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Förord 
 

”Oftast är det så att ju mer du betraktar det desto underligare blir det. Det är 
som att ligga i gräset och betrakta ett moln på himlen: först tycker du att det 
liknar en kamel, sedan förvandlas det till en kvinna och sedan ser du hur det 
förvandlas till en gubbe med långt skägg, men molnets snabba förändring gör 
också den bilden osann.” 

(Xingjian, 1992) 
 
Vi lever i en föränderlig värld där sanningen alltid kommer att skifta. Vad som är rätt 
idag kan vara fel imorgon. Att säga vad som är rätt och vad som är fel är inte för mig att 
göra. Jag presenterar istället vad jag tror kan åstadkomma en förbättring ur ett sätt att se 
på ett problem.  
 
Det här examensarbetet är en sista del i min utbildning Samhällsbyggnadsteknik med 
inriktning mot samhällsplanering vid Luleå tekniska universitet (LTU). Rapporten har 
möjliggjorts genom att jag har haft förmånen att få utföra den på Strategiska avdelningen, 
Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad. Den kunskap, erfarenhet och vänlighet som 
jag har fått ta del av där har varit mycket uppskattad, ett stort tack till alla på 
avdelningen. Ett särskilt varmt tack vill jag rikta till min ledstjärna och handledare Eva 
Widergren som lyckats guida mig igenom det här examensarbetet trots min ibland envisa 
inställning. Till sin hjälp har hon haft Ulf Ranhagen, LTU som varit min examinator och 
Glenn Berggård min handledare vid LTU och jag vill passa på att rikta ett varmt tack 
även till er. 
 
Jag vill också passa på att inte bara tacka utan även berömma min kära sambo Lena, min 
familj och mina vänner för att de lyckats uthärda mig och mina behov av konversation. 
 
 
 
 

Stockholm augusti 2002 
 

Björn Ekelund 
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Sammanfattning 
 
Under 1900-talet har världens städer i allt större utsträckning kommit att utvecklas till 
segregerade samhällen där fattiga och rika, högutbildade och lågutbildade lever 
geografiskt åtskilda från varandra. Begreppen och fenomenen segregation och integration 
har blivit en del av vår vardag och utgör komplexa krafter som berör hela samhället, men 
vad menas egentligen med segregation och integration? Vilka mekanismer och strukturer 
ligger bakom ett segregerat samhälle? På vilket sätt kan åtgärder motverka segregation? I 
rapporten genomförs ett försök att svara på dessa frågor i relation till översiktlig 
planering av bebyggelse och infrastruktur. Dessutom prövas en hypotes att den 
översiktliga fysiska planeringen kan vara ett verktyg i motverkandet av segregation. 
 
Begreppen segregation och integration har många olika betydelser beroende på 
sammanhang och definition. Segregation är generellt en geografisk åtskillnad mellan 
olika grupper, men betydelsen kan ha en mer specifik innebörd än så. Begreppet 
segregation innefattar även de processer och den dynamik som upprätthåller den 
avskildheten. Integration däremot behöver inte vara segregationens direkta motsats. 
Integration är ett tillstånd i samhället där jämlikhet, kommunikation, respekt och 
samförstånd råder. I rapporten ligger dessa definitioner till grund för förståelsen att 
integration är ett eftersträvansvärt tillstånd för att motverka segregation. 
 
Under 60- och 70-talet uppfördes ett flertal funktionella stadsdelar som gick under 
samlingsnamnet miljonprogrammet. Flera av dessa nya stadsdelar blev lokaliserade som 
”öar” omgivna av stora grönstråk som skulle ge invånarna både stadens intensitet och 
ytterstadens grönska. Vissa av miljonprogrammets stadsdelar kom dock att bli några av 
de mest problemutsatta under senare tid på grund av ett flertal faktorer vilket ledde till en 
homogenisering av olika samhällsklasser. Teorier har presenterats kring vikten av att 
offentliga rum etableras i övergångszonerna mellan stadsdelar för att motverka 
segregationen. Offentliga rum i övergångszoner kan möjliggöra möten och sociala 
kopplingar mellan olika grupper och klasser vilket i sin tur kan skapa ett intresse och ett 
engagemang i ”det främmande”. Således skulle ett skapande av det offentliga rummet 
mellan stadsdelar med skiftande socioekonomisk karaktär ge förutsättningar för 
integration. Det är denna teoribas som rapporten vilar på, att segregation är ett fenomen 
som har stark koppling till bristen på relationer mellan stadsdelar.  
 
För att även rikta uppmärksamhet mot praktiska och lokala kunskaper kring vad som kan 
vara orsaken till segregation har en intervjuundersökning genomförts. Intervjuerna ger en 
mycket grov bild av vilka orsaker som de intervjuade anser vara största källan till ett 
områdes utsatthet. De orsaker som kan kopplas till den fysiska planeringen på ett eller 
annat sätt berörde till stor del behoven av träffpunkter och naturliga möten, de fysiska 
barriärerna mellan stadsdelarna samt områdenas utformning. Det vill säga relativt 
liktydiga orsaker som presenteras i rapportens teoridel. 
 
Med en teoretisk och praktisk bas prövas hypotesen att översiktlig fysisk planering kan 
möjliggöra integration. För att göra detta introduceras ett tankesätt som bygger på en 
utgångspunkt i de sociala aspekterna, där målet med exploatering blir att främja 
integration. Dessutom introduceras en alternativ arbetsgång vid översiktlig fysisk 
planering som kan ge förutsättningar för de sociala frågorna att förankras i den 
kommunala översiktsplanen. Arbetsgången inleds med att identifiera en ny kategori i 
översiktsplanen som kallas för ”Område med särskilda planeringsbehov”, vilket 
definieras som ett geografiskt avgränsat område med behov av en förändrad fysisk miljö 
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i syfte att möjliggöra integration. Efter identifieringen i översiktsplanen upprättas en 
fördjupad översiktsplan för detta område. Vid upprättandet av en fördjupad översiktsplan 
ska områdesförutsättningar, huvudorsaker till segregation, huvudmål med planeringen, 
framtidsscenarier och rumsliga alternativ samt en konsekvensbedömning genomföras. 
För att ge en mer praktisk innebörd har en fallstudie genomförts som till stor del följer 
den arbetsgång som presenteras. 
 
Fallstudieområdet Järva i Stockholm sträcker sig över tre stadsdelsnämnder och sex 
stycken stadsdelar, Akalla, Husby, Kista, Hjulsta, Tensta och Rinkeby. Dessutom berörs 
kommunerna Sollentuna, Järfälla och Sundbyberg. I denna delregion är fyra av sex 
stadsdelar socioekonomiskt segregerade från den övriga staden och deras 
stadsdelsutformning bygger på principen om ”boendeöar”, det vill säga att de är 
omgärdade av transportsystem eller grönområden. Genom att studera den övergripande 
strukturen återfinns  punkter eller delområden som kan utgöra övergångszoner mellan 
stadsdelar som är viktiga att beakta vid framtida planering. Förslagen till alternativ 
utformning av planerad bebyggelse och infrastruktur ska främja integration mellan 
Akalla/Husby/Kista och Sollentuna, de norra och södra delarna av Akalla/Husby/Kista, 
Akalla/Husby och Kista, Barkarby och Hjulsta/Tensta samt mellan Rinkeby och Stora 
Ursvik. De förslag på förändringar som givits berör bland annat vägdragningar och 
sträckning av kollektivtrafik, utveckling av nya stadsdelar, utveckling av gemensamma 
mötespunkter och en minskning av fysiska barriärer. 
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Abstract 
 
During the twentieth century cities around the world have in greater extent than before 
become segregated communities in which rich and well-educated people are 
geographically separated from the poor and low educated. The concepts of segregation 
and integration have become parts of our everyday life, but the forces behind this state of 
mind are very complex and therefore very difficult to detect. Besides they do not belong 
to a separate subject or line of work which makes research around the phenomenon very 
wide. But what is really meant by segregation and integration? Which mechanisms and 
structures can uphold a segregated society? In what ways can action been taken to 
prevent segregation? In this report I will try to explain these questions in relation to 
comprehensive planning of buildings and infrastructure. Furthermore I will try to develop 
my hypothesis that city planning really can be a tool in preventing segregation. 
 
The concepts of segregation and integration have many different meanings depending on 
context and definition. Segregation is generally explained as a geographical difference 
between separate groups of people. But the meaning can be more specific than that. The 
concept of segregation can contain a spatial separation of groups of people but it can also 
contain those processes and the dynamics that uphold that separation. The meaning of 
integration on the other hand does not have to be the direct opposite of segregation. 
Integration can be a state of the society where equality, communication, respect and 
mutual understanding exist.  
 
During the 60´s and 70´s numerous functional buildings and neighbourhoods were build 
which were located in the city as ”islands” that were surrounded by green areas or 
communications network. These neighbourhoods later became some of the most 
vulnerable places to live in do to many different factors. Theories have been presented 
that one of the reasons may be the separation between districts surrounding those 
”islands”. Some people mean that a public space between these neighbourhoods can 
create meetings and social connections between different groups of people that can 
engage an interest within ”the foreign”. In that case a public space between different 
districts or neighbourhoods, that are separating rich or well educated people from poor 
and low educated, would give conditions for integration. Segregation is, based on this 
theory, a state that are strongly connected to the lack of relations between districts. 
 
To support those theories found I chose to do an interview survey. The survey gives me a 
very rough image of reasons that the interviewed thought was important to the problem 
of segregation. Those reasons that the interviewed mentioned and that can be connected 
to spatial planning are in some ways similar to the theory presented above. It concerns 
the need of gathering points, natural meetings, the physical barriers between districts and 
the spatial design.  
 
With a theoretical and in some way practical starting point of this report, it is time to try 
to test my hypothesis that comprehensive planning can be a tool in preventing 
segregation. To make that happen I introduce a new way of thinking that has its starting 
point in social aspects whereas the goal of development is to promote integration. I will 
also introduce a sequence of work when working with comprehensive planning that gives 
opportunities to make the social aspects more relevant in this type of planning. This 
sequence of work contains seven different categories in two different planning 
documents. First an identification of an area that has needs of special planning to prevent 
segregation. This category should be a part of the comprehensive land use plan. After 
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identification a detailed comprehensive land use plan need to be established. This should 
contain area preconditions, main reasons to segregation, main goals of detailed 
comprehensive planning, future sceneries and spatial alternatives to prevent segregation, 
and finally an assessment of consequences. To give this sequence of work a more 
practical meaning I have made a case study that pretty much contains these seven 
categories presented. 
 
The case study is carried out in Järva, Stockholm and reaches over three city districts 
committees and six city districts; Akalla, Husby, Kista, Hjulsta, Tensta and Rinkeby. 
Furthermore three municipalities besides Stockholm is part of the case study; Sollentuna 
in the north, Järfälla in the west and Sundbyberg in the east. In the area of the case study 
four out of six city districts are said to be segregated from the rest of the city. They are all 
shaped as ”islands” that I mentioned earlier, which means that they are surrounded by 
green areas or communications network. By studying the comprehensive structure of the 
case study area I have tried to find so called points of integration. Those are areas that I 
find more important than others to care for in a detailed comprehensive land use plan. In 
this case study the points of integration are between Akalla/Husby/Kista and Sollentuna, 
Akalla/Husby and Kista, Barkarby and Hjulsta/Tensta and finally between Rinkeby and 
Stora Ursvik. Those spatial alternatives that came up in this report concentrates on 
communication networks, public railway transportation, development of new city 
districts and neighbourhoods, development of common assembly points and a general 
reduction of physical barriers.  
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Inledning 
 
Under 1900-talet har världens städer i allt större utsträckning kommit att utvecklas till 
socialt polariserade samhällen där fattiga och rika, högutbildade och lågutbildade lever 
geografiskt åtskilda från varandra. Den geografiska åtskillnaden har kommit att bli ett 
uppenbart problem även i Stockholms stad.1 Vissa anser till och med att Stockholm är 
en av de mest segregerade städerna i Europa.2  
 
Problemet med segregation är att när stora grupper lever under mindre bra sociala 
förutsättningar sätts hela vårt välfärdssamhälle på prov i vilket samhällsklyftor befästs 
och fördjupas, fördomar frodas och motsättningar överförs från generation till 
generation. Därmed blir den demokratiska dialogen, som är en förutsättning för att 
upprätthålla en kulturell mångfald och jämlikhet, allt svårare att genomföra. 
Segregationens moraliska dimension beskrivs helt enkelt av Avishai Margalit (1998), 
citerad av Mats Franzén (2001)3, som ”ovärdig ett anständigt samhälle”.  
 
Integration handlar delvis om att reflektera kring allas vårt sätt att tänka. I det här fallet 
fokuseras på reflektion kring den tankegång som styrt stads- och samhällsplaneringen 
sedan sent 1600-tal. En tankegång som bygger på att fysisk planering är en koordinering 
av markanvändning för att skapa förutsättningar för samhällets utveckling. Idag påtalas 
vikten av bostäder och trafiklösningar4 medan det var sanitet och brandskydd som 
prioriterades för trehundra år sedan5. Under 90-talet fick dock de ekologiska aspekterna 
en stor uppmärksamhet inom samhället i allmänhet och i planeringen i synnerhet, de 
blev en naturlig del av den fysiska planeringen. På samma sätt är det nu hög tid för de 
sociala frågorna att bli en lika självklar del av den fysiska planeringen.  
 
 

                                                        
1 Bäckström & Forsell, 2001 
2 Hosseini & Sjögren, 1999 
3 Franzén i Magnusson, 2001 
4 Stadsbyggnadskontoret, 2000 
5 Edman, 2001 
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Hypotes 
 
Att översiktlig fysisk planering är ett av de verktyg som har möjlighet att förbättra den 
socioekonomiska integrationen.  
 
 
Rapportens syfte  
 
Rapporten har följande två delsyften: 
 
• Att visa en alternativ arbetsmetod vid översiktlig fysisk planering för att 

främja integration. 
 
• Att analysera pågående planering kring ett fallstudieområde utifrån ett 

segregationsperspektiv. Samt att ge förslag till fysisk utformning i syfte att öka 
integrationen. 

 
Idag begränsar sig fysisk planering ofta till att beröra situationer där trafikflöden, 
arbetsplatser, antal lägenheter och grönområden varit styrande. Syftet med rapporten är 
därför att påvisa en alternativ arbetsmetod vid fysisk planering för att främja de sociala 
aspekterna. 
 
Vissa av de infrastrukturella åtgärder som planeras i Stockholm berör fallstudieområdet. 
Möjligheten finns att de kan komma att motverka integration vilket i sådant fall bör 
uppmärksammas i en analys av området. Rumsliga alternativ till utformning av 
pågående projekt i fallstudieområdet behöver inte vara de som löser 
integrationsproblemen, men möjligen ger de en tankeställare över vad som kan 
prioriteras inom befintliga och planerade fysiska strukturer för att möjliggöra en ökad 
integration.  
 
