både positiva och negativa aspekter om området (Boverket, 

2009: 61).   

3.1 Forskningsetiska aspekter 

 

Det är viktigt att tillämpa etiska aspekter när barn involveras i forskning. Därav har kontakt 

skett med det forskningsetiska rådet på Högskolan i Gävle. Enkätundersökningarna i denna 

studie har utformats efter etiska principer och regler. För att inte lämna ut någon personlig 

information om barnen så var enkätundersökningen helt anonym och den innehöll heller inga 

personliga frågor. Ett godkännande från rektor och ansvariga lärare erhölls innan 

enkätundersökningarna genomfördes. 

3.2 Statistisk analys 

 
Den socioekonomiska statusen i Stockholm redovisades på en koropletkarta (se figur 4). 

Koropletkartor används vanligen för att representera administrativa eller statistiska områden 

(Hall, Alm, Ene & Jansson, 2011). De statistiska områdena har klassindelats efter värde på 

standardavvikelsen och gavs olika färg beroende på den socioekonomiska statusen.  

Den statistiska analysen genomfördes för att understödja och bevisa det teoretiska underlaget i 

examensarbetet. Tre variabler valdes ut för att representera den socioekonomiska statusen. 

sysselsättning bland befolkningen, utbildningsnivå högre än gymnasiet samt befolkning födda 

utanför Europa. Sysselsättning samt utbildningsnivå tillhör sociala och ekonomiska faktorer. 
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Antal födda utanför Europa tillhör den etniska faktorn inom socioekonomisk status. Det går 

även att använda en variabel kring familjestatus såsom ålder, kön, bostadstyp och 

upplåtelseform (Yeates & Garner, 1971).  Analysen utfördes för att jämföra socioekonomisk 

status i Rågsved jämfört med andra delar av Stockholm. Statitiska central byrån utvecklade år 

1993 så kallade SAMS – områden som står för ”small area market statistics”. Stockholm är 

indelat i statistiska SAMS – områden (Andersson, Hedman, Hogdal & Johansson, 2006: 17).  

Andersson et.al (2006) anser att genom att jämföra olika SAMS – områden ger det de bästa 

förutsättningarna för att genomföra segregationsstudier. Alla SAMS – områden i Stockholm 

jämfördes i den statistiska analysen. Statistiken som användes var  SAMS statistik för hela 

Stockholm. Statistik hämtades från statistiska centralbyrån (SCB). Kartor som har använts var 

lantmäteriets översiktskarta samt kartor med statistik kring de valda variablerna: 

sysselsättning, utbildning och befolkning födda utanför Europa. Aktualiteten på statistiken 

kring sysselsättning var år 2012 och aktualiteten för utbildningsnivå var år 2014. Statistiken 

för befolkning födda utanför Europa hade aktualitet år 2013. Översiktskartans aktualitet var år 

2013.  

Statistiken från de valda variablerna importerades in till ett Excel dokument. I programvaran 

Excel omvandlades varje variabel till procent. Därefter beräknades standardavikelsen på varje 

variabel genom att medelvärdet beräknades och därefter beräknades avvikelsen på 

medelvärdet. Slutligen vägdes de olika variablerna tillsammans i ett index. Ett histogram med 

en normalfördelningskurva konstruerades i programvaran SPSS. Värdena importerades sedan 

till GIS-programmet QGIS. I QGIS tilldelades alla statistiska områden i Stockholm ett värde 

mellan -5.00 -1.50 på standardavvikelsen, där noll innebär ingen avvikelse. Ett mer negativt 

värde innebar en lägre socioekonomisk status. Slutligen gick det att utläsa vilka värden alla 

SAMS–områden erhöll. 

3.3 Medborgardialog genom en fokusgrupp  

 

En medborgardialog har genomförts med en fokusgrupp som bestod av vuxna boende i 

Rågsved. Medborgardialogen ägde rum på folkets hus i Rågsveds centrum den 28 april år 

2015 klockan 18:00. Deltagarna fick ett papper med frågor som skulle diskuteras på mötet (se 

bilaga 1). Medborgardialogen spelades in efter godkännande av deltagarna och medgivare av 

moderatorn med villkor att inspelningen raderas efter att arbetet slutförts. Medborgardialog är 

en viktig del i områdesförnyelse.  Boverket (2009) poängterar att det regelmässigt inom 
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områdesförnyelse gäller att utgå från de boende. De boende besitter värdefulla kunskaper om 

sitt område och deras erfarenhet av området medför att de kan se hur området fungerar samt 

vilka positiva respektive negativa aspekter som finns i området. Erfarenhet pekar även på att 

då medborgare får möjlighet att delta och påverka genomförandet av områdesförnyelse bidrar 

det i längden till mindre skadegörelse, minskad utflyttning, färre vakanser och minskat 

hyresbortfall. Det poängteras även att medborgardeltagandet skall ske ”på riktigt” det vill säga 

att det är av stor vikt att faktiskt få med sig medborgarna i områdesförnyelseprocessen för att 

underlätta problem där invånarna ställer sig i mot en områdesförnyelse.  