 
Metod  
 
Den metod som används för att pröva hypotesen och uppnå föresatta syften bygger på 
tre lika viktiga delar; litteraturstudie, intervjuer och områdesbesök. 

Litteraturstudie 
För att skaffa mig nödvändig kunskap om det vetenskapliga området har jag bedrivit en 
noggrann sökning efter litteratur som jag ansett vara relevant för min rapport. Det berör 
bland andra områden som arkitektur, sociologi, antropologi och teknologi. De 
litteraturstudier som genomfördes i rapportarbetets inledningsskede gjordes för att bättre 
belysa problem, teorier och fallstudieområdets fysiska struktur. Jag har även bedrivit 
kompletterande litteraturstudier under rapportarbetets sammanställning. Den litteratur 
som jag funnit har sedan i vissa fall hänvisat mig till mer litteratur som givit fler källor i 
vilka ytterligare information påträffats. 
 
Sökord och strängar som jag använt mig av i det nationella biblioteksdatasystemet 
LIBRIS och i sökmotorn Google är: 
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• Segregation 
• Integration 
• Miljonprogrammet 
• Bostadspolitik 
• Samhällsplanering 
• Stadsplanering 
• Fysisk planering 
• Bostadspolitik och segregation 
• Urban planning 
• Spatial design 
 
 
Intervjuer 
Intervjuerna genomfördes under tre veckor, med 11 personer från tio olika 
sektorer/stadsdelar/kommuner. Intervjuunderlaget utgjordes av ett antal frågor, mellan 6 
och 16 stycken, vilket berodde på hur lång tid som var avsatt för intervjun. De 
intervjuade har varit delaktiga i framtagandet av orsaker till segregation som föreligger i 
fallstudieområdet. Tanken var att de även skulle medverka i en workshop för att arbeta 
fram förslag till fysiska åtgärder för att motverka orsakerna, men workshopen utgick på 
grund av tidsbrist hos deltagarna. Istället sammanställdes förslagen som skickades ut på 
remiss under de två sommarmånaderna juni och juli. Tre personer gav respons på 
remissen. De intervjuade personerna var: 
 
 Andersson Håkan  Projektledare, Integrationsförvaltningen 
Börjesson Martin  Utredare, Socialstyrelsen 
Freimuth Mikael  Kommunstyrelsens ordf., Järfälla kommun 
Hellmark-Knutsson Helene Kommunalråd, Sundbybergs kommun 
Hermansson Christina  Projektledare, Kista stadsdelsnämnd 
Jutfelt Dag   Stadsdelsdirektör, Rinkeby stadsdelsnämnd 
 Kindberg Jack  Stadsdelsdirektör, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 
 Lennström Eva  Kommunalråd, Järfälla kommun 
 Lindh Ingela  Stadsbyggnadsdirektör, Stockholms SBK 
Lundh Michael  Inspektör, Länspolismyndigheten Sthlm  
Rosdahl Torbjörn  Kommunalråd, Sollentuna kommun 
 
Intervjuerna har skett i anslutning till de intervjuades arbetsplats. Under intervjun har 
anteckningar förts över svar, citat och allmänna åsikter som sedan sammanställts direkt 
efter avslutad intervju. För frågor och svar från intervjuer, se bilaga 2. 
 
Områdesbesök 
För att identifiera den fysiska strukturen, den geografiska placeringen, identifiera 
barriärer och verksamhetsmöjligheter i fallstudieområdet, har områdesbesök 
genomförts. Under områdesbesöken förde jag lösa minnesanteckningar som sedan 
användes för att beskriva fallstudieområdets fysiska struktur och för att få viss inblick i 
fallstudieområdets befintliga situation när det gäller handel, kollektivtrafik och 
arbetsmöjligheter.  
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Beskrivning av fallstudieområdet 
 
Fallstudieområdet Järva i nordvästra Stockholm berör tre stadsdelsnämnder, Spånga-
Tensta, Rinkeby och Kista. Dessa stadsdelsnämnder består av totalt sex stycken 
stadsdelar, Hjulsta, Tensta, Rinkeby, Kista, Husby och Akalla. Fallstudieområdet utgörs 
delvis av tre andra kommuner utöver Stockholm; Sollentuna i norr, Järfälla i väster och 
Sundbyberg i öster. I figur 1 visas på fallstudieområdets avgränsning samt dess 
förhållande till centrala Stockholm. Anledningen till valet av fallstudieområde ligger i 
att fyra av de sex stadsdelarna som ligger i Järva tillhör de mest segregerade 
stadsdelarna i hela Stockholms stad utifrån de socioekonomiska faktorerna; inkomst, 
utbildningsnivå, arbetslöshet och valdeltagande.6  
 
 

  
      

 
   

  
 
 
 
 
 
Figur 1. Stockholms stadsdelsnämnder och fallstudiens geografiska avgränsning. 
 
 
Fallstudieområdets avgränsning är gjord med anledning av rapportens inriktning att 
studera relationen mellan de olika stadsdelarna för att eventuellt finna de fysiska 
strukturer som kan orsaka segregation dem emellan. Dessutom är dess avgränsning ett 
resultat av att påvisa ett behov av en mer övergripande planering för att främja 
integration. 
 
 
Disposition av rapport 
 
Arbetet är uppdelat i tre delar. Först en inledande del med resonemang kring 
segregations- och integrationsbegreppen, historia kring boendesegregation samt 

                                                        
6 Bäckström & Forsell, 2001 
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resonemang kring teorier som berör forskning om hur den socioekonomiska situationen 
i ett område kan påverkas av fysiska strukturer mellan och inom stadsdelar. I den första 
delen ingår också den genomförda intervjuundersökningen.  
 
I del två fokuseras på översiktlig fysisk planering samt det förslag till komplement i 
översiktsplanen som kan medföra en ökad socioekonomisk integration.  
 
I den tredje delen är en fallstudie genomförd som grundar sig på planering utifrån ett 
socialt perspektiv. I fallstudien presenteras förslag till fysiska åtgärder mellan stadsdelar 
för att minska segregation. 
 
 
Rapportens avgränsningar 
 
Rapportens avgränsningar berör planeringsprocessen, fallstudiens planeringsnivå och 
det geografiska området: 
 
• Det är nödvändigt att komma ihåg att de sociala frågorna är viktiga inom alla delar 

av planprocessen, men för att begränsa den här rapporten berör jag endast den 
övergripande planeringen som omfattas av översiktsplan och fördjupad 
översiktsplan. 

 
• Fallstudien fokuserar på nivån FÖP, en fördjupning av översiktsplan, varför 

avgränsningar gjorts till att främst beröra åtgärder på en övergripande och strukturell 
nivå. De förslag till åtgärder som redovisas berör men täcker inte in frågan hur 
integration ska främjas på stadsdelsnivå trots att det är ett viktigt arbete i 
motverkandet av segregation.  

 
• Det geografiska området har avgränsats i förhållande till de aktuella stadsdelarna i 

nordvästra Stockholm och omkringliggande kommuner. Fallstudieområdets 
avgränsning är gjord med anledning av rapportens inriktning mot att studera 
relationen mellan de olika stadsdelarna.  
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Introduktion till begreppen segregation och integration 
 
I denna rapport används framför allt två begrepp vars innebörder är viktiga att förstå. I 
det här kapitlet görs därför ett försök att definiera och precisera vad som menas med 
segregation respektive integration. En kort inledande definition av de två begreppen är: 
 
Segregation 
Med segregation menas förutom rumslig åtskillnad av grupper också de processer och 
den dynamik som upprätthåller den avskildheten.7 
 
Integration 
Integration innebär jämlikhet, kommunikation, samförstånd och respekt mellan olika 
människor.8 
 
 
 

   Demografisk       socioekonomisk         etnisk 
 
 

segregation/integration 
 
 

Boende-  arbetsmarknads-  utbildnings- 
 

Figur 2. Ord som är vanliga att komplettera begreppen integration och segregation med.  
 
 
Segregation och integration är inga entydiga begrepp, se figur 2, därför krävs ofta en ny 
definition var gång de används. Den här rapporten fokuserar på socioekonomisk 
boendesegregation där åtskillnaden mellan stadsdelar och områden förhoppningsvis går 
att koppla till fysisk och rumslig struktur. I stora delar av rapporten förenklas dock 
texten genom att den endast hänvisar till segregation eller integration, men 
resonemangen kring begreppen fördjupas nedan. 
 
 
Vad är segregation? 
 
Ordet segregation kom ursprungligen till Sverige på 1960-talet från USA där det 
användes i beskrivningen av åtskillnaden mellan de svarta och vita invånarna i 
nationen.9 Detta är också grunden till den definition som används i dagens uppslagsverk 
och lexikon. I Bonniers lexikon står följande definition att läsa: ”segregation; försök att 
hålla vissa befolkningsgrupper eller samhällsklasser åtskilda genom att hänvisa dem till 
olika bostadsområden, skolor, arbetsplatser m.m.” 10 Segregation handlar alltså 
ursprungligen, per definition, om en eftersträvad uppdelning av människor med olika 

                                                        
7 Magnusson, 2001 
8 www.integration.nu 
9 Molina, 1997 
10 Bonniers lexikon, 1994 
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härkomst inom olika kategorier såsom jobb, boende och utbildning. Tre av de mest 
kända exemplen på segregation genom historien är etnisk segregation i form av 
Apartheidregimens styre i Sydafrika och Jim Crow-politiken i sydstaterna, USA, där de 
icke-vitas uteslutning var påtaglig, samt antisemitismen i Hitlers Tyskland.11 ∗ 
 
Idag har begreppet segregation kommit att bli alltmer svårfångat och utnyttjat av medier 
och allmänna debattörer vilket gör att dess definition blir otydlig och ofta varierar från 
person till person. Forskaren Lena Magnusson (2001) ger i ”Den delade staden” en 
enkel och tydlig beskrivning över hur man kan se på innebörden av begreppet och vad 
som omfattas när man talar om segregation. Med segregation menas förutom rumslig 
åtskillnad av grupper också de processer och den dynamik som upprätthåller den 
avskildheten,12 en beskrivning som är tydlig utan att vara för begränsad. Segregation av 
idag är således en fysisk åtskillnad mellan grupper, oavsett etniskt ursprung som var 
fallet med ordets historiska betydelse, samt de processer som vidmakthåller eller 
befäster den fysiska åtskillnaden. De processer och den dynamik som omnämns är ofta 
sprungna ur de faktorer som definitionen för integration bygger på; jämlikhet, 
kommunikation, samförstånd och respekt. 
 
Förtydligande av begreppet 
I litteratur som berör ordet segregation nyttjas ofta olika begrepp som fördjupar eller 
begränsar ordets betydelse, ett sådant begrepp är exempelvis boendesegregation. 
Betydelsen av begreppen segregation och boendesegregation är liktydig men med den 
intrikata skillnaden att ”boende” ger en form av begränsning av det fysiska rummet. 
Boendesegregation är således ett förtydligande om att det rör sig om fysisk och 
geografisk åtskillnad utifrån boendet för en grupp människor. Ett förtydligande som 
också borde kunna gälla för exempelvis arbetsmarknadssegregation och 
utbildningssegregation, det vill säga en geografisk åtskillnad utifrån arbetsplats eller 
utbildningsplats, men i de sammanhangen talar man hellre om diskriminering och 
jämställdhet vilket gör användningen av begreppet segregation en aning oklar.  
 
Ännu en begränsning bör specificeras och identifieras, en begränsning som reglerar de 
faktorer som styr segregeringen utifrån grupptillhörighet. En sådan begränsning är 
vanligtvis att en grupp människor är segregerade utifrån en demografisk, 
socioekonomisk eller etnisk bakgrund. Följden blir då om önskan är att definiera ett 
bostadsområde som segregerat utifrån socioekonomiska faktorer såsom valdeltagande, 
arbetslöshet eller inkomst, att det kallas för socioekonomisk boendesegregation. 
 
Frivillig och ofrivillig segregation 
Forskaren Hans Ingvar Roth (1996) pekar på de polariseringar som ett mångkulturellt 
och varierande samhälle kan inneha. Det finns inga fasta grundvärderingar utan 
människor hamnar ofta i skilda grupper med olika normsystem och livsåskådningar som 
kan stå i konflikt med varandra. Han pekar främst på tre stycken samhällsidentiteter som 
placerar människan i dess sammanhang, nämligen samhällsidentitet utifrån etnisk 
tillhörighet, utifrån ideologi eller utifrån aktiviteter.13 En sådan indelning i 

                                                        
11 Olsson Hort, 1995 
 
∗ För att begränsa den historiska resan genom den moderna segregationens uppkomst har jag bifogat en 
kort redogörelse, bilaga 1, av de tre mest ökända och ödesdigra exemplen på etnisk boendesegregation. 
 
12 Magnusson, 2001 
13  Roth i SOU 1996:55 
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samhällsidentiteter är dock inte särskilt väl kopplade till segregationens konsekvenser 
varför ofta en annan uppdelning brukar göras. En sådan uppdelning brukar göras i två 
kategorier som är frekvent använda inom ämnet nämligen frivillig och ofrivillig 
segregation.14  
 
När man diskuterar segregation är det viktigt att reflektera och göra åtskillnad mellan 
frivillig och ofrivillig segregation. Den frivilliga uppdelningen eller gemenskapen är 
sällan av negativ karaktär eftersom den är självvald. Exempel på det kan vara val av 
fritidsintresse, att småbarnsfamiljer vill bo i närheten av dagis och skolor eller att nya 
svenskar vill bo nära sina landsmän och släktingar. Under dessa kriterier är 
segregationen en trygghet som möjliggör för människor att finna likasinnade där ideal 
och värderingar delas. I de fallen uppfattar de berörda den geografiska uppdelningen 
som någonting positivt. 
 
Den ofrivilliga segregationen däremot bygger på att individen inte har något val, att den 
har blivit hänvisad till en viss typ av hierarkisk/geografisk plats ofta på grund av dess 
ekonomiska, sociala, eller etniska tillhörighet. En segregation som bygger på att de som 
ifråga om ekonomiska förutsättningar eller acceptans av samhället bildar en homogen 
grupp med sämre förutsättningar än andra.  
 
En intressant fråga är om inte den frivilliga och ofrivilliga segregationen i själva verket 
är lika negativa? Segregation är ju en åtskillnad mellan människor, grupper, stadsdelar 
eller andra som kan skilja människor åt. Således berörs inte enbart de som bor i de 
områden som har mindre bra förutsättningar, utan även de med bättre förutsättningar, 
det segregerade förhållandet råder ju dem emellan. Men för att delvis klargöra varför 
debatten ser ut som den gör citerar jag integrationspolisen Michael Lundh: 
 
”Debatten handlar sällan om segregationen som fenomen utan om de problem som det 
för med sig i vissa områden.” 15 
 
Den ofrivilliga segregationen ligger därför i fokus . Att fokusera på de problem som är 
segregationens konsekvenser leder naturligtvis till att den frivilliga segregationen inte 
blir en del av den allmänna debatten.   
 
 
Vad är integration? 
 
Definitionen nedan är hämtad från Stockholms stads Integrationsförvaltnings hemsida:  
 

”Integration innebär att alla medborgare känner ansvar för, samhörighet 
med och delaktighet i samhällsgemenskapen. Integration innebär jämlikhet 
mellan människor, att det finns fungerande kommunikation, samförstånd och 
respekt mellan människor med olika social och etnisk bakgrund.”  14 

 
För mig utgör den två definitioner, dels bygger den på att attityder och förhållningssätt i 
vår vardag och verklighet förändras men också på vad en sådan förändring medför. Den 
första meningen handlar om vilka mål som är önskvärda att uppnå och vad resultatet 
blir i ett integrerat samhälle, medan den andra meningen förklarar vad integration 
innebär. Jag anser inte att definitionen är helt entydig varför jag har formulerat en egen 

                                                        
14 www.integration.nu 
15 Intervju med Michael Lund, Länspolismyndigheten Stockholm, 2 mars 2002 
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definition som bygger på föregående men med en viss omformulering och uppdelning 
och som svarar på följande två frågor:  
 
Vad innebär integration? 
”Integration innebär jämlikhet, kommunikation, samförstånd och respekt mellan olika 
människor.” 
 
Vad kännetecknar ett integrerat samhälle?   
”I ett integrerat samhälle känner alla medborgare ansvar för, samhörighet med och 
delaktighet i samhällsgemenskapen.” 
 
Definitionen handlar inte enbart om etnisk härkomst vilket ofta verkar vara fallet i 
dagens arbete med integrations- och segregationsfrågor. Fokuseringen på etnicitet 
bekräftas också av Roger Andersson och Irène Molina (1996) vilka konstaterar att den 
etniska segregeringen har fått större plats i den politiska debatten under det senaste 
decenniet.16 Trots att det finns en stark fokusering på etnicitet kan begreppen beröra 
flera olika grupper såsom människor med olika sexuell läggning, människor med eller 
utan handikapp, människor med varierande kulturell bakgrund eller personer som väljer 
olika arbetskarriärer. Därför begränsas inte begreppet integration till grupper med olika 
etniska eller kulturella bakgrunder, utan fokuserar istället på att integration är ett 
motverkande av socioekonomisk polarisering.  
 
Jämlikhet åt alla 
Integration handlar om att ge människor möjligheter att verka utifrån samma 
förutsättningar och på samma villkor. Det handlar om någonting så grundläggande som 
jämlikhet. Jämlikhet som ger människorna möjlighet att få välja fritt, jämlikhet i den 
form att alla ges samma bemötande, mottagande och möjlighet att påverka vilket är 
viktigt inom den allmänna debatten och i arbetet med motverkandet av diskriminering, 
segregering och utanförskap. 

Kommunikation som förutsättning för integration 
Kommunikation mellan individer och grupper är en förutsättning för att skapa det som 
definieras som integration. Kommunikation är också en av de fyra punkterna i 
definitionen som till stor del möjliggör jämlikhet, samförstånd och respekt. Det är 
kommunikationen som ger möjligheten att skapa en ”vi-känsla” där den utanförstående 
gruppen människor inbegrips och erkänns av det redan etablerade som Mats Franzén 
(2001) påpekar i ”Den delade staden”.17 Det finns dock alltid en rädsla för det 
främmande, en rädsla för avvikande beteende, en rädsla för det nya. Rädslan eller om 
man så vill återhållsamheten bygger ofta på fördomar och bristen på möten och 
kommunikation mellan olika grupper. Ofta är det tryggheten i det befintliga och 
etablerade som skapar rädslan för det nya.18 Rädslan för det främmande hotet kan 
komma att ge stora svårigheter att möta upp målen med kommunikation, jämlikhet, 
samförstånd och respekt mellan olika människor och grupper såsom begreppet 
integration definieras. 

Ett samhälle med människor i samförstånd och respekt mellan varandra 
Ett integrerat samhälle har en mångfald av individer, grupper och åsikter, dessa måste 
också tillåtas bestå av samhället för att uppfylla begreppets sanna mening. Integration 

                                                        
16 Andersson & Molina, 1996 
17 Franzén i Magnusson, 2001 
18 Sandercock, 1998 
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handlar inte om hur man ska förändra människor så att de passar in, assimilering, vilket 
var fallet med samerna i vissa norrländska gränsbygder där minoritetsgrupper 
tvångskristnades och försvenskades.19 Integration handlar om hur man på ett gemensamt 
plan kan bejaka, dra nytta av och bygga samhället på de olikheter som föreligger. Det 
vill säga att mångfald av alla slag bör främjas. Påståendet bottnar i definitionen för 
integration där två av grundbultarna är samförstånd och respekt för varandras olikheter 
vilket är en förutsättning för att lyckas med integrationsarbetet. 
 
 
 
Ett segregerat bostadsbyggande 
 
Vad ligger bakom de mönster av boendesegregation som framträder mer eller mindre 
tydligt i Sveriges storstäder? Handlar det om ekonomiska förutsättningar eller politiska 
styrmedel som påverkar utvecklingen i riktningar som kan vara mindre gynnsamma för 
jämlika förhållanden? Har bostadspolitiken i Sverige varit den grundläggande faktorn? 
Det är frågor som det är svårt att finna något riktigt bra och entydigt svar på. 
Nedanstående text är därför endast ett försök till att spegla den politiska viljan som 
fanns i landet under tiden mellan 1940 och 1980 samt vad den ledde till för processer 
och förflyttningar på bostadsmarknaden och tillkommande segregationsutveckling i 
Sverige. 
 
Det bör påpekas att det inte enbart är boende och byggande som skapat de processer 
som idag upprätthåller segregationsproblemen. Det finns många faktorer som ligger till 
grund för den situation vi har idag, exempelvis en diskriminerande attityd hos 
arbetsgivare och brist på acceptans hos samhällets medborgare mot oliktänkande. Trots 
det är den politik och de arkitektoniska ideal som ligger till grund för bostadsbyggandet 
och dess utformning är så pass inflytelserika att historien bör redovisas. Det är också 
angeläget för att öka förståelsen av rapporten och ge ett sammanhang till den svenska 
segregationsproblematiken. 
 
 
Bostadsbyggande under efterkrigstiden 
 
Bostadspolitiken fram till 1930 var präglad av att alla människor skulle ha tillgång till 
ett hem vilket kan jämföras med efterkrigstidens strävan att skapa det jämlika och 
funktionella hemmet åt alla. Nu var trångboddheten och låg bostadsstandard det mest 
alarmerande. Den svenska bostadsstandarden skulle höjas och ett medel var att resurser 
satsades på bred front i form av allmännyttiga bostäder.  
 
Under 40- och 50-talet kom därför mycket av den ledande socialdemokratiska politiken 
att handla om Sveriges bostadsbrist och en strävan efter en ökad välfärd precis som 
makarna Myrdal och statsminister Per-Albin Hansson förespråkat. Deras mål var att alla 
oavsett social klass, inkomst eller bakgrund skulle ha möjligheten att få en bostad som 
uppfyllde människornas funktionella krav. Samtidigt skulle befolkningen lära sig att 
sova, äta, avla, fostra, bo och klä sig i enlighet med vad vetenskapen funnit mest 
lyckobringande och samhällsnyttigt.20 Den nyvunna vännen vid namn funktionalism 
skulle bli en viktig allierad även i den framtida kampen mot trångboddheten och det 
icke-funktionella. Den arkitektoniska funktionalismen som var en internationell 

                                                        
19 Olsson Hort, 1995 
20 Hirdman, 1989 
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idéströmning bland arkitekter under efterkrigstidens början, byggde på en avskalad och 
storskalig utformning av bebyggelse. De ekonomiska fördelarna tillsammans med 
arkitekternas drömmar om en ultimat planering kom att leda fram till en standardiserad 
stadsplanering där människans proportioner och direkta behov låg i fokus.21 Det 
skapades en arkitektur som gav uttryck för en samhällssyn där sanning och förnuft 
rådde och där den materiella verkligheten speglade detta.22 
 
Vad som började fokuseras på i något större utsträckning under dessa årtionden var den 
sociala differentieringen (begreppet segregation kom till Sverige först på 60-talet), men 
inga särskilda åtgärder skulle vidtas för att främja integrationen. Det skulle räcka med 
att avstå från att bygga speciella bostadsområden för fattiga och man ansåg att med den 
dåvarande bostadsbristen som rådde måste alla oavsett socialt skikt acceptera det utbud 
som gavs, särskilt som den nya standarden skulle vara hög och god nog för alla.23 Under 
mitten av 1950-talet började dock enskilda planeringsdokument försiktigt formuleras 
utifrån huruvida den sociala differentieringen gynnades eller missgynnades, men när 
storstäderna plötsligt gick in i en urbaniseringsvåg under 60-talet hamnade frågan 
snabbt i skymundan. Då när industrin återigen tog fart krävdes ett aktivt arbete med att 
ta in utländsk arbetskraft från främst Finland men sedermera också från sydeuropeiska 
länder som Italien, Jugoslavien och Grekland där efterfrågad kompetens fanns 
tillgänglig för invandring till Sverige. Därtill kom att bostadsbristen blev än mer 
påtaglig och den fortsatta utbyggnaden skulle forceras. Dessutom levde de nya 
arbetsinvandrarna under dåliga boendeförhållanden och under 60-talet började detta 
betraktas som ett samhällsproblem.24 Förslag om effektivare arbetsmetoder och en mer 
industrialiserad form av byggnation hamnade på tapeten och 1964 kunde man på 
socialdemokraternas partikongress höra ett uttalande som tydligt beskrev den stressade 
situation som Sverige befann sig i vad gäller bostadsfrågan: 
 

”Ser vi tillbaka har vi åstadkommit en miljon nya bostäder på 18 år. Nästa 
miljon nya bostäder – relativt sett större och mycket bättre – måste vi 
åstadkomma på 10 år, ungefär halva tiden.”25  

 
Samma år antogs en programskrift ”Resultat och reformer” utarbetad av Ingvar 
Carlsson sekreterare i statsrådsberedningen, Ernst Michanek statssekreterare i 
socialdepartementet och Olof Palme konsultativt statsråd som angav att en miljon 
bostäder skulle byggas på tio år. Detta bostadsprogram var väl utvecklat ifråga att inte 
bygga kategoriserade bostäder utifrån ett integrerande syfte. Det skulle enligt dåvarande 
generalplan för Stockholm, bli: 
 

”en bostadsmiljö som lägger något av stenstadens intensitet, koncentration 
och ordning till ytterstadens grönska, rymlighet och frihet från 
störningar.”26 

 
1974 avslutades miljonprogrammet av bostadsminister Ingvar Carlsson som kunde 
meddela att målet hade uppnåtts och 1 005 614 stycken nya, moderna och funktionella 
bostadslägenheter hade färdigställts.27 Så här i efterhand kan man tycka att syftet med 

                                                        
21 Rådberg, 1997 
22 Ristilammi i Ramberg, 2000 
23 Olsson Hort, 1995 
24 Arnstberg & Ramberg, 1997 
25 Arnstberg, 2000 
26 Stadsbyggnadskontoret, 1997 
27 Söderqvist, 1999 
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en icke kategoriserad bostadsbebyggelse kanske misslyckades på grund av den allt för 
stora fokuseringen på bostadsbristen, trångboddheten och den låga bostadsstandarden.28 
I de nya bostäderna gavs allt för stort fokus på det funktionella. Dessutom kom många 
av de nya stadsdelarna att bli lokaliserade som ”öar” omgivna av stora grönstråk. Delvis 
på grund av att arkitekterna eftersträvade en gruppvis utformning av bebyggelsen som 
skilde sig från den tidigare tomt för tomt bebyggda stadsgatan. Enligt Danermark (1984) 
grundlade den homogena bebyggelsestrukturen i de nytillkomna bostadsområdena en 
förstärkning och ett vidmakthållande av den socioekonomiska segregationen.29  
 
Från början var ändå miljonprogrammets områden mer socialt blandade än äldre 
områden tack vare den goda marknadsföringen och den stora bostadsbristen, men i takt 
med industrikrisen i början av 70-talet stagnerade städernas befolkningsökning vilket 
ledde till en avsevärt minskad efterfrågan på bostäder.30 I detta skede är det främst två 
händelser som skapar och förstärker den segregation som råder i vissa av dessa områden 
idag, den stora saneringen av innerstäderna och regeringens satsning på 
egnahemsbyggandet.29 Under 60-talet påbörjades en genomgripande förnyelse av 
stadskärnorna i Sverige som kom att pågå ända fram till 80-talet. Saneringen var avsedd 
att rensa bort de omoderna och ohälsosamma bostäderna och ersätta de med nya och 
funktionella dito. Vad som blev följden av saneringen förutom att kulturhistoriska 
värden gick till spillo, var att resursstarka hushåll flyttade in i staden igen. Därmed 
skedde stora sociala omstruktureringar av befolkningen från förorterna till 
innerstäderna.29 Under samma tid valde många familjer att utnyttja den statliga 
satsningen på egnahem. Vad anbelangar egnahemssatsningen skapade den en 
fördelaktig skattesituation genom subventioner och generösa avdragsmöjligheter för den 
nya medelklassen. Därigenom utarmades miljonprogramområdena på folk ytterligare 
och en negativ utveckling på bostadsmarknaden förstärktes. Detta har sedermera 
understötts av kommuner som koncentrerat socialt problembelastade hushåll till dessa 
områden där de hade tillgång till tomma kommunala lägenheter.31 
 
 
 
Segregation på grund av bristande relationer mellan 
stadsdelar 
 
Att ignorera den fysiska utformningens betydelse för segregationsprocessen är sannolikt 
ett grovt förbiseende. I rapporten fokuseras därför på teorier kring de fysiska strukturer, 
exempelvis grönområden eller trafiksystem, som skiljer stadsdelar och områden åt. Jag 
har dock under rapportens gång upptäckt bristen på forskning och litteratur som berör 
kunskap kring gränsöverskridande relationer mellan stadsdelar och den påverkan på 
segregationen som de fysiska strukturerna kan ha, men jag försöker trots det presentera 
de teorier jag funnit kring detta samt skapa en utgångspunkt för mitt vidare arbete.  
 