Gaber & Gaber (2007) anser att en fokusgrupp kan vara en grupp som tillhör samma 

geografiska område, är del av en intressegrupp eller är medborgare i samma stadsdel. Vaughn 

et.al (1996) beskriver en fokusgrupp där en diskussion sker med en moderator som leder 

samtalet genom att ha förberett frågor. En fokusgrupp kan även vara som en slags intervju där 

syftet är att få fram deltagandes åsikter, känslor och attityder om ett visst ämne. Syftet i detta 

fall var syftet att få fram åsikter om de boende i Rågsved ville se en förbättring av den fysiska 

miljön och på vilket sätt dessa förbättringar skulle kunna ske. Fokusgruppmötet utfördes 

genom en diskussion med de sex personer som visat intresse. 

Syftet med medborgardialogen var att få kännedom om medborgarna i Rågsved såg brister i 

den fysiska miljön samt om de ville se några förbättringar i området. Medborgarna fick även 

uttrycka positiva respektive negativa aspekter om området. De som var inbjudna till 

medborgardialogen var boende i Rågsved. Sex intresserade personer deltog i 

medborgardialogen och de personer som valde att delta var på ett eller annat sätt engagerade i 

frågan angående upprustning av den fysiska miljön i Rågsved. Medborgardialogen 

marknadsfördes innan mötet genom anslag i det lokala centrumet i Rågsved (se bilaga 2).  

Genom sociala mediet facebook startades av författaren till detta examensarbete en 

facebooksida ”Projekt Rågsved” som marknadsförde för medborgardialogen. Det gick att 

anmäla sig till medborgardialogen genom facebooksidan och information angående 

medborgardialogen publicerades på sidan.  
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3.4 Enkätundersökning 

 

En kvantitativ enkätundersökning som innehöll en mindre kvalitativ del genomfördes bland 

årskurs 3-4 på Rågsvedsskolan. Typ av enkätundersökning som valdes var en självbesvarande 

enkät. En självbesvarande enkät innebär att respondenterna själva får besvara ett 

frågeformulär (May, 2013: 128). Enkäterna innehöll slutna frågor men det fanns också vissa 

frågor som hade en följdfråga med ett öppet svarsalternativ. Fördelen med slutna frågor är att 

det blir lättare att jämföra svaren från respondenterna (May, 2013: 136). Öppna frågor i 

enkäter ger frågeställaren större möjlighet att få ett bredare svar från respondenterna. Elever 

på Rågsvedsskolan valdes att involvera i studien då dessa barn är framtiden i Rågsved men 

även att alla åldergrupper skall få vara med och påverka en områdesförnyelse.  

Två enkäter utformades, en enkät för de elever som bor i Rågsved samt en enkät för de elever 

som inte bor i Rågsved (se bilaga 3). Enkäterna genomgick en pilotstudie då de granskades av 

en oberoende grundskolelärare som inte arbetade på Rågsvedsskolan. Enkäterna analyserades 

av läraren för att garantera att respondenterna skulle förstå frågeinnehållet i enkäterna.  

Syftet med enkätundersökningarna var att få en bild över hur elever på Rågsvedsskolan som 

bor i Rågsved uppfattar området samt om de ville se några förbättringar i den fysiska miljön 

genom upprustning och renovering av bostäder och centrum. Syftet var även att få en 

uppfattning hur elever på Rågsvedsskolan som inte bodde i Rågsved uppfattade området.  
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4 Resultat  
 

Den första delen av studien bestod av att analysera Rågsveds socioekonomiska status samt 

varför den ser ut som den gör, detta gjordes genom en statistisk analys. Den andra delen av 

studien bestod av att höra med boende om vilka brister de ser i den fysiska miljön. Den andra 

delen av studien bestod även av analysera vad eleverna på Rågsvedsskolan tyckte. Den sista 

delen av studien bestod av analysera resultat från de två första metoddelarna samt koppla 

detta till tidigare litteratur och forskning för att slutligen kunna ge svar på hur den 

socioekonomiska statusen kan höjas i framtiden. 

 

4.1 Resultat av statistisk analys 

 

De socioekonomiska variablerna som valdes var sysselsättning, högre utbildning än 

gymnasiet samt antal födda utanför Europa. Alla statistiska delområden i Stockholm 

jämfördes. Den socioekonomiska statusen presenterades i ett histogram i programvaran SPSS 

(se figur 3). I Programvaran QGIS konstruerades en karta över den socioekonomiska statusen 

i Stockholm och det gick att utläsa var Rågsved låg enligt standardavvikelsen (se figur 4).  

Värden över noll innebär en positiv socioekonomisk status. Värden under noll innebär en 

negativ socioekonomisk status. Rågsved socioekonomiska status ligger på standardavvikelsen 

-1,98. En röd färg representerar en låg socioekonomisk status och en blå färg representerar en 

högre socioekonomisk status. Det visade sig att Rågsved har en låg socioekonomisk status, 

dock har området inte den lägsta socioekonomiska statusen i Stockholm. Alla områden 

delades in enligt standardavvikelse. Dessa avvikelser är från -5 till 1.5. Noll innebär att det 

inte finns någon avvikelse. Rågsved ligger precis på gränsen till att vara ett område som 

befinner sig i den lägsta klassindelningen som är -2 till -5. Det gick att konstatera att Rågsved 

är det området i de södra förorterna i Stockholm som har lägst socioekonomisk status. Det 

visade sig även att etniciteten det vill säja medborgare födda utanför Europa är den variabeln 

som påverkar den socioekonomiska statusen mest.  