 
Det offentliga rummet 
 
Det offentliga rummet är ur ett arkitektoniskt perspektiv det fysiska rum som alla har 
tillgång till. Således innefattas stora delar av stadens struktur av det offentliga rummet, 

                                                        
28 Ramberg, 2000 
29 Danermark, 1984 
30 Sävestrand i Ramberg, 2000  
31 Andersson & Molina, 1996 
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exempelvis gator och torg, parker och grönområden, knutpunkter för kollektivtrafik, 
etcetera. Det offentliga rummet är ofta en planerad yta i vilken människor möts, 
rekreerar sig, eller bara befinner sig i. Sociologen Richard Sennett (1996) belyser i 
boken ”Flesh and Stone” vikten av det offentliga rummet för att skapa möten och 
sociala kopplingar mellan olika grupper och klasser. Han menar att dagens ordnade 
planering undergräver möjligheten till fysisk och mental kontakt. Enligt Sennett beror 
det på att det offentliga rummet till viss del har kommit att bli en plats för förflyttning 
utan hinder, ansträngning eller engagemang där huvudmålet blir att frigöra människan 
från motstånd och det obekväma. En ordning som ofta kan komma att skapa 
inlåsningseffekter mellan stadsdelar. Det offentliga rummets avsaknad är således 
påtaglig i framför allt övergångszonerna mellan de större städernas stadsdelar. 
Historiskt har det offentliga rummet således gått från att ha varit en plats för möten och 
samlingar till att bli en högst tillfällig plats mellan två punkter. Sennett menar att när 
människan blir placerad utanför sin trygghet och säkerhet i det offentliga rummet kan en 
kontakt mellan människor uppstå. En kontakt som kan skapa en förståelse och ett 
medvetande av andra människor, men också ett behov av att påvisa och konfrontera sitt 
eget jag.32  
 
Detta resonemang visar på att den fysiska utformningen kan påverka relationerna 
mellan stadsdelar eller områden, vilket i sin tur skulle kunna leda till en påverkan på 
segregationen. Således skulle ett skapande av det offentliga rummet mellan stadsdelar 
och områden med skiftande socioekonomisk karaktär ge förutsättningar för integration.  
 

Det offentliga rummets utformning∗ 
Människor påverkas på olika sätt och i olika omfattning av den form som ett offentligt 
rum har. Det offentliga rummet berör dock sällan människan i den bemärkelsen att hon 
ger en motreaktion. Det handlar snarare om en känsla som inte säger någonting men 
samtidigt påverkar, en motpol till de känslor som befinner sig i den emotionella 
periferin och som istället kittlar människans undermedvetna. Det är i denna gråzon 
mellan max och min som vår upplevelse av det offentliga rummet kan placeras, där det 
ständigt påverkar människan utan att hon aktivt bearbetar informationen.  
 
Tanken med en övergripande fysisk planering är enligt min mening att kunna erbjuda 
människan en så stimulerande grundton i tillvaron som möjligt genom att föra 
diskussionen på en nivå där flera faktorer såsom arkitektur, kommunikationer och 
transporter, kvartersutformning, social struktur, miljöpåverkan m.m. sammanvägs och 
värderas utifrån givna förhållanden. På så vis kan det offentliga rummet ges en sådan 
utformning att det möjliggör för den mänskliga interaktionen och kommunikationen att 
äga rum. Det offentliga rummets utformning har dock ofta effekter som inte alltid går 
att förutsäga under dess planeringsstadium varför lärdomar om dess utformning till stor 
del bygger på historiska misslyckanden/framgångar. Detta kan beskrivas som ett 
empiriskt arbetssätt. Det faktum att planering till stor del inte kan ges generella ramar 
för vad som är rätt eller fel, visar att den fysiska planeringen och det offentliga rummets 

                                                        
32 Sennett, 1996 
 
∗ Det är till denna rubricering som jag vill styra den massiva kritik som har skett av 60- och 70-talens 
maskinella och avmaterialiserade bostadsbyggande som kom att symbolisera det utsatta områdets 
arkitektur något felaktigt. Det var inte det enskilda husets utformning som orsakade en monoton och icke 
inbjudande boendemiljö, utan det repetitiva i stadsbilden och stadsplaneringens allt för ordningsamma 
och begränsande struktur. 
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utformning bygger på ett humanistiskt synsätt och inte det rationella som tidigare har 
varit vägledande.33   
 
Arkitekten och forskaren Oscar Newman (1973) påvisar med sin teori hur 
stadsstrukturen och det offentliga rummets utformning kan skapa vantrivsel och sociala 
missförhållanden för människor i ett område eller en stadsdel.34 Newman menar att 
människan har en drivkraft när hon bygger bo att definiera egna revir som tydligt 
markerar skillnaden mellan det privata och offentliga rummet. En drivkraft som har 
utvecklats under årtusenden. Men detta territoriella revirtänkande har med den rationella 
och ibland strikta fysiska planeringen kommit att bli påtvingad. Trafiksystem och 
grönområden kan således komma att skapa ett territoriellt tänkande åt de individer som 
bor innanför dessa gränser.  
 
I en liknande anda som Newman fortsätter geografen Alice Coleman som också pekar 
på betydelsen av husens gruppering i ett område. Hon menar på att stora huskroppar fritt 
utplacerade på gröna friytor inte signalerar till besökare att de lämnar det offentliga 
rummet. Området som Coleman kallar för confused space har ingen tydlig skiljelinje 
mellan det privata och offentliga rummet. Således blir friytan inte heller de boendes att 
göra anspråk på eller känna engagemang för, vilket resulterar i att grönytan blir ett 
ingenmansland i vilket nedskräpning, förfall och ointresse råder.35 Ett sådant utrymme, 
ett confused space, kan även vara högst påtagligt mellan stadsdelar, exempelvis i form 
av ett grönområde.  
 
Transportsystemens begränsning av offentliga rum  
Vi vet att transportnätet är stommen i svenskt infrastrukturbyggande och det begränsar 
eller befriar den tänkta utvecklingen av vårt samhälle samtidigt som det i egenskap av 
infrastrukturens guide är delaktig i de funktioner som ett område eller en region erhåller. 
Både på lång och kort sikt är transportnätet i stor utsträckning strukturskapande för ett 
område. De strukturer och funktioner som skapas ger därför förutsättningar för områdets 
befolkningssammansättning. Det här är en roll som var betydligt mindre utpräglad för 
ett sekel sedan då möjligheterna och behovet att transportera sig inte var lika stora.36  
 
Vägar som ingår i ett regionalt transportsystem exempelvis landsvägar, motorvägar, 
motortrafikleder och järnvägar genererar ofta bekymmer. Ett av bekymren är inte helt 
sällan problem i form av fysiska barriärer mellan olika befolkningsgrupper och 
funktioner som befinner sig i anslutning till transportsystemet. Dessa barriärer kan i sin 
tur leda till brist på kommunikationer, avsaknaden av mötespunkter och personflöden 
mellan områden. Brister och avsaknader som bildar en psykologisk mur. Uppkomsten 
av problemet har delvis sin grund i fokuseringen på funktioner och egenskaper i det 
regionala transportsystemet som helt enkelt ska ge utrymme för effektiva person- och 
varutransporter och tillåta snabb och tung trafik.37 Ett faktum som har blivit allt mer 
synbart i de större städerna där man gått från en trafikstruktur som tidigare var 
uppbyggd på transporter mellan centrum till att i allt större utsträckning bygga på 
förbifarter runt centrumområden.    
 

                                                        
33 Lilja, 1995 
34 Newman, 1973 
35 Rådberg, 1997 
36 Budh, 1997 
37 Statens Planverk, 1982 
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För att skapa en tydligare bild av hur trafikstrukturen kan komma att påverka 
stadsdelarnas relationer, vill jag än en gång hänvisa till Richard Sennett (1996).38 Han 
menar att det finns ett historiskt perspektiv på trafikstrukturer som offentligt rum. Det 
grundar sig i ett förkroppsligande av staden där vägar och gator in och ut ur staden utgör 
vener och de lokala transportsystemen utgör artärer i vilka flöden av människor flyter. 
Då vägarna ses ur ett förkroppsligande perspektiv blir de så mycket mer än bara vägar. 
De blir en förbindelse och ett hjälpmedel, en självklarhet och en förutsättning, en 
livsnerv och träffpunkt. Men de kan också ge upphov till barriärer och 
inlåsningseffekter. Ett av de exemplen på barriärer som Sennett tar upp berör 
lokaliseringen av motorvägar som ibland planeras för att få till följd att separera 
områden med olika funktioner eller samhällsklasser. Precis på samma sätt som en å eller 
flod skär av ett område från ett annat område skapas en barriär, ett hinder och en 
begränsande mur för människans fysiska förflyttning. Den fysiska barriärens betydelse 
kan komma att bli så utpräglad att den betraktas som ett skydd mot det främmande och 
okända med vilken ingen vill beblanda sig. Ett skydd mot det hot som de ”främmande” 
individerna utgör.39  Allt för människans krav på en ökad framkomlighet.  
 
Dessa behov av bekväma förflyttningar som överordnas relationerna mellan människor 
och stadsdelar och områden i anslutning till större vägar, kom enligt Sennett att bli en 
orsak till människans isolerade tillstånd. Den isolerade människans tillstånd kan också 
förklaras med att när människan inte längre har en anledning till att söka kontakt med 
andra människor skapar hon/han själv en inåtvänd attityd som har möjlighet att låta 
resten av världen stå utanför.38 
 
 
 
Intervjuundersökning 
 
För att uppmärksamma även de praktiska och lokala kunskaper om vad som kan vara 
orsaken till segregation mellan stadsdelar har jag valt att arbeta med en 
intervjuundersökning som är genomförd med ett antal personer från olika sektorer och 
stadsdelar. Divergensen i deras svar finns främst mellan de intervjuade personerna och 
mellan deras olika professioner. Skillnaden är inte lika stor mellan deras samlade åsikter 
och de teoretiska resonemang som tidigare framförts. 
 
 
Syfte med intervjuerna 
 
Syftet med intervjuerna var att få svar på två huvudfrågeställningar:  
 
• Fungerar befintliga insatser mot segregation på ett bra sätt? 
• Vad är orsaken till att flera stadsdelar i Järva är rumsligt segregerade från den 

övriga staden? 
 
Mina två huvudfrågeställningar är inte begränsade till att enbart beröra den fysiska 
planeringen. Det är ett medvetet upplägg för att försöka identifiera flera olika källor till 
segregation. På så vis blir mitt mål också att försöka upptäcka om det finns andra delar i 
uppkomsten av segregation som kan kopplas till arbetet med förslag till fysiska åtgärder 
mellan stadsdelar. 

                                                        
38 Sennett, 1996 
39 Sandercock, 1998 
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Sammanfattning av intervjuer  
 
För att förenkla och göra svaren mer överskådliga har jag försökt kategorisera de svar 
som inkommit i fyra olika kategorier som beskriver möjliga orsaker till segregation. 
Orsaker kopplade till den fysiska strukturen, orsaker kopplade till bristande eller 
missriktat engagemang, orsaker skapade på grund av tidigare inträffanden samt orsaker 
kopplade till socioekonomiska aspekter. Denna intervjustatistik går att återfinna till sin 
helhet i bilaga 3.  
 
Min intervjustatistik ger en mycket grov bild av vilka orsaker som de intervjuade anser 
vara största källan till ett områdes utsatthet. Inte oväntat var de orsaker som förekom vid 
flest antal intervjuer kopplade till socioekonomiska faktorer. Det berörde framförallt 
hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och stor andel låginkomsttagare. Andra orsaker 
som uppkom var ofta kopplade till samhällsprocesser som är svårdefinierade. Dessa 
processer berörde orsaker såsom att fördomar och okunskap råder mellan människor, 
och att attityder och värderingar i samhället är snedvridna. Orsaker kopplade till den 
fysiska planeringen på ett eller annat sätt berörde ofta behoven av träffpunkter och 
naturliga möten, de fysiska barriärerna mellan stadsdelarna samt områdenas utformning. 
 
 
Intervjuresultat 
 
Vid analys av de intervjuades svar på mina två huvudfrågeställningar upptäcker jag två 
inriktningar. Det finns dels ett missnöje med på vilket sätt åtgärder mot segregation är 
riktad på idag både insatsmässigt och strukturellt, dels anser majoriteten av de 
intervjuade att det finns vissa fysiska åtgärder som skulle kunna förbättra möjligheten 
till integration i utsatta stadsdelar. Nedan redovisas de två huvudfrågeställningarna mer 
utförligt var för sig. 
 
Fungerar befintliga insatser mot segregation på ett bra sätt? 
Flera av de intervjuade anser att insatser mot segregation ofta har en inriktning mot 
kortsiktiga projektlösningar, att det finns en svag politisk linje i arbetet med 
segregationsfrågor och att det blir ett arbete med dålig struktur. Så här svarade 
exempelvis Håkan Andersson, projektledare på Integrationsförvaltningen, på frågan om 
han ansåg att integrationsprojekt av idag är för kortsiktiga? 
 

” Absolut. Det råder en form av projekthysteri där några exempel finns inom 
Storstads- och Ytterstadssatsningen. Ett projekt ska vara någonting nytt och 
annorlunda som sedan implementeras i den vanliga verksamheten och inte 
någonting som står utanför. Idag lever ett projekt ett liv vid sidan av den 
ordinarie verksamheten. ” 40 

 
Citatet pekar inte bara ut insatser som kortsiktiga, utan visar också på en annan brist i 
arbetet med att motverka segregation, de insatser som görs blir aldrig en del av det 
vanliga arbetet. Flera av de intervjuade ansåg också att strukturen och den politiska 
linjen var dålig och svag inom arbetet med att motverka segregation. Ett citat hämtat 
från Jack Kindberg, stadsdelsdirektör i Spånga-Tensta visar en bild av en politik som till 
stor del inte satsar långsiktigt i integrationsfrågan. Han ger följande svar på frågan om 
han anser att den politiska styrningen av integrationsfrågor är väl strukturerad: 
 

                                                        
40 Intervju med Håkan Andersson, Integrationsförvaltningen, 14 mars 2002 
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”Fram till nu anser jag inte att integrationsfrågan har varit en särskilt 
prioriterad fråga under mandatperioden. Ju närmare valet man kommer 
desto intressantare blir frågor som t.ex. integrationsfrågan. Alla åtgärder 
blir därför ganska kortsiktiga.” 41 

Otydligheten i den politiska styrningen är något som även uppmärksammas av Martin 
Börjesson, utredare och projektledare på Socialstyrelsen, som ger följande svar på 
frågan; Är styrningen av insatser mot segregation idag strukturerad på ett bra sätt? 
 

”Det finns idag ett tomrum i kunskapen om styrning av politiska frågor vilket 
resulterar i handlingsförlamning. Dessutom skapar kommungränser ett 
bollande av frågor vilket inte resulterar i konkreta handlingsplaner. 
Integrationsproblem är mycket komplexa och kräver därför mycket bättre 
och mer utförlig struktur.” 42 

 
Förutom det politiska systemet tar Börjesson även upp en annan mycket viktig fråga i 
arbetet med att minska segregationen. Nämligen det faktum att kommungränserna ofta 
utgör barriärer i arbetet. Det är en åsikt som delas av flera av de intervjuade personerna. 
Många anser alltså att det delregionala tänkandet och samarbetet över 
kommungränserna kring liknande frågor bör stärkas. En av de personer som anser det är 
Ingela Lindh, stadsbyggnadsdirektör i Stockholms Stad. Hon menar på att samarbetet 
över kommungränserna har präglats av att Stockholm ibland kanske har haft en funktion 
av en något arrogant storebror vilket också resulterat i den kyliga stämning som idag 
finns mellan staden och vissa grannkommuner.  
 
För att avsluta avsnittet om ”Befintliga insatser mot segregation” vill jag lyfta fram ett 
citat från Ingela Lindh. Det berör i allra högsta grad den konkreta arbetsstrukturen på 
översiktsplanenivå kring frågor som omfattar integration. Frågan jag ställde var om hon 
ansåg att översiktsplanen borde genomsyras av mer socioekonomiska hänsynstagande. 
 

”Ja absolut. I dag behandlar vi grönfrågor på ett mycket bra sätt i 
översiktsplanen och min förhoppning är att den del som idag behandlar de 
sociala frågorna kommer att utvecklas till någonting med samma dignitet 
som miljöfrågorna.” 43 
 

Vad är orsaken till att flera stadsdelar i Järva är rumsligt segregerade från övriga staden? 
I följande resonemang kring den här frågeställningen begränsar jag mig till orsaker som 
är kopplade till den fysiska strukturen. Intervjuerna pekade på sex orsaker till 
segregation som kunde kopplas till de fysiska strukturerna:  
 
• Brist på träffpunkter, kommunikation och naturliga möten  
• Dåliga boendekarriärsmöjligheter 
• Fysiska barriärer runt utsatta stadsdelar 
• Kategoriserat byggda områden 
• Allmänna otrygghetsfaktorer  
• Bristen på lokala arbetsmöjligheter 

 

                                                        
41 Intervju med Jack Kindberg, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning, 13 mars 2002 
42 Intervju med Martin Börjesson, Socialstyrelsen, 6 mars 2002 
43 Intervju med Ingela Lindh, Stockholms Stad SBK, 11 mars 2002 
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För att beskriva vikten av träffpunkter, kommunikation och naturliga möten vill jag 
citera Järfälla kommunstyrelses ordförande Mikael Freimuth som lite skämtsamt 
uttrycker saken så här: 
 

”Enligt ett talesätt jag läst så är svenskarna kända för två saker: Att mötas 
och att dricka brännvin. Självklart är det givet att kommunikationen mellan 
människor är en förutsättning för att få ett integrerat samhälle. Samhället 
bygger på att människor respekterar varandra och kan umgås.” 44 

 
Synpunkten att det naturliga mötet ligger till grund för förståelse och förändrade 
attityder delas av en majoritet av de intervjuade. De anser att det idag finns en brist på 
träffpunkter som möjliggör mötet mellan utsatta och omkringliggande stadsdelar. Mötet 
är enligt flera av de intervjuade en nödvändighet för att motverka segregationens mer 
svårdefinierade konsekvenser såsom att fördomar och okunskap råder mellan 
människor, och att värderingar i samhället blir snedvridna. 
 
Vidare finns det i intervjuerna flera personer som hävdar att utsatta områden ofta 
saknar möjligheten för invånarna att göra boendekarriär. En person som pekar på den 
problematiken är Christina Hermansson. Hon menar att det är viktigt att en stadsdel 
eller ett område uppfyller de behov som en människa kan tänkas ha under hela sin 
livscykel. En sådan utgångspunkt möjliggörs endast om invånarna ges möjlighet till att 
göra boendekarriär i stadsdelens närhet. En lokal boendekarriär kan vara viktigt för att 
ge en blandad demografisk struktur till en stadsdel. Christina Hermansson är också en 
av de personer som under intervjuerna påpekade att de utsatta områdenas 
kategoriserade byggnader kan vara ytterligare en orsak till segregation.45  
 
Vad gäller utsatta områdens fysiska barriärer kom det på tal framför allt i diskussionen 
kring fördomar mellan olika stadsdelar. Stadsdelsdirektören i Rinkeby, Dag Jutfelt, 
uttryckte saken så här: 
 

”Det finns enorma fördomar mellan exempelvis Rinkeby och Bromsten. För 
något år sedan ville vi bygga en mindre väg mellan Bromsten och Rinkeby 
vilket naturligtvis slogs ned av hela Bromstens samlade familjeröst. Det finns 
en mycket stark barriär mellan dessa områden i vilken grönområdena utgör 
den symboliska avgränsningen.” 46 

 
De fysiska barriärerna är således någonting negativt som kan komma att bejaka 
fördomar och befästa klyftor mellan stadsdelar. Jutfelts synpunkt delas av flera av de 
intervjuade.  
 
Helene Hellmark-Knutsson, kommunalråd i Sundbyberg, tar upp ett ämne som jag 
innan intervjuerna förbisett. Hon menar att otrygghetsfaktorer i en stadsdel kan komma 
att påverka skolorna och deras utbildning. Stadsbyggnadsdirektör Ingela Lindh kopplar 
otrygghetsfaktorn till den fysiska strukturen. Hon ger exempelvis följande svar på 
frågan om det finns generella problem relaterade till fysisk planering inom 
miljonprogramområdena och i så fall vilken form de tar: 
 

                                                        
44 Intervju med Mikael Freimuth, Järfälla kommun, 22 mars 2002 
45 Intervju med Christina Hermansson, Kista stadsdelsnämnd, 8 mars 2002 
46 Intervju med Dag Jutfelt, Rinkeby stadsdelsnämnd, 15 mars 2002 
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”Det finns dåligt integrerade gatu- och vägnät, centrum går inte att nå med 
bil, trafiksepareringen skapar trygghet på dagen men otrygghet på kvällen. 
Miljöerna är oftast generellt sett otrygga och inte särskilt inbjudande.” 47 

 
Bristen på lokala arbetsmöjligheter var en annan orsak till segregation som vissa av de 
intervjuade påpekade. Det var också en synpunkt som bland andra Helene Hellmark-
Knutsson tog upp vid frågan om vad problemen är relaterade till. Hon pekar framför allt 
på bristen av lokala arbetsplatser inom vissa stadsdelar i sin egen kommun, men 
resonemanget återfinns hos fler av intervjudeltagarna.48 
 
 
 

                                                        
47 Intervju med Ingela Lindh, Stockholms Stad SBK, 11 mars 2002 
48 Intervju med Helene Hellmark-Knutsson, Sundbybergs kommun, 14 mars 2002 
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Del 2: Översiktlig fysisk planering för 
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Vad är översiktlig fysisk planering? 
 
Inom fysisk planering finns det tre stycken organiserade nivåer. Den nationella nivån 
där ansvaret ligger hos staten och representeras av departement, statliga verk och 
myndigheter, den regionala nivån som hanteras av länsstyrelser och landstinget och 
slutligen den lokala nivån där kommunen ansvarar för planeringen.49 Den översiktliga 
fysiska planeringen utvecklas bland annat inom ramen för den tredje nivån där 
kommunen med sitt planmonopol har den centrala rollen. Där sträcker sig översiktlig 
planering till att främst beröra översiktsplan (ÖP) och fördjupad översiktsplan (FÖP).  
 
I Stockholm är det stadsbyggnadsnämnden (SBN) som har huvudansvaret för den 
översiktliga fysiska planeringen. Ett ansvar som bygger på två utgångspunkter, dels ett 
planeringsansvar enligt plan- och bygglagen (PBL) och dels ett ansvar för en aktiv och 
samlad planeringsroll. Stadsbyggnadskontoret är nämndens beredande organ och 
expertorgan för fysisk planering och ansvarar för allt från översiktsplan till detaljplan.50  
 
 
Översiktsplan och fördjupad översiktsplan 
 
Varje kommun ska enligt PBL 4 kap, ha en aktuell översiktsplan (ÖP) som redovisar 
mark- och vattenanvändningen, bebyggelseutvecklingen och beaktanden av 
riksintressen. Syftet med att upprätta översiktsplaner är att utreda ekonomiska och 
miljömässiga konsekvenser av föreslagna och upptäckta problem, konflikter och 
motstridiga intressen i ett tidigt skede i planeringsprocessen.51 
 
I Boverket (1996) ”Boken om översiktsplan”52 finns en vilja att översiktsplanen ska 
främja en god livsmiljö från en social synpunkt. Där finns även en efterfrågan av 
översiktsplanering med konsekvensanalyser av miljö-, hälso-, hushållnings-, 
ekonomiska- och sociala aspekter för att öka tydlighetskravet enligt PBL. 
Översiktsplanen ska således ta hänsyn till och förmedla de konsekvenser på sociala 
aspekter som en markanvändning kan tänkas medföra.  
 
Planeringsarbetet med översiktsplanen kan resultera i en fördjupad översiktsplan (FÖP), 
ett områdesprogram eller ett program för ett större förändringsområde. Det som framför 
allt skiljer en fördjupad översiktsplan från ett program är att en FÖP har samma krav på 
innehåll och förfarande som en översiktsplan och måste därmed antas av 
kommunfullmäktige (KF). Ett program är inte lagreglerat och kan godkännas av SBN 
eller KF beroende på ärendets art.50 
 
En fördjupad översiktsplan är en del av det krav som översiktsplanen har på sig att ge 
tydlig vägledning och information till kommuninvånare, berörda myndigheter och 
enskilda. Fördjupningen blir således ett dokument med en ökad detaljeringsnivå som 
redovisar den kommunomfattande planens ställningstagande i en större skala. Enligt 
Boverket kan även den fördjupade översiktsplaneringen försöka samordna olika 
åtgärdsförslag för att främja sociala förhållanden i bostadsområden så att mångfalden 
blir en tillgång. 53 

                                                        
49 Boverket, 1998 
50 Stadsbyggnadskontoret, 1995 
51 Didón m.fl., 1987 
52 Boverket, 1996 
53 Boverket, 1996 
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Exempel på områden där det kan vara lämpligt att göra fördjupningar är enligt Boverket 
i en kommuns tätorter eller tätortsdelar, där mark- och vattenområden har särskilda 
förutsättningar för en viss verksamhet eller områden med stark konkurrens mellan olika 
intressen. Fördjupningens geografiska avgränsningar bör omfattas i den 
kommunomfattande översiktsplanen Den avgränsning som görs bör också anpassas till 
planeringsproblemets karaktär och planens syfte. Fördjupningarna kan därför få 
varierande utseende och innehåll och kan täcka allt från stora landskapsavsnitt till 
mindre stadskvarter.54 
 
 
 
Planering för ett långsiktigt hållbart samhälle 
 
Den fysiska planeringen har gått från att ha varit en del av en militär verksamhet till att 
vara en civil verksamhet, från att ha varit sammankopplad med civilingenjörer till att 
utövas inom ramen för arkitektur till att utgöra ett eget verksamhetsområde.  
 
Stadsplaneraren och professorn Leonie Sandercock (1998) påpekar i sin bok ”Towards 
Cosmopolis” att framtiden innefattar ett globalt samhälle med en global ekonomi där 
storstäder är präglade av mångfald. I ett sådant samhälle menar Sandercock att 
planeringen inte längre kan fokusera på de aspekter som tidigare dominerat eftersom 
planeringsförutsättningarna kraftigt har förändrats. Därför står planeringen enligt 
Sandercock inför ett paradigmskifte där gamla planeringsteorier kan komma att 
omformuleras. En omformulering från den tidigare modellen för planering där de mer 
konkreta aspekterna utgjorde kärnan till en mer rationell målformulering som inte är 
teknikbaserad. De synpunkter som tas upp i boken är intressanta och visar på ett 
föränderligt samhälle som kräver ett föränderligt planeringstänkande.55  
 
Sandercocks synpunkter har till viss del kommit att ges utrymme i den fysiska 
planeringen i Sverige. Fysisk planering har gått från att koordinera fysiska strukturer för 
att skapa förutsättningar för landets utveckling, till att bli en jakt på ett långsiktigt 
hållbart samhälle. Ett långsiktigt hållbart samhälle där man tar hänsyn till 
fysiskt/rumsliga aspekter såsom de sociala, ekonomiska och ekologiska. I flera 
kommuners översiktsplaner finns en planering som tar fasta på de ekonomiska och de 
ekologiska aspekterna, men de översiktsplaner som jag tagit del av saknar en planering 
med utgångspunkt och mål i de sociala aspekterna. Det här kapitlet är således ett 
resonemang kring avsaknaden av en planering som utgår från sociala aspekter. 
 
 
Fysisk planering för exploatering  
 
Planeraren av idag har hamnat i en tudelad situation, en situation med markanvändning 
och bebyggelseutveckling å ena sidan och fysiskt/rumsliga aspekter å andra sidan. Den 
första sidan innebär att det handlar om exploatering som ger riktlinjer för 
markanvändningen och bebyggelseutvecklingen i en praktisk form. Exempelvis att 
åtgärda ett trafikproblem, utvidga stadskärnan eller öka antalet bostäder eller 
kontorslokaler. Den andra sidan handlar om vilka aspekter planeraren ska ta hänsyn till 
vid exploateringen. De brukar i dagsläget betecknas som sociala, ekologiska eller 
ekonomiska aspekter.  

                                                        
54 Boverket, 1996 
55 Sandercock, 1998 
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Planering utgår också ofta ifrån att det måste finnas ett behov för att utveckla en fysisk 
plan. Behovet är ofta kopplat till utvecklingsstrategier eller drivkrafter. Behoven leder 
fram till mål med utvecklingen och de mål som blir styrande i exploateringsarbetet är 
ofta av konkret natur, exempelvis behovet av en tvärspårväg, en ny trafikled, en ny 
stadsdel eller liknande. 
 
Planering är således med ovanstående resonemang fortfarande baserad på bebyggelse, 
där jämförelsen mellan 1600-talets och dagens syfte med planering är påtagligt 
överensstämmande och konstant. Det handlar om fysiska ingrepp med utgångspunkter 
som har förändrats med åren, exempelvis från sanitet och brandskydd56 till 
utgångspunkt i antal bostäder och ökad framkomlighet57.  
 
Ett exempel  
För att peka på hur planering kan ta sig uttryck idag ges ett exempel på ett område som i 
Stockholms översiktsplan utpekats som utvecklingsområde. Det har alltså ingen direkt 
anknytning till rapportens mål att minska segregationen i utsatta områden, utan ger 
snarare en bild av hur planering av idag har en traditionell inriktning mot exploatering. 
Exemplet är inte ett utpekande av hur det inte bör gå till, utan påvisar bara hur det kan 
gå till. Exemplet har i översiktsplanen namnet Lövholmen-Liljeholmen-Årstadal. Den 
nedan redovisade planeringsinriktningen är direkt citerad ur Stockholms översiktsplan 
från år 1999. 
 