Det är en förkommande trend i flera områden med låg socioekonomisk status att antalet 

utlandsfödda är betydande. Andra områden som Tensta, Rinkeby och Skärholmen är 

stadsdelar med låg socioekonomisk status och det går att se att alla dessa stadsdelar liksom 

Rågsved har många personer som är utlandsfödda. Andersson et.al (2010) beskriver hur det 
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finns ett tydligt samband mellan etnicitet och områden som är ekonomiskt svaga. Etniciteten 

bör på så sätt påverka antalet arbetslösa och hur många som har en högskoleutbildning. Det 

kan exempelvis vara så att vissa invandare har en lägre utbildning eller till och med är 

analfabeter vilket självklart ger dem svårigheter att få ett arbete. Kunskaper i Svenska språket 

påverkar också möjligheten att få arbete.  

 

                         Figur 3: Fördelning av socioekonomisk status i Stockholm.  

SES: Standardavvikelse 

Mean= Null 
Std.Dev.= 1,00 
N= 706 
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4.2 Resultat av fokusgrupp 

 

Medborgardialogen ägde rum i folkets hus i Rågsveds centrum. Deltagarna fick möjlighet att 

uttrycka vad de ansåg vara positivt med Rågsved som stadsdel. Rågsved uppfattades på 

många sätt som en stadsdel där invånare kan känna sig hemma. Närheten till Stockholms 

innerstad framhävdes även som en positiv aspekt och att det är lätt att transportera sig med 

tunnelbanan till och från centralare delar av Stockholm. Deltagarna såg även Rågsved som en 

multikulturell stadsdel med ett stort engagemang bland boende och ideella grupper. Negativa 

aspekter i Rågsved handlade om att det fanns drogproblematik. Detta var dock inget som 

syntes speciellet mycket i stadsdelen men boende var medvetna om att det fanns en sådan 

problematik i området. Framförallt ansåg deltagarna att det dåliga ryktet om Rågsved som 

område var ett stort problem.  Deltagarna i fokusgruppen ansåg att Rågsved har ett oförtjänt 

ryckte och en identitet som bidrar till att området uppfattades negativt i utomståendes ögon. 

Dåliga rykten om förorter är något som deltagarna tyckte prägla de flesta förorter. Deltagarna 

upplevde att fler ungdomar hade kommit i sysselsättning och att det eventuellt kunde höra 

ihop med inflyttning och att Ikano rustat upp sina bostäder samt att högre krav ställdes på att 

kunna betala sin hyra.  

 

 

Positivt med Rågsved                                       

 Känns som hemma 

 Bra kommunikationer genom tunnelbanan 

 Engagemang hos boende 

 

Negativt med Rågsved 

 Oförtjänt rykte 

 Drogproblematik 

 Slitet centrum 

 Slitna bostadsområden 
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4.2.1 Bostäder & centrum 

 

Bostäderna i Rågsved är av äldre standard och deltagarna tyckte att underhållet var dåligt av 

bland annat fasader. Dock kunde de som bodde i Ikanos bostäder rusta upp kök mot en högre 

hyra. Ett problem som deltagarna såg i Rågsved var att det bara fanns lägenheter och inga 

villor. Dessutom är det väldigt många bostäder på liten yta i Rågsved. Vissa hus är i behov av 

renovering och detta är fastighetsägarens ansvar men även de boende i området har sitt 

enskilda ansvar. Deltagarna tyckte sig uppleva att vissa boende inte brydde sig om sin bostad 

och området de bodde i. Det var viktigt enligt deltagarna att alla boende uttryckte att de ville 

ha en förändring för att något skulle ske i Rågsved. Det kunde även vara så att vissa boende i 

Rågsved inte brydde sig om att uttrycka sina åsikter längre eftersom de tappat hoppet om att 

förbättra sin livssituation.  Det fanns även en önskan hos deltagarna att uppföra radhus eller 

villor i Rågsved för att få en mer blandad bebyggelse.  

Det som deltagarna ansåg vara mest aktuellt var att rusta upp centrum. Boende upplevde att 

centrum såg ovårdat ut och att butiksägarna i centrum ansåg att skicket på centrum var ett 

problem. Deltagarna trodde att en upprustning av centrum skulle kunna leda till attityd 

förändring mot Rågsved som område. En deltagare uttryckte att ”ser du något vackert och fint 

mår du bra”. Vad deltagaren syftade på att om centrum skulle rustas upp skulle det förmedla 

en positiv känsla om området.  

4.2.2 En ny identitet  

 

Ett nytt och fint centrum med en diveristet av affärer, restauranger och andra medborgerliga 

nyttigheter skulle kunna skapa en positiv identitet för Rågsved och folk skulle uppskatta 

Rågsved på ett helt annat sätt. Dock var deltagarna förvånade att boende accepterade att det 

fick se ut som det gjorde i centrum och de var förvånade att det inte hade blivit några protester 

kring detta. Om centrum rustades upp skulle det enligt en deltagare förmedla känslan ”att vi 

bryr oss om Rågsved”. När de kom till det negativa ryktet som Rågsved haft sedan stadsdelen 

byggdes kände deltagarna att det var en bild utomstående målat upp och det var viktigt att 

Rågsved fick ett förbättrat och mer välförtjänt rykte.  

Hyreshöjningar vid upprustning och renovering var något deltagarna tyckte var både positivt 

och negativt. Det var negativt för de som inte hade ekonomiska möjligheter att betala en 

högre hyra men det var positivt då området rustades upp.  
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4.3 Resultat av enkätundersökning på Rågsvedsskolan 

 

Syftet med enkätundersökningen var att få en uppfattning om hur elever som gick i de högsta 

årskurserna på Rågsvedsskolan upplevde Rågsved som område och om de ville se några 

förbättringar av den fysiska miljön. Enkätundersökningen bestod av två olika enkäter. Den 

första enkäten besvarades av elever som bodde i Rågsved. Den andra enkäten besvarades av 

de elever som inte bodde i Rågsved. Två olika enkäter utformades för att kunna analysera om 

resultaten skiljde sig mellan de elever som bodde i Rågsved och de elever som inte bodde i 

Rågsved. 37 elever i årskurs 3 och 4 deltog i enkätundersökningen, av dessa var det 10 elever 

som inte bodde i Rågsved. Av de 10 elever som inte bodde i Rågsved så var det 7 personer 

som bodde i närområden som avgränsade till Rågsved (se bilaga 4).  

4.3.1 Elever som bodde i Rågsved 

 

En majoritet av eleverna tyckte om att bo i Rågsved och de tyckte även att Rågsved var ett bra 

område att bo på. Många trivdes även i bostaden de bodde i (se bilaga: 4).  

På de kommande frågorna skiljde sig resultatet mot en mer negativ trend. Mer än hälften 

skulle kunna tänka sig att bo i ett annat område om det fanns möjlighet och hälften ansåg att 

bostadsområden och centrum var slitna. En stor majoritet trodde även att Rågsved skulle bli 

ett bättre område om renoveringar skedde av i området. En övervägande del av eleverna ville 

inte bo i Rågsved när de blev vuxna (se bilaga: 4).  

4.3.2 Elever som inte bodde i Rågsved 

 

En majoritet av eleverna trodde att Rågsved var ett bra område att bo i och eleverna ansåg att 

centrum och bostadsområden inte var slitna. Alla de elever som inte bodde i Rågsved trodde 

området skulle bli bättre om en renovering av centrum och bostäder skedde. Det visade sig att 

många elever inte skulle vilja bo i Rågsved när de blev vuxna.  
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4.3.3 Elevernas syn på en eventuell renovering och upprustning av området 

 

En av de mest betydelsefulla frågorna i enkäten var om eleverna trodde att Rågsved skulle bli 

ett bättre område om bostadsområden och centrum renoverades. Här svarade 81 % av de 

elever som bodde i Rågsved ja och 100 % svarade ja av de elever som inte bodde i Rågsved . 

4.3.4 Följdfrågor 

 

Varför Rågsved inte är ett bra område  

Frågan handlade om varför eleverna inte trodde att Rågsved var ett bra område att bo i var 

exempelvis: 

   ”Det är mycket skottlossningar och stora grupperingar i Rågsved” 

   ”Det är inte tryggt i Rågsved” 

   ”Det är ett dåligt område” 

Trivsel i bostad 

Kommentarer på fråga tre om varför elever inte trivdes i sin bostad var följande: 

   ”Vi bor trångt” 

   ”Det är trångt och litet” 

   ”Det borde renoveras” 

Om eleverna skulle kunna tänka sig att bo i Rågsved i framtiden 

Frågan handlade om eleverna ville bo i Rågsved när de blev vuxna och svaren hade en 

följande trend i liknande kommentarer. Trenden här var att flera av eleverna svarade:  

   ”Jag vill ha en ljus framtid” 

   ”jag vill ha en bättre framtid”  
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5 Diskussion 

 
Syftet med studien är att undersöka om det går att höja socioekonomisk status med hjälp av 

områdesförnyelse. Förorten Rågsved i Stockholm är föremål för studien eftersom området har 

en låg socioekonomisk status samt diverse problem kring slitna och dåligt underhållna 

bostadsområden. Stor vikt lades på att involvera medborgarna i denna studie då 

medborgardeltagande framhålls som särskilt viktig i områdesförnyelse (Boverket, 2009: 61). 

Resultatet i studien visar på att det är viktigt att höja identiteten i segregerade områden genom 

att framförallt rusta upp allmänna platser i området men även bostadsområden. Detta kan på 

sikt förbättra ryktet om stadsdelen och leda till att området anses som attraktivare. Tidigare 

forskning pekar på att det är viktigt med en social mix i bostadsområden genom att tillföra fler 

boende och upplåtelseformer.  

5.1 Metod  

 

Statistisk analys 

Den första metoden bestod av den statistiska analysen över socioekonomisk status i 

Stockholm med variablerna sysselsättning bland befolkningen, utbildningsnivå högre än 

gymnasiet samt befolkning födda utanför Europa. Analysen kompletterade den teoretiska 

delen i arbetet på ett understödjande sätt för studien. Statistiska analysen visar att det finns 

problematik med låg socioekonomisk status i området. Analysen är särskilt bra på grund av att 

den visar hur etniciteten påverkar resten av de resterande variablerna. Statistiska analysens 

resultat gick att relatera till det resultatet som kom fram under fokusgrupp mötet samt 

enkätundersökningarna. Nackdelen med denna metod är att mindre statistiska områden inte 

har använts. Som sagts tidigare framhåller Andersson et.al (2006) att en jämförelse mellan 

olika SAMS-områden ger de bästa förutsättningarna för att genomföra segregationsstudier. 