”Det består av flera delområden med olika karaktär, innehåll och 
utvecklingsförutsättningar. Programarbete pågår för Liljeholmstorget och de 
delar av området som ligger öster om Södertäljevägen. Avsikten är att 
omvandla dessa delar till en funktionsblandad stadsbebyggelse med bostäder, 
arbetsplatser, service och parker. Liljeholmen förstärks som knutpunkt när 
snabbspårvägen kommer till. Södertäljevägen omvandlas till en boulevard 
kantad av bebyggelse. I Årstadal kan befintlig industrianläggning delvis 
nyttjas för nya verksamheter och bostadskvarter etableras. I sydöstra delen av 
området, invid Årsta, planeras för en pendeltågsstation mellan 
snabbspårvägen och stambanan.” 58 

 
För att knyta an de syften som finns med utvecklingsområdet i översiktsplanen till det 
fortsatta planeringsarbetet, redovisar jag också stadens visioner och mål för 
utbyggnaden av Liljeholmen direkt citerat ur dess program från år 2000: 
 

”Stadens vision för utbyggnaden av Liljeholmen är att skapa en varierad 
stadsbygd med mångfald i både innehåll och form där lägets helt unika 
förutsättningar tas till vara och utvecklas med ambitionen att utvidga 
innerstaden och flytta tullsnittet som övergripande vision. Målet är att åter 
bygga stad i klassisk mening med intensitet och täthet i den nya bebyggelsen 
och god tillgång till rekreationsytor och service.” 57 

 
Exemplet visar på hur planering av staden i det här fallet har bebyggelsen som mål. Det 
finns inget fel i det utan det är en nödvändighet för att staden ska kunna utvecklas. Det 

                                                        
56 Edman, 2001 
57 Stadsbyggnadskontoret, 2000 
58 Stadsbyggnadskontoret, 1999 
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som jag däremot försöker peka på är avsaknaden av planering på ett liknande 
tillvägagångssätt som har som mål att minska segregationen.  
 
 
Fysisk planering för integration  
 
Jag anser att fysisk planering är ett betydande verktyg för att minska segregationen i 
samhället. Det vill säga att åstadkomma förbättringar inom ett annat område än 
framkomlighet, service och bostäder. Samhället har mycket riktigt också en uttalad vilja 
att främja en långsiktig hållbarhet utifrån sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter 
vilket avspeglas bland annat i plan- och bygglagen och miljöbalken.59 I jakten på det 
långsiktigt hållbara samhället bör därför de sociala aspekterna också i vissa fall vara 
utgångspunkt för den fysiska planeringen. För att åstadkomma det anser jag att det 
krävs fördjupade kunskaper, nya arbetssätt och andra perspektiv inom översiktlig fysisk 
planering. Kunskaper, arbetssätt och perspektiv som tar fasta på de sociala aspekterna 
vilka annars kan komma att hamna i exploateringens bakvatten.  
 
Börja utgå från de sociala aspekterna  
Planerar man för en väg enbart utifrån rationella motiv att förbättra kommunikationen, 
eller planerar man en väg för att minska segregationen? Frågan är viktig för att belysa 
avsaknaden av planering som utgår från sociala aspekter.  
 
Länge har ny bebyggelse givits ett rättfärdigande i översiktsplaneringen genom att det 
finns brist på lokaler och bostäder, vägar och kommunikation. Men planering har också 
kommit att i allt större utsträckning beröra ekologiska frågor där man i översiktsplanen 
upprättar områden för natur och mark samt speciella bevarandeområden. Dessutom, 
med risk för viss zonering, pekas ekonomiskt fördelaktiga verksamhetsområden ut i 
översiktsplanen (ÖP). Men inom arbetet med ÖP saknas fortfarande upprättandet av 
områden baserade på sociala frågor. Frågor som är viktiga för att öka integrationen. Om 
den aspekten ses som en viktig del för människan i ett långsiktigt hållbart samhälle 
borde ju rimligtvis den också kunna utgöra grund för exploatering. I boken ”Stockholm 
bygger 2002” återfinns följande citat som delvis förklarar stadens målsättning med 
planeringen:  
 

”En övergripande målsättning är att planera för långsiktig hållbarhet. Och 
med det menas att vi måste utgå från såväl ekologiska, sociala, ekonomiska 
och kulturella principer för vad som är hållbar utveckling.” 60 

 
Med den sanningen finns inga ursäkter för att inte kunna bedöma en rådande 
segregation som utgångspunkt i översiktsplaneringen på samma sätt som de ekologiska 
eller ekonomiska aspekterna bemöts idag. Ett sådant resonemang skapar förutsättningar 
för en utgångspunkt där målet inte ligger i antal bostäder, ökad framkomlighet, fler 
arbetsplatser eller bevarande av grönområden, utan där målet istället kan vara en ökad 
integration, minskad arbetslöshet, bättre utbildningsnivå och minskad ohälsa.  
 
Jag anser således att ÖP bör kompletteras med en utgångspunkt i de sociala aspekterna, 
där målet med exploatering blir att främja integration. 
 
 

                                                        
59 Berntsson, 2002 
60 Pemer & Styf, 2002 
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Särskild fysisk planering för att främja integration∗ 
 
Enligt mina tidigare resonemang om att arbeta med fysisk planering som ett verktyg i 
jakten på det långsiktigt hållbara samhället, försöker jag här i något mer konkret ton 
föreslå ett förhållningssätt och komplement i översiktsplanen som skulle kunna utgöra 
det verktyget. Dessutom försöker jag beskriva en lämplig arbetsgång för mitt förslag. 
Jag har valt att ge förslaget namnet ”Område med särskilda planeringsbehov” men 
namnet är av underordnad betydelse och är bara ett sätt att förenkla förståelsen. 
Förslaget skulle lika gärna kunna tillhöra Stockholms stads översiktsplans befintliga 
kategori Stadsutvecklingsområde. Det skulle dock förutsätta att den kategorin utvecklas 
till att inte enbart vara en utbyggnadsresurs, utan att den även innefattar en identifiering 
av missförhållanden. 
 
 
Ett område med särskilda planeringsbehov 
 
Mitt förslag är tänkt att bygga på en planeringsinriktning där markanvändningen för 
ökad socioekonomisk integration blir det centrala. Ett område med särskilda 
planeringsbehov har inga geografiska begränsningar till en stadsdel eller en kommun, 
utan kan beröra flera kommuner och stadsdelar. Ett geografiskt avgränsat område som 
kan ses som en delregion. Jag har valt följande definition av begreppet: 
 
”Område med särskilda planeringsbehov” – Ett geografiskt avgränsat område med 
behov av en förändrad fysisk miljö i syfte att möjliggöra integration. 
  
Det finns naturligtvis en risk för stigmatisering med ett dylikt förhållningssätt eftersom 
det blir ett direkt utpekande av ett geografiskt område som delvis har sämre 
förhållanden och förutsättningar än andra, men det är faktiskt något som redan görs idag 
fast då inom ramen för särskilda satsningar som ofta begränsar sig till att beröra 
enskilda stadsdelar. Exempelvis Ytterstads- och Storstadssatsningen i Stockholm där de 
grundläggande aspekterna, såsom högre utbildning, ökad förvärvsfrekvens, ökad 
trygghet m.m. utgör målen.61 Det är inget försvar att hänvisa till dessa positiva 
satsningar, men kanske en förklaring, att det görs särskilda satsningar visar på att det 
finns ett behov av det. Jag anser därför att det kan vara till fördel att säkerställa en 
delregions behov av särskild planering även i den vanliga planprocessen. Med ett 
angrepp där relationerna mellan stadsdelar ligger i fokus tror jag att risken för 
stigmatisering är mindre än vid befintliga satsningar. 
 
 
Hur kan arbete med särskild fysisk planering bedrivas i översiktliga 
plandokument? 
 
Område med särskilda planeringsbehov i översiktsplan (ÖP) 
I dagens översiktsplan finns en uppdelning av områden i form av deras markanvändning 
och bebyggelseutveckling. Där finns kategorier såsom, Stenstaden, 

                                                        
∗ I vidare resonemang tas ingen hänsyn till förslagets ekonomiska genomförbarhet. Det sätt som 
markhantering och försäljning bedrivs på är en fristående fråga som är alltför omfattande för att beröras 
av det här arbetet.  
 
61 www.integration.nu 
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Stadsutvecklingsområde, Utredningsområde för framtida stadsutveckling, Natur och 
park, Viktigt förbindelsestråk för rekreation m.fl. Vissa av dessa kategorier har krav på 
ett särskilt skydd eller hänsynstagande vid exploatering medan andra påvisar lämplig 
mark för stadens utveckling. Mitt förslag bygger på att införa en ny kategori som har till 
uppgift att visa på geografiska områden som kräver särskild planering med 
utgångspunkt i de sociala aspekterna. En kategori som kan komplettera den uppdelning 
som finns idag och som redovisar önskad framtida markanvändning.  
 
Upprättandet av en fördjupad översiktsplan (FÖP) 
När ett geografiskt avgränsat område med särskilda planeringsbehov har angetts i ÖP 
bör en fördjupad översiktsplan upprättas. Alternativet är att upprätta ett program, om en 
FÖP eller ett program används som planeringsinstrument beror till stor del på vilket 
tillvägagångssätt som är praxis i kommunen. Fördelen att arbeta med en FÖP, trots att 
det kan ge ett något mer utdraget förfarande, är enligt mig att den ges en bättre 
förankring både politiskt och lokalt genom dess krav på förfarande enligt plan- och 
bygglagen. En god förankring bör vara en förutsättning eftersom ett dylikt område kan 
beröra en stor geografisk yta. Ytterligare en anledning till varför jag anser att en 
fördjupad översiktsplan bör upprättas är att annan framtida planering då kan ges en 
bättre koppling till översiktsplanen eftersom dokumentet är mer detaljerat men ändå 
direkt relaterat till ÖP. Dessutom utgår den från de sociala aspekterna och blir således 
mer inriktad mot målet att motverka segregation.  
 
En FÖP för ett område med särskilda planeringsbehov kan sedermera användas dels 
som underlag vid vidare detaljplanering, som underlag för privata aktörer i deras 
planering och utvecklingsarbete eller som stöd för Vägverket, Luftfartsverket eller 
Banverket i deras eventuella förstudier. 
 
 
Arbetsgång vid arbete med områden med särskilda planeringsbehov 
 
Onekligen har miljömedvetenheten ökat inom den fysiska planeringen till allas vår 
glädje. Att då hämta inspiration från miljörörelsen för att upprätta en arbetsgång för de 
sociala frågorna känns naturligt. Den arbetsgång som presenteras nedan är till stor del 
lånad från SAMS-projektet, ett projekt som har till syfte att utveckla metoder för att 
behandla miljömål i samhällsplaneringen, med tonvikt på den kommunala översiktliga 
planeringen.62 I den här rapporten är en arbetsgång framtagen för att skapa en 
förankring av de sociala frågorna i den kommunala översiktsplanen och vidare i 
framtida planeringsdokument. Jag kommer inte att gå in i detalj på de metoder som ska 
användas vid respektive arbetsskede, utan begränsar mig till att beskriva de olika 
skeendena var för sig i figur 3 och efterföljande text.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
62 Boverket & Naturvårdsverket, 2000 
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Figur 3. Schematisk arbetsgång vid upprättandet av område med särskilda planeringsbehov 
 
 
Identifiera område 
Själva kärnan i den här rapporten och i den här arbetsgången är att utgångspunkten för 
planering ligger i de sociala aspekterna. Att identifiera ett sådant område är alltså inte 
kopplat till den fysiska strukturen utan bygger på en annan typ av faktamässig 
bakgrund. Det finns därför ganska ofta, eller kan begäras fram, information framtagen 
av sakkunniga som bekräftar eller dementerar misstankar som föreligger. Sådan 
information kan exempelvis röra sig om statistik eller särskilda utredningar från 
kommunala kontor eller förvaltningar. Den här delen av arbetsgången är relativt 
faktabaserad och kan därför upprättas oavsett om vetenskapen funnit vilka fysiska 
strukturer som orsakar problem eller inte. 
 
Områdesförutsättningar 
För att ge möjlighet till det fortsatta arbetet att utgå från korrekta förhållanden är det 
viktigt att kartlägga och analysera förutsättningar och framtida exploatering som kan 
vara av stor betydelse. Områdesförutsättningar kan därför delas in i två kategorier; 
Planområdesförutsättningar som beskriver exempelvis ett områdes geografiska läge, 
antal invånare och befintliga fysiska förhållanden utifrån bebyggelsestruktur och 
trafikstruktur, samt Omvärldsförutsättningar som beskriver och analyserar faktorer på 
planeringsnivå, planerade och pågående projekt, omkringliggande kommuners 
byggnadsstrategier o.s.v. Ett områdes förutsättningar baseras på regionplan, 
översiktsplaner, planer för pågående projekt och dels andra för ändamålet viktiga 
utredningar, rapporter eller dokument. Det område som identifierats bearbetas således 
dels utifrån de förutsättningar som finns och dels utifrån de projekt eller utvecklingar 
som kan komma att beröra området. Även den här delen är till stor del faktabaserad 
varför den informationsgrund som krävs ofta finns relativt lättillgänglig. 
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Huvudorsaker  
Huvudorsaker är de orsaker i den fysiska planeringen som kan anses vara mest 
bidragande till att bibehålla ett identifierat problem. Det är en i dagsläget näst intill 
omöjlig uppgift att svara på vad som orsakar och upprätthåller ett problem och många är 
de som försökt identifiera en eller flera orsaker, men detta skapar ofta en polemik 
mellan olika förhållningssätt. För att kunna åtgärda ett problem krävs därför att ett visst 
förhållningssätt anses vara mer troligt än ett annat eftersom en absolut sanning är 
svåruppnåelig. En annan möjlighet att söka orsaker till ett problem är att nyttja de 
tillvägagångssätt som används inom stora delar av den privata sektorn där en mängd 
olika metoder för att samla in verbal och numerisk information tagits fram. Metoder 
som ofta bygger på en empirisk sanning där orsaken inte behöver ha en vetenskapligt 
objektiv grund utan där de orsaker som identifieras åtgärdas för att sedan utvärderas, i 
utvärderingen framgår hur riktiga orsakerna har varit. Identifieringen av orsakerna sker 
med dessa metoder oftast av en mindre grupp människor från olika sektorer som är väl 
förtrogna med området. Metoder baserade på empiri kan dock få svårt att hävda sig 
inom fysisk planering eftersom exploateringsprojekt uppkommer under en relativt lång 
tidsperiod. 
 
Huvudmål 
Att finna planeringsrelevanta mål kopplat till sociala aspekter är inte lätt. Att säga vad 
som hjälper och vad som stjälper en integrationsprocess bör baseras på fakta, men i en 
föränderlig värld behöver inte den informationen som besluten baseras på alltid vara de 
mest rätta, vad som är rätt idag är kanske fel imorgon. Jag anser därför att metoden för 
att finna målen kan anta flera olika skepnader, dels kan de grunda sig på orsaker som 
definierats med hjälp av ett förhållningssätt till den litteratur som finns på området, med 
risk för motsättningar kring vad som verkligen är relevanta mål, och dels genom att 
arbeta med metoder som tagits fram inom den privata sektorn där huvudmålen snarare 
blir ett motverkande av huvudorsakerna.  
 