Medborgardialog med fokusgrupp 

Medborgardialogen visade en tydlig och representativ bild över hur medborgare i Rågsved 

ville att stadsdelen skulle förbättras. De personer som valde att delta var på ett eller annat sätt 

ideellt engagerade om hur framförallt centrum skulle kunna förbättras. Speciellt framhölls hur 

identiteten och ryktet om Rågsved som något som behövdes förbättras i området.  
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Anslag om medborgardialogen sattes upp i Rågsveds centrum för att försöka nå alla 

åldersgrupper. Information om medborgardialogen spreds även genom sociala mediet 

Facebook för att nå ut till boende i Rågsved. Nackdelen med en fokusgrupp är att det var svårt 

att få folk att vilja delta. Jag upplevde att  genom att använda mig att ett socialt media som 

Facebook nådde jag ut till en stor grupp och många visade intresse för Facebooksidan. Dock 

var intresset att delta i själva diskussionen mindre. Då informationen för medborgardialogen 

var på Svenska var det svårt att nå ut till de boende som inte alla behärskade språket.  

Enkätundersökning 

När denna studie påbörjades var en av tankarna att i så stor mån som möjligt involvera 

medborgare i Rågsved om hur de ville att den fysiska miljön skulle kunna förbättras. Tanken 

var även att försöka involvera olika grupper i samhället, både unga och äldre. Fördelen med 

enkätundersökningen på Rågsvedsskolan var att även barnen i Rågsved skulle få vara med 

och påverka. Dessa barn är framtiden i Rågsved och ett upprustat område kan leda till bättre 

förutsättningar för dessa barn i framtiden. Det gick även att konstatera att enkätsvaren visade 

att många av barnen trivdes i området men att de ville se en upprustning av området.  

Många av barnen såg dock ingen framtid i Rågsved och det verkade korrelera med att 

Rågsved uppfattades som ett mindre bra område. Nackdelen med denna metod var att det går 

ifrågasätta barns kunskap om ämnet på grund av deras ålder. Det positiva med metoden är att 

även unga skall få vara med i medborgardialogprocessen. Barnen som deltog i 

enkätundersökningen är framtiden i Rågsved och det gäller att skapa bättre förutsättningar för 

dessa barn i deras livssituationer.   

5.2 Resultat 

 

Resultaten i denna studie visar på att det behövs en starkare identitet i förorter för att bryta 

negativa rykten och för att öka attraktiviteten för dessa områden. Boverket (2009) beskriver 

att för att förbättra ett områdes identitet så kan exempelvis allmänna platser rustas upp. 

Tidigare forskning framhåller betydelsen av att tillföra fler boendetyper för att attrahera 

underrepresenterade grupper samt för att boende i området skall kunna göra en boendekarriär 

i området, detta kan leda till att den socioekonomiska statusen höjs.  
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I Rågsveds fall är det framförallt centrum som bör rustas men även bostäder. Det gick även att 

konstatera att det fanns en önskan hos boende i Rågsved att rusta upp bostadsområden och 

centrum.  

Enkätundersökningen visade på att barn i Rågsved inte såg en framtid i Rågsved om 

utvecklingen i området fortsatte som den gjorde. Det behövde göras något i Rågsved för att 

barn i Rågsved skulle kunna se en ljus framtid i området och därmed vilja bo kvar i framtiden.  

Här går det tala om grannskapseffekterna där barn som bor i ett segregerat område i längden 

påverkas detta vilket ger dem sämre livsförutsättningar. Grannskapseffekterna kan exempelvis 

vara något som varit en betydande orsak till de dåliga resultaten i Rågsvedsskolan (Hugosson 

& Maandi, 2008). 

Områden med hög socioekonomisk status såsom Stora Mossen och Ålsten har visat sig ha en 

väldigt låg del av befolkningen som är födda utanför Europa och dessa områden har en stor 

del av befolkningen bra utbildning och arbetslösheten är dessutom väldigt låg. Etniciteten bör 

där-av påverka om ett område är socioekonomiskt starkt eller svagt. Karaktäriserande var 

även att de områden Rågsved avgränsar till på den norra sidan även har en lägre 

socioekonomisk status, dock inte lika låg som Rågsved. Områden på norra sidan är bland 

annat Högdalen och Bandhagen, där går det att se att dessa områden inte har lika många 

utlandsfödda som Rågsved samt de har mindre arbetslöshet och högre utbildningsgrad. Det 

går även att utläsa att de områden i Stockholm som har lägst socioekonomisk status oftast 

ligger nära varandra samt har en större andel med befolkning som har annat etniskt ursprung 

än svenskt. Det finns flera områden med låg socioekonomisk status utspridda över hela 

Stockholm. I Rågsveds fall ser etniciteten ut att påverka varför den socioekonomiska statusen 

ser ut som den gör i dagsläget.  