Framtidsscenarier 
När planeringsrelevanta mål har upprättats krävs det ett framtagande av framtidsbilder 
och rumsliga alternativ utifrån de förutsättningar som kartlagts och analyserats. Dessa 
rumsliga alternativ eller förslag till åtgärder kan användas för att vidga perspektiv, ge en 
inblick i omvärldens betydelse, öka medvetenheten och motivera ett strategiskt 
förhållningssätt. Nya strukturella alternativ bör inte bli för detaljerade eftersom de 
endast är tänkta att fungera som riktlinjer och grova förslag för den framtida 
planeringen enligt riktlinjerna för utformning av fördjupad översiktsplan i PBL. 
 
Konsekvensbedömning 
Slutligen bör en konsekvensbedömning av de framtagna framtidsbilderna genomföras 
för att återknyta alternativen till huvudmål och huvudfrågor. I en konsekvensbedömning 
bör en analys av alternativens direkta och indirekta effekter presenteras. Dessutom ska 
en värdering utifrån de huvudorsaker och berörda intressen som identifierats utformas. I 
konsekvensbedömningen bör slutligen kvarstående frågor och osäkerheter identifieras. 
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Del 3: Fallstudie Järva 
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Järva, ett område med särskilda planeringsbehov 
 
Järva i nordvästra Stockholm skulle i en översiktsplan kunna fastställas som ett 
gemensamt område med särskilda planeringsbehov enligt tidigare resonemang och 
definition. Därmed bör en fördjupning av planeringen ske. Den här fallstudien är ett 
grovt exempel på hur en sådan fördjupad översiktsplan kan utformas. 
 
 
Metodik 
 
1. Planområdesförutsättningar 

Beskrivning av områdets geografiska läge i förhållande till övriga staden samt antal 
invånare som bor och verkar i fallstudieområdet. De fysiska förhållandena redovisas 
utifrån bebyggelsestruktur och trafikstruktur. De socioekonomiska förhållandena 
redovisas som grund för mitt beslut att identifiera Järva som ett område med 
särskilda planeringsbehov.  
 

2. Omvärldsförutsättningar 
Beskrivning och analyser av faktorer på regional- och översiktsplanenivå samt 
pågående projekt som påverkar fallstudieområdets möjligheter till integration 
mellan stadsdelar. Regional utvecklingsplan för Stockholms län samt stadens och 
omkringliggande kommuners översiktsplaner utgör grunden för min bedömning av 
vilka riktlinjer och strömningar som påverkar utvecklingen i Järva. Planerade 
exploateringsprojekt beskrivs kortfattat utifrån deras syfte och vilken påverkan de 
kan tänkas få på fallstudieområdet.  
 

3. Identifiering av huvudorsaker och huvudmål 
Att identifiera huvudorsaker bygger på dels en analys av förutsättningarna med 
utgångspunkt i teorin och i min intervjuundersökning. Huvudorsakerna visar vad 
som i den fysiska strukturen kan vara orsak till en bibehållen segregation av Järva. 
De huvudmål som upprättas blir i princip ett motverkande av huvudorsakerna. 
 

4. Framtidsbilder och rumsliga alternativ 
Förslag på förändringar i den fysiska miljön syftar till att möjliggöra integration 
mellan stadsdelar. Strategier berör till stor del regionplanen för Stockholm och de 
översiktplaner och kommunplan som berör området. De fysiska förslag som ges 
berör främst de redan planerade projekt som finns i området.  
 

5.   Konsekvensbedömning 
Fallstudien avslutas med en konsekvensbedömning där de rumsliga alternativen 
utvärderas utifrån de effekter de kan tänkas medföra samt den måluppfyllelse som 
de föreslagna alternativen kan tänkas ge. 
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Planområdesförutsättningar 
   
Stockholms stad, som är landets största kommun, består av 18 stadsdelsnämnder och 
135 stadsdelar. Järva som är mitt fallstudieområde i nordvästra Stockholm berör tre 
stadsdelsnämnder, Spånga-Tensta, Rinkeby och Kista. Dessa stadsdelsnämnder består 
av totalt sex stycken stadsdelar, Hjulsta, Tensta, Rinkeby, Kista, Husby och Akalla. 
Fallstudieområdet utgörs dessutom delvis av tre andra kommuner utöver Stockholm; 
Sollentuna i norr, Järfälla i väster och Sundbyberg i öster, se figur 4.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Stockholms stadsdelsnämnder och fallstudiens geografiska avgränsning. 
 
 
Avståndet till centrala Stockholm är cirka 12 kilometer. Befolkningsmängden i den 
delen av Järva som berör Stockholm stad uppgår till cirka 80 000 invånare.63 I 
Stockholms stad uppgår befolkningen till 754 948 invånare,64 vilket innebär att den del 
av Järva som ligger innanför stadsgränsen berör drygt 10 % av stadens sammanlagda 
befolkning. I de omkringliggande kommunerna har Järfälla 61 132 invånare65, 
Sundbyberg 34 000 invånare66 och Sollentuna 58 266 invånare67. I Stockholms 
översiktsplan benämns stadsdelarna i Järva som tunnelbanestäder.68   
 
 

                                                        
63 www.stockholm.se 
64 www.usk.stockholm.se 
65 www.jarfalla.se 
66 www.sundbyberg.se 
67 www.sollentuna.se 
68 Stadsbyggnadskontoret, 2000  
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Bebyggelsestruktur 
 
Bebyggelsen i Järva skiftar något mellan de norra och de södra stadsdelarna beroende 
på byggnadsår. Generellt kan dock sägas att områdesstrukturen utgörs av ett rätvinkligt 
planmönster utan hänsyn till topografin med stora öppna ytor mellan höga skivhus och 
loftgångshus, ofta sex våningar, samt mindre ytor mellan trevånings lamellhus och 
mellan gruppbyggda radhus och kedjehus.69 
 
Stadsdelarna i Södra Järva, Tensta, Hjulsta och Rinkeby, som byggdes mellan åren 1965 
och 1972, har ett tydligt bandstadsmönster. Tunnelbanestationer, centrum och skolor 
tillsammans med grönytor bildar ett centralt stråk, till vilken den högre 
bostadsbebyggelsen, sex våningar, i norr ansluter sig liksom de lägre trevåningars 
lamellhus i söder. Bostadsgårdarna i anslutning till de högre husen är ofta hårdgjorda 
ytor, medan ytorna mellan de lägre husen ofta är en något förfallen grönyta.70 Runt 
stadsdelarna i Södra Järva löper grönområden eller större transportsystem och 
stadsdelarna saknar direkt kontakt med någon annan stadsdel. 
 
Tre av stadsdelarna i Norra Järva, Akalla, Husby och Kista, har en liknande bebyggelse 
som södra Järva trots en senare byggstart. Husby och Akalla byggdes mellan åren 1973-
77 och Kista åren 1975-1980. De har en väl utvecklad trafikstruktur där tunnelbanan 
kan sägas utgöra stadsdelarnas livsnerv. Kring tunnelbanestationerna finns därför 
centrum och service väl samlat. Bostadsbebyggelsen har olika karaktär mellan de tre 
stadsdelarna. I Akalla varierar bebyggelsen från 12-13 våningar höga hus till 
markbostäder och radhus. I Husby dominerar loftgångshusen i fem våningar och i Kista 
är bebyggelsen varierad med olika hustyper och höjder.71 Stadsdelarna har viss kontakt 
med varandra men saknar kontakt med andra stadsdelar. Runt Norra Järva löper större 
transportsystem samt grönområden. 
 
 
Trafikstruktur 
 
Stadsdelarna i Järva avgränsas i stor utsträckning av större regionala trafikleder. I nord-
sydlig riktning löper Akallalänken och Bergslagsvägen förbi Akalla och Hjulsta, 
Kymlingelänken och Ulvsundavägen förbi Kista och Rinkeby. I öst-västlig riktning 
löper Hjulstavägen E 18 förbi Rinkeby och Spånga-Tensta, väg E 4 förbi Kista och 
Akalla. Akallalänken och Bergslagsvägen är de enda tvåfiliga vägarna i stadsdelarnas 
periferi. Övriga vägar är fyrfiliga.   
 
Vad gäller de lokala trafiksystemen skiftar de något från de norra och de södra delarna 
av Järva. I båda delarna är dock planeringen tidstypisk. I de södra delarna, Tensta, 
Hjulsta och Rinkeby, omges bebyggelsen av en matargata som leder in trafik till 
områdenas säckgator. I de norra delarna, Akalla, Husby och Kista finns en central 
genomfartsgata som i sin tur leder trafik till områdenas säckgator. Inom stadsdelarna, 
både i norr och i söder, finns en strikt genomförd trafikseparerarering med planskilda 
korsningar för bil- och gångvägsnäten vilket skapar en förvirrande och ologisk 
trafiksituation. Parkering i stora däck eller under husens stora hårdgjorda bostadsgårdar 
är mycket vanlig i anknytning till skiv- och loftgångshusen medan öppen parkering 
gäller i anslutning till de lägre husen.69 

                                                        
69 Stadsbyggnadskontoret, 1999 
70 Stadsbyggnadskontoret, 1997 
71 Stadsbyggnadskontoret, 1997 
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Socioekonomisk struktur  
 
Fallstudieområdets sex stadsdelar Hjulsta, Tensta, Rinkeby, Kista, Husby och Akalla 
har skiftande socioekonomisk struktur. Den sammantagna statistiken visar att Tensta, 
Rinkeby och Husby jämfört med staden som helhet har en befolkning med en låg 
utbildningsnivå, hög arbetslöshet, låg förvärvsinkomst bland inkomsttagarna och ett lågt 
valdeltagande i kommunalvalet. Akalla har en låg utbildningsnivå, ett förvärvsarbetande 
och valdeltagande något under stadens medel, men en genomsnittlig arbetslöshet och 
inkomstnivå. Kista ligger runt stadens genomsnitt inom samtliga aspekter.∗ 
 
Utbildningsnivå 
En stadsdels utbildningsnivå är ofta ett tecken som visar möjligheten till högre 
inkomster och därmed ett förändrat boendeförhållande. Möjligheten att skaffa sig en 
vidareutbildning är ett viktigt inslag i integrationsprocessen eftersom det förbättrar 
chanserna till ett jobb.72 Fallstudieområdets utbildningsnivå redovisas i figur 5. 
 

 
Figur 5. Andel personer i åldern 20 till 64 år med eftergymnasial utbildning som högsta utbildningsnivå. 
Statistik från 1998. Cirkeln anger den geografiska avgränsningen för fallstudieområdet Järva. 
 
 

                                                        
∗ Den socioekonomiska strukturen i Järva baseras på de siffror och den statistik som upprättats av Utrednings- och 
Statistikkontoret, USK, i Stockholms stad. Samtliga kartor är hämtade från deras hemsida med deras medgivande. 
Eftersom statistiken är begränsad till Stockholms stad återfinns inte de omgivande kommunernas statistik i kartorna. I 
Integrationsförvaltningens rapporter och i USK:s statistik inkluderas Hjulsta i stadsdelen Tensta. Därför anges endast 
fem stadsdelar i fallstudieområdet på följande statistikkartor. 
 
72 Storstadsutredningen, SOU 1990:20 
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Arbetslöshet 
Andelen förvärvsarbetande i ett område är av central betydelse för befolkningens 
levnadsförhållanden.72 Många hävdar att arbete är den bästa vägen in i samhället ur 
integrationssynpunkt, därför är det viktigt att så många medborgare som möjligt 
förvärvsarbetar. Fallstudieområdets arbetslöshetsnivå redovisas i figur 6. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6. Andel av befolkningen i åldern 20 till 64 år som förvärvsarbetar. Statistik från 1999. 
Cirkeln anger den geografiska avgränsningen för fallstudieområdet Järva. 
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Inkomstklasser 
En stadsdels inkomstnivå speglar ofta dess genomsnittliga välfärd. Variationerna i 
inkomstklasser inom mindre geografiska områden kan återföras till den lokala 
bostadsmarknadens sätt att fungera. Där är befolkningens bosättningsmönster en 
konsekvens av områdenas attraktivitet och dess boendekostnader. Detta är förvisso en 
anledning till befästandet av ett områdes socioekonomiska struktur eftersom inkomsten 
också påverkar flyttningsrörelserna, men en ökad välfärd motsvarar de mål som finns 
med integrationsarbetet.72 Fallstudieområdets medelinkomstklasser redovisas i figur 7. 
 

 
Figur 7. Medelinkomst per inkomsttagare i åldern 20 till 64 år, beräknat på sammanräknad 
förvärvsinkomst. Cirkeln anger den geografiska avgränsningen för fallstudieområdet Järva. 
 
 
Valdeltagande 
Att alla människor går och röstar är viktigt utifrån det faktum att valet ska spegla 
invånarnas synpunkter. Valdeltagandet kan peka på att det finns en tro eller misstro mot 
den politik som bedrivs och finns tillgänglig. Dessutom skapar det en bild av hur väl 
medborgarna kan identifiera sig med partierna och deras frågor. Valdeltagandet kan 
också peka på det engagemang i samhället som finns inom en viss stadsdel. Skillnader 
mellan olika grupper kan alltså ge uppslag till olika tolkningar. Ett lågt valdeltagande 
behöver dock inte innebära att det politiska intresset inte finns där.72 Fallstudieområdets 
valdeltagande redovisas i figur 8. 
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Figur 8. Andel av de röstberättigade som deltog i kommunalvalet 1998. Cirkeln anger den geografiska 
avgränsningen för fallstudieområdet. 
 
 
 
Omvärldsförutsättningar 
 
En sammanfattande bild av delregionens omvärldsförutsättningar pekar på fyra olika 
riktningar som är särskilt viktiga att observera. Riktningar som kan komma att påverka 
relationerna och kontakterna mellan stadsdelarna i framtidens Järva.  
 
• Det finns en vilja i regionens stadsdelar och omgivande kommuner att främja 

integration. 
• Både Barkarby-Jakobsberg och Kista-Sollentuna-Häggvik pekas ut som framtida 

regionala kärnor.  
• De vägsatsningar som görs befäster de fysiska barriärer som finns mellan olika 

stadsdelar i Södra Järva.  
• I Norra Järva hamnar stadsdelen Kista i fokus både vid kollektivtrafiksatsningar och 

vid utbyggnad av bostäder och arbets- och utbildningsplatser.  
 
Nedan följer beskrivningar och analyser av faktorer på regional- och översiktsplanenivå 
samt pågående projekt. Jag anser att dessa faktorer och projekt kan komma att påverka 
fallstudieområdets möjligheter till integration mellan stadsdelar. 
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Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen 73 
 
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS 2001) är ett underlag för den 
framtida regionala planeringsprocessen och behandlar flera av regionens viktigaste 
utvecklingsfrågor. Den är tänkt att skapa en samsyn kring regionens framtida 
utvecklings- och förändringsbehov. Senaste planen upprättades 2001 av Regionplane- 
och Trafikkontoret (RTK) som är en del av Landstinget i Stockholms län. RTK har tagit 
fram RUFS 2001 på uppdrag av Regionplane- och Trafiknämnden. 