5.2.1 Höjd socioekonomisk status med områdesförnyelse 

 

Det går att se ett tydligt samband mellan fysiska åtgärder genom områdesförnyelse och att den 

socioekonomiska statusen höjs. Öresjö et.al (2011) beskriver hur den gick att se en förbättring 

av det sociala klimatet på Öster i Gävle efter förnyelsen. Framförallt visar de minskade 

kostnaderna för bostadsbolaget Gavlegårdarna att det måste skett något med medborgarnas 

ekonomi. Enligt Gutzon et.al (2008) gick det även att se en höjd socioekonomisk status i 

stadsdelen Vesterbro i Danmark efter att det satsades på att tillföra en social blandning genom 

att attrahera underrepresenterande grupper, dock blev området gentrifierat. Det går även att 
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tydligt se att fysiska åtgärder i segregerade områden ofta på ett eller annat sätt leder till en viss 

gentrifering då underrepresenterande grupper attraheras till området. Det är svårt att undvika 

gentrifering vid en områdesförnyelse då målet är att höja socioekonomisk status.  

Det går att konstatera att tidigare forskning framförallt anser att för det skall ske en förbättring 

av den socioekonomiska statusen är det viktigt att med social blandning genom att tillföra ett 

blandat bostadsutbud. Andersson et.al. (2005) beskriver att den vanligaste metoden för att 

stoppa segregation är att just tillföra en ökad social blandning i segregerade stadsdelar med ett 

ökat bostadsutbud med fler boende och upplåtelseformer. Andersson (2006) beskriver att 

socioekonomisk status kan höjas genom att inkomstnivåer höjs eller att ett område får ett 

bättre ryckte och uppfattas attraktivare och detta kan ske genom att boende får möjlighet att 

göra boendekarriär i området. Stabiliteten i området ökar då och den nedåtgående sprialen kan 

på så sätt minska vilket i sin tur kan leda till bättre socioekonomisk status. En ökad stabilitet i 

området bör således även bidra till en bättre identitet i området. Ett ökat boendeutbud bör 

vidare bidra till att attrahera underrepresenterade grupper i ett område.  

Det kan vara viktigt att attrahera etniska Svenskar till segregerade områden för att få en social 

blandning där befolkningen till stor del består av invandrare. Andersson et.al (2010) beskriver 

även hur områden som är ekonomiskt svaga har en större del av befolkningen som är 

invandrare. En segregerad stadsdel skulle på så sätt kunna förbättra den socioekonomiskam 

statusen om fler etniska Svenskar flyttade in stadsdelen. Atkinson (2005) anser att en socialt 

blandad stad kan leda till attitydförändringar mot området och att det exempelvis skulle kunna 

minska arbetslösheten eller andra nedåtgående spiraler. En starkare identitet i ett område 

skapar en positivare attityd gentemot området vilket gör området attraktivare och detta bör där 

av öka förutsättningarna för medborgarna i stadsdelen. När fler i området får ett arbete 

minskas grannskapseffekterna då boendes livssituationer ändras till det positiva och boende 

omges inte länge bara av individer som befinner sig i sämre livssituationer.  

5.2.2 Risk för gentrifiering vid social omvandling 

 

Områdesförnyelse kan många gånger vara svårt att genomföra utan att undvika en 

gentrifierings process. Målet i denna studie har bland annat varit att visa på hur 

områdesförnyelse kan ske så att medborgare har möjlighet att bo kvar i stadsdelen samtidigt 

som medborgarnas socioekonomiska status höjs. Thörn et.al (2014) framhöll att Vesterbo 

genomgick en gentrifieringsprocess där argumentet om social blandning användes som en 
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legitimering för den sociala omvandlingen där de medborgarna med begränsad ekonomi 

tvingades flytta till ett annat område. På så sätt flyttas ”problemen” till en stadsdel genom en 

gentrifierings process.  

Efter att ha granskat diverse litteratur inom området samt tagit del av åsikter från medborgare 

samt elever på Rågsvedsskolan tycker jag kan konstatera att fokus inom områdesförnyelse bör 

ändras. 

Anderson & Musterd (2005)  framhåller social blandning som en av de mest använda 

metoderna för att stoppa segregering. Boverket (2009) framhåller i sin tur variation och 

blandat bostadsutbud som bland det viktigaste inom områdesförnyelse. Mycket av den 

tidigare forskningen kretsar kring att sträva efter en social hållbarhet genom att tillföra nya 

boende & upplåtelseformer. Dessa punkter är viktiga i områdesförnyelse men det kan bli 

problematiskt när social blandning används som legitimering för social omvandling, detta går 

att se tydligt genom exemplet i Vesterbro där problemen förflyttas genom att de individerna 

utan ekonomiska möjligheter blir tvungna att flytta. Att förflytta problem är i sin längd ingen 

lösning på bostadssegregation och där av behövs tillvägagångssätten inom områdesförnyelse 

omstruktureras.  

5.2.3 Stärka identiteten i segregerade förorter  

 

Det är viktigt att förstärka identiteten i områden med låg socioekonomisk status. Det fanns en 

tydlig önskan under min medborgardialog i Rågsved att stärka identiteten av Rågsved som 

område. Ett slitet centrum och dåligt underhållna bostäder ger ett negativt intryck av Rågsved, 

det kombinerat med en långvarigt dåligt rykte om området förvärrar områdets identitet 

ytterligare. Jag kan även uppleva att utomståendes negativa attityder mot ett visst område i sin 

längd ger vissa områden ett oförtjänt rykte. Denna bild som jag upplevt bekräftades även när 

medborgardialogen genomfördes i Rågsved.  

5.2.4 Stärka identiteten i Rågsved 

 

En upprustning av centrum och bostäder skulle medföra en starkare självkänsla hos 

medborgare i stadsdel som Rågsved. Medborgare skulle uppskatta sin stadsdel och känna sig 

stolta över den. En förändrad positiv bild över området skulle eventuellt få barn i Rågsved att 

vilja bygga upp en framtid i området, unga i Rågsved skall kunna känna att de kan få en ljus 



 

30 

 

 

framtid även fast de bor i Rågsved. Att stärka identiteten i ett område präglat med låg 

socioekonomisk status genom områdesförnyelse är något som skulle kunna appliceras på 

förorter som har likande problematik som Rågsved.   

Mitt förslag för Rågsved men även för andra förorter är att stärka identiteten i förorter genom 

att rusta upp nyckelområden som centrum och bostadsområden och samtidigt låta 

medborgarna vara med att påverka hur stadsdelens centrum och bostadsområden skulle kunna 

utformas. Genom att försöka involvera alla medborgare i en sådan process skapas en större 

samhörighet mellan befolkningen samtidigt som det gör området mer attraktivt. En 

involvering av medborgarna i processen skulle även leda till att medborgarna välkomnar 

planerade förändringar och inte motsätter sig dessa. 

5.2.5 Blandade bostads- och upplåtelseformer  

 

Dock är det fortfarande en viktig del i områdesförnyelse att framhålla en blandad bebyggelse 

med olika bostads och upplåtelseformer men det skall ske genom att möta de boendes 

efterfrågan på andra boendeformer. Det skall inte endast ske för att endast attrahera andra 

grupper till området för då är det risk för en gentrifering där majoriteten av 

ursprungsbefolkningen tvingas att flytta. Rågsved har idag endast lägenheter och det skulle 

vara positivt för området att uppföra radhus i utkanten av området för då har exempelvis 

barnfamiljer möjlighet att göra boendekarriär i området. Atkinson (2005) teori om att en 

socialt mer blandad stad skulle leda till ett attraktivare område och exempelvis minska 

arbetslösheten i området, detta skulle kunna vara en användbar teori inom områdesförnyelse. 

När det blir möjligt att göra boendekarriär i området skapas som nämnt förut en stabilitet i 

området vilket i sin längd kan bryta negativa trender.  

5.2.6 Trappningsregeln 

  

Trappningsregeln kan även innebära problematik då regeln kan sluta att gälla om en 

storrenovering sker av ett hyreshus. En hyreshöjning kan många gånger anses som rimlig då 

en renovering av bostäder innebär stora extra kostnader för hyresvärden. När lagen frångås 

vid en renovering så drabbar lagen de individerna med lägre ekonomiska möjligheter. 

Rimligen bör trappningsregeln även kunna tillämpas om en renovering sker då det i bästa fall 

kan säkra att de individerna med dåliga ekonomiska förutsättningar har en chans att bo kvar 
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om hyran trappas upp med tiden så de får anpassa sig till de nya kostnaderna. En stor 

investering som nya stammar, nytt kök och badrum finns kvar som nyttighet minst 25-30 år i 

en fastighet och en trappning på exempelvis 3-5 år torde inte vara oöverstiglig att hantera för 

en hyresvärd.  
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6 Slutsats 
Studien har visat sig ge svar på hur fokus inom områdesförnyelse bör ändra riktning genom 

ökad tillämpning av identitetshöjande åtgärder. Detta skall ske för att uppnå bästa möjliga 

resultat för att höja socioekonomisk status samtidigt som grupper med svag ekonomi har 

möjlighet att bo kvar i området efter en områdesförnyelse.  

Rågsved har visat sig ha en lägre socioekonomisk status samt ett slitet centrum kombinerat 

med slitna och dåligt underhållna bostadshus. Rågsved skiljde sig även ut från de 

närliggandeområden när det gäller den socioekonomiska statusen. Boende vill se en 

upprustning i området framförallt för att skapa en starkare positiv identitet för området. Ett 

finare centrum ger en positivare bild över området, detta på sikt medför att området uppfattas 

attraktivare både i Rågsvedsbors ögon samt i utomståendes ögon. Det finns en tydlig bild att 

flertalet barn i Rågsved inte ser någon ljus framtid området om inga åtgärder genomförs i 

området.  

Fokus inom områdesförnyelse bör därav ändra riktning. Det gäller för kommuner att satsa på 

identitetshöjande åtgärder inom områdesförnyelse, dessa åtgärder kan främst handla om att 

rusta upp allmänna platser. Det är även viktigt att lyssna på boendes efterfrågan på bostäder i 

stadsdelen så dessa individer har möjlighet att göra boendekarriär i området. Tidigare 

forskning pekar även på hur viktigt det är att tillföra fler boende och upplåtelseformer för att 

den socioekonomiska statusen skall kunna höjas. Studien visar även på att argumentet om 

social blandning inte bör användas som legitimering för social omvandling genom att försöka 

attrahera underrepresenterande grupper till segregerade området. Det kan även vara 

nödvändigt för lagstiftare att se över trappningsregeln för att underlätta för grupper med 

sårbar ekonomi.  

Startegin som tagits fram för att höja socioekonomisk status genom identitetshöjande åtgärder 

och blandade boendeformer i Rågsved har visat sig vara en strategi som kan vara tillämpbar i 

andra segregerade förorter i Stockholm.  
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7 Framtida studier 

Framtida studier inom områdesförnyelse skulle ytterligare kunna undersöka hur 

identitetsstärkande åtgärder kan påverka socioekonomisk status.  Studier kring social 

blandning med blandade boende och upplåtelseformer är även något som är i behov av 

kompletterande studier. Det behövs tas fram strategier om hur social blandning inte skall leda 

till gentrifiering som bidrar till att de med sårbar ekonomi är tvungna att flytta från området.  
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Bilaga 1: Frågor till medborgardialog med fokusgrupp 
 

Fokusgrupper  

 

1.) Hur upplever ni Rågsved som område? Vilka positiva respektive negativa aspekter finns 

det med Rågsved? 

2.) Hur upplever ni skicket på bostäder och centrum i Rågsved? 

3.) Skulle ni vilja se en upprustning av bostäder och centrum i Rågsved?  

4.) Om ni vill se en upprustning, på vilket sätt vill ni att bostäder och centrum rustas upp? 

5.) Skulle en upprustning av Rågsved bidra till att området förbättrades? 
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Bilaga 2: Anslag om medborgardialog med fokusgrupp 
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Bilaga 3: Enkätfrågor 

 

Enkäter rågsvedsskolan: De elever som bor i Rågsved 

 

1. Tycker du om att bo i Rågsved?  

Ja Nej 

           

Om du svarat nej, varför? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

      

 

2. Tycker du att Rågsved är ett bra område att bo i? 

Ja Nej 

 

Om du svarat nej, varför? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

3. Trivs du i lägenheten eller huset som du bor i? 

Ja Nej 

 

Om du svarat nej, varför? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

4. Skulle du kunna tänka dig att bo i ett annat område än Rågsved om du & din/dina 

förälder/föräldrar hade möjlighet? 

Ja Nej 

            

5. Tycker du att centrum och bostadsområden (lägenheter/hus) är slitna i Rågsved? 

Ja Nej 

 

6. Tror du Rågsved skulle bli ett bättre område om bostadsområden (lägenheter, hus) och 

centrum renoverades? 

Ja Nej 

 

7. Skulle du fortfarande vilja bo i Rågsved när du blir vuxen?  

Ja Nej 

 

Om du svarat nej, varför? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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     Enkäter Rågsvedsskolan: De elever som inte bor i Rågsved 

 

1. I vilket område bor du?___________________________________________ 

 

2. Tror du att Rågsved är ett bra område att bo i? 

Ja Nej 

 

Om du svarat nej, varför?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Tycker du att centrum & bostäder (lägenheter, hus) är slitna i Rågsved? 

Ja Nej 

 

 

4. Tror du Rågsved skulle bli ett bättre område om bostadsområden (lägenheter, hus) och 

centrum renoverades? 

Ja Nej 

 

5. Skulle du vilja bo i Rågsved när du blir vuxen? 

Ja Nej 

 

Om du svarat nej, varför? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Bilaga 4: Enkätsvar från Rågsvedsskolan 

De elever som bodde i Rågsved 

 

 

Fråga 1: Tycker du om att bo i Rågsved? 

 

 

Fråga 2: Tycker du att Rågsved är ett bra område att bo i? 

85% 

15% 

Ja Nej

70% 

30% 

Ja Nej
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Fråga3: Trivs du i lägenheten eller huset du bor i? 

 

Fråga 4: Skulle du kunna tänka dig att bo i ett annat område om du & din/dina föräldrar hade 

möjlighet? 

 

Fråga 5: Tycker du att centrum & bostadsområden är slitna i Rågsved? 

86% 

14% 

Ja Nej

56% 

44% 

Ja Nej

56% 

44% 

Ja Nej
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Fråga 6: Tror du Rågsved skulle bli ett bättre område om bostadsområden & centrum renoverades? 

 

Fråga 7: Skulle du fortfarande vilja bo i Rågsved när du blir vuxen? 

De elever som inte bodde i Rågsved 

 

Fråga 1: Tror du Rågsved är ett bra område att bo i? 

81% 

19% 

Ja Nej

33% 

67% 

Ja Nej

73% 

27% 

Ja Nej
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Fråga 2: Tycker du att centrum & bostäder är slitna i Rågsved? 

 

Fråga 3: Tror du Rågsved skulle bli ett bättre område om bostadsområden & centrum renoverades? 

 

Fråga 4: Skulle du vilja bo i Rågsved när du blir vuxen? 

 

27% 

73% 

Ja Nej

100% 

0% 

Ja Nej

30% 

70% 

Ja Nej
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Bilaga 5: Fotografier på Rågsved 

 

Figur 1: Rågsveds centrum under 1960-talet. Fotograf: Okänd (Stockholms stadsmuseum, u.å.)  

 

Figur 2: Rågsveds centrum under 1980-talet. Fotograf: Okänd (Aftonbladet, 2012).  
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Figur 3: Rågsveds centrum år 2015 (Widerberg, 2015). 

 

 