I RUFS finns flera sociala utgångspunkter som belyser de framtida förändringsbehoven 
. Bland annat skriver man: 

”Integrationsarbetet måste ha ett brett perspektiv och långsiktighet. Det är inte de 
invandraräta kommunernas uppgift att ensamma lösa dessa frågor, även om den största 
sakkunskapen finns hos dem. Insatser i problemtyngda områden har sitt värde, men i 
grunden måste samspelet öka i hela regionen, invånarna knytas närmare varandra och 
rörligheten öka inom regionen.”  

Fallstudieområdet berörs av följande delar ur RUFS som är viktiga i arbetet med att 
motverka utsatthet, och de bör kopplas till ovanstående citat: 

• Inriktningen mot framtida regionala kärnor i bl.a. Barkarby-Jakobsberg samt i Kista-
Sollentuna-Häggvik. 

• Huvudinriktningen att förbättra förutsättningarna för förbi- och genomfartstrafiken 
med bland annat Yttre tvärleden som ges sträckning genom Järva fallstudieområde. 

• Inriktningen att förtäta bostadsområden vid nybyggnation för att främja integration. 
 
  
Översiktsplaner/Kommunplan som berör Järva 
 
Översiktsplan, Stockholm kommun 74 
Översiktsplanen för Stockholm kommun antogs av kommunfullmäktige (KF) 1999. Den 
upprättades av stadsbyggnadskontorets strategiska avdelning på uppdrag av KF. Dess 
huvudstrategi är att förvalta och förbättra den stad som redan är byggd, att återanvända 
redan ianspråktagen mark och att bevara och utveckla grönstrukturen och Stockholms 
karaktär. Detta sammanfattas i ÖP som ”Bygg staden inåt”. Stockholms översiktsplan 
har följande utgångspunkter som kan komma att påverka den sociala strukturen i 
fallstudieområdet: 

• Identifiering av utredningsområde för framtida stadsutveckling väster om Hjulsta 
mellan Hjulsta trafikplats och Järfälla kommungräns. 

• Påpekandet att det i ytterstaden behövs åtgärder för att förbättra villkoren för buss-, 
distributions- samt gång- och cykeltrafiken. 

• En eftersträvad ökad integration med mer service och fler arbetsplatser i eller intill 
stadsdelarna. 

• På mark som frigörs kan tillägg av nya hus och husgrupper ske med hustyper och 
lägenheter som kompletterar de befintliga. 

• Påpekandet att överstora parkeringsytor, vägområden och strikt genomförd 
trafikseparering kan omprövas där andra värden för stadsdelarna kan vinnas. 

 
                                                        

73 Regionplane- och trafikkontoret, 2001 
74 Stadsbyggnadskontoret, 2000 



 

 44

Översiktsplan, Järfälla kommun 75 
ÖP antogs av kommunfullmäktige 2001. Den har tagits fram av miljö- och 
stadsbyggnadskontoret under ledning av kommunledningskontoret. Dessutom har 
kommunstyrelsens planeringsutskott löpande följt arbetet. Översiktsplanens huvuddrag 
är ett förstärkt vägnät, en effektivare kollektivtrafik, ett ökat bostadsbyggande, bättre 
möjligheter för livskraftiga verksamheter, en stärkt identitet och tydligare profil, en 
utvecklad grönstruktur och en positiv social utveckling. I Järfälla finns följande 
ställningstaganden som kan komma att påverka den socioekonomiska strukturen i Järva: 

• Att Barkarbyfältet utgör ett utvecklingsområde för en attraktiv stadsdel med boende 
och arbete. 

• Upprättandet av en ny pendel- och regionaltågsstation, Stockholm Väst i Barkarby 
som ger förutsättningar för en knutpunkt med tvärförbindelse, tunnelbana och 
bussar. 

• Att bättre förutsättningar för livskraftig lokal service behöver skapas i samband med 
utbyggnaden av Barkarbyfältet, Veddesta och den nya stationen Stockholm Väst. 

• En vilja att stärka och utveckla näringsliv, utbildning och arbetsmarknad i regionens 
nordvästsektor genom ett vidare samarbete mellan kommuner och andra aktörer. 

 
 
Översiktsplan, Sundbyberg kommun 76 
ÖP antogs av kommunfullmäktige 2001. Arbetet med översiktplanen har bedrivits inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen på uppdrag av kommunstyrelsen. Dess huvuddrag är att 
värna om Sundbybergs identitet genom att vara småstaden i storstaden, skapa en balans 
mellan sociala, ekonomiska och ekologiska faktorer där segregation motverkas, erhålla 
en trygg stad för alla men framför allt  för barnen, en integrerad stad med starka centrala 
delar och sammanknutna stadsdelar, att exploatera genom förtätning samt att värna om 
de gröna kvaliteterna. I Sundbyberg finns följande ställningstaganden som kan komma 
att påverka den socioekonomiska strukturen i Järva: 

• Sundbyberg ska vara en stad i social, ekonomisk och ekologisk balans där 
segregation mellan olika områden och grupper ska motverkas. 

• En önskad omvandling av Enköpingsvägen E 18 till lokal huvudgata frigör nya ytor 
norr om vägen som kan knytas samman med övriga delar av Sundbyberg.  

• Ett önskat klargörande av lokalisering och omfattning av ny bebyggelse av såväl 
bostäder som arbetsplatser i Stora Ursvik. 

 
 

Kommunplan, Sollentuna kommun 77 
Sollentuna kommun kallar sin översiktplan för kommunplan. Den antogs av 
kommunfullmäktige 1998. Den togs fram av en tvärfacklig projektgrupp bestående av 
representanter från miljö- och hälsoskydds-, kommunstyrelse-, kultur-, socialtjänst-, och 
stadsbyggnadskontoret. Dess huvuddrag är att skapa ett socialt-, ekologiskt-, 
ekonomiskt- och organisatoriskt långsiktigt hållbart samhälle. Sollentuna kommunplan 
har följande utgångspunkter som kan komma att påverka den sociala strukturen i 
fallstudieområdet:                                                                                                          

                                                        
75 Järfälla kommun, 2001 
76 Sundbyberg kommun, 2001 
77 Sollentuna kommun, 1998 
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• Att konstatera att social integration är en nödvändighet för att uppnå social 
uthållighet i samhället. Viktiga faktorer är trygghet och samhörighet, delaktighet och 
ansvar. 

• Inriktningen att Häggvik i norra Sollentuna har förutsättningar och skall planeras så 
att området kan tjäna som en regional knutpunkt för regionaltåg och lokatrafik. 
Station Nord. 

• Utvecklingen av bebyggelse i Silverdal, norr om E 4 och söder om Helenelund. Där 
bostäder och lokaler blandas med en gestaltning enligt trädgårdsstadens principer.  

 
 
 

Pågående projekt som berör Järva 
 
Järva kommer i stor utsträckning att påverkas av projekt som idag befinner sig på 
planeringsstadiet. Vissa av dessa projekt utgör stommen i de framtida 
infrastruktursatsningar som ska vara lösningen på de kommunikations- och 
trafikflödesproblem som uppstått eller förväntas uppstå. Risken är dock att projektens 
indirekta påverkan i form av fysiska barriärer och inlåsningseffekter kan ge ökade 
problem och sämre social status i området. I mitt förslagsarbete är det främst dessa 
projekt jag försöker omforma eller komplettera så att de möjliggör en ökad 
socioekonomisk boendeintegration i Järva. Samtidigt bibehålls de aktuella planernas 
funktion och grundkaraktär eftersom de har flera viktiga syften att uppfylla om än med 
något annan utformning och lokalisering. De sex projekt som jag har valt att fokusera på 
är: 
 
• Ombyggnaden av E 18 
• Förbifart Stockholm  
• Tvärbana Norr 
• Framtidsbild – Kista Science City  
• Barkarbyfältets utvecklingsområde 
• Stora Ursvik 
 
Mitt urval grundar sig på att jag tror att utformningen av större exploateringar i 
randområden till Järva har stor betydelse för den socioekonomiska 
boendesegregationen. 
 
 
Ombyggnaden av E 18 78  
Det har funnits ett behov av en ny utformning av E 18 mellan Hjulsta och Ulriksdal 
sedan 1970-talet och då framför allt längs Hjulstavägen. Vägverket planerar därför en 
ombyggnad av E 18 längs Hjulstavägen för en ökad framkomlighet, bättre säkerhet, 
minskade bullernivåer, minskade barriäreffekter och intrång i bostads- och 
grönområden.  
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Figur 9. Programområde för E 18. På bilden visas utformningen av den planerade vägen 
 
 
Figur 9 ovan visar en illustration på utformningen av Hjulsta trafikplats i väster, Tensta 
trafikplats norr om Tensta, Rinkeby och Rissne trafikplats i öster samt Ärvinge och 
Kista trafikplats i norr. Hjulsta trafikplats ansluter mot Bergslagsvägen, Akallavägen 
och Barkarby. Tensta trafikplats ansluter Tensta och nordvästra Rinkeby. I nordöstra 
Rinkeby ansluter Rinkeby trafikplats med den nya Kymlingelänken. Rissne trafikplats 
lokaliseras mellan södra Rinkeby och Rissne och kopplar samman Enköpingsvägen med 
Hjulstavägen, Ulvsundavägen och Rinkebysvängen. Ärvinge trafikplats ansluter till 
Kista och Ärvinge och avlastas genom ny förbindelse med väg E 4 via dagens Kista 
trafikplats. På tre ställen utreds överdäckningar av vägområdet längs Tensta och 
Rinkeby för att minska bullret och vägens barriäreffekter mot grönområdet. 
Ombyggnaden innefattar också en förbättring av de gång- och cykelförbindelser under 
E 18 som finns mellan Södra Järva och Järva friområde. 
 
Analys av projekt 
 En av de största nackdelarna med förslaget är givetvis att den skapar en fysisk barriär 
som löper runt Tensta och Rinkeby. Den barriären utgörs främst av Hjulsta trafikplats 
som skapar en mur av vägar i väster mellan Tensta och Barkarby. Denna mur 
omöjliggör också för staden att nyttja utvecklingsområdet väster om Hjulsta. En ny 
stadsdel där kan bli en mycket viktig del i att skapa möjligheter för hela området att bli 
en attraktiv del av staden. Dessutom förstärks barriären mellan Rinkeby och den 
framtida stadsdelen Stora Ursvik eftersom vägens utformning begränsar personflödet 
mellan de två stadsdelarna. En sådan utformning befäster således Rinkeby som en 
isolerad ö omgiven av grönstråk och trafikleder där det naturliga mötet och delade 
offentliga rummet omöjliggörs. 
 
 

Hjulsta 

Tensta 

Rinkeby
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Hjulsta/Tensta 

Norra Järva Barkarby 

Sollentuna 

Förbifart Stockholm 79 
Förbifart Stockholm är en del av den Yttre Tvärleden som ska sammanbinda 
Södertörnsleden med Norrortsleden.  
 
 

 
Figur 10. Svart sträckning i nord-sydlig riktning utgör ett av alternativen för vägförbindelsen och dess 
inverkan på fallstudieområdet..  
 
 
Den är en förbifart för långväga transporter förbi Stockholm och för transporter inom 
regionen. Den möjliggör att färdas mellan norra och södra regionhalvan utan att belasta 
de centrala delarna av regionen. Enligt Vägverket bedöms kapaciteten över Saltsjö-
Mälarsnittet öka med 30 procent tack vare en tillkomst av den Yttre Tvärleden.  
 
Förbifart Stockholm ingår i den regionala utvecklingsplanens förslag till övergripande 
trafiknät i regionen. Den binder samman tilltänkta tillväxtcentrum i norr och söder 
såsom Haninge centrum, Flemingsberg, Kungens kurva, Barkarby och Häggvik. Med 
vägen ökar trafikarbetet i regionen med 5 procent jämfört med att inte bygga leden 
enligt Transek 2001. Samtidigt blir hastighetsrytmen bättre på de befintliga 
infartslederna genom minskad biltrafik. Köer kommer att finnas kvar på det centrala 
huvudvägnätet men de skulle bli längre utan en ny förbifart. 
 
Den tänkta vägkorridoren för en förbifart ligger inom områden av riksintresse, befintliga 
och planerade naturreservat, gröna kilar samt Mälarens planerade vattenskyddsområde. 
Vägen förutsätts därför i tidigare utredningar till stor del ligga i tunnel. 
 
Analys av projekt 
Förbifart Stockholm berör fallstudieområdet i främst Hjulsta och Tensta, se figur 10. 
Dess sträckning kommer tillsammans med E 18 att utgöra en kraftig fysisk barriär 
mellan Järva och stadsdelarna i Järfälla och därmed låsa in stadsdelarna. På så vis 
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minimeras förutsättningarna för stadsdelarna att på ett naturligt sätt länkas till den 
eventuellt nya stadsdelen väster om Hjulsta. Värsta tänkbara scenario blir således om 
Förbifart Stockholm och Hjulsta trafikplats placeras på de idag anvisade platserna och 
lokaliseras ovan jord. Det skulle omöjliggöra chanserna för naturliga träffpunkter, 
möten och kommunikation mellan Hjulsta och Barkarby 
 
 
Tvärbana Norr 80 
Tvärbana Norr är den fortsatta dragningen av tvärspårvägen från Gullmarsplan och 
Alvik vidare norrut mot Häggvik och Helenelund i Sollentuna med en gren till Solna 
station. Syftet med tvärbanan är att knyta ihop de ensidigt radiella spårsystemen, 
förstärka och skapa nya viktiga knutpunkter samt att förbinda de halvcentrala 
bebyggelseområdena.  
 
Diskussioner har länge pågått om vilken sträckning en eventuell fortsättning på 
snabbspårvägen skall ha vidare norrut från Alvik. Sundbybergs kommun vill att 
dragningen ska gå genom Rissne och det planerade området Stora Ursvik innan dess 
vidare dragning mot Kista och Häggvik eller Helenelund. Stockholms stad å andra sidan 
förespråkar en linje innanför stadsgränsen strax väster om Sundbyberg som sedan viker 
in i Rinkeby och följer Rinkeby allé. Därefter passerar den Rinkeby torg och fortsätta 
norrut mot Kista över Järva friområde. 
 

Figur 11. Norra Tvärbanans dragning genom fallstudieområdet.  
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Tvärbanan har över sträckningen Rissne-Sollentuna delvis som funktion att koppla ihop 
södra Järva med de norra delarna och då framför allt med arbetsplatsområdet i Kista. En 
tvärbana underlättar de kollektiva kommunikationerna mellan norra och södra Järva och 
dess stadsdelar. 
 
Analys av projekt 
En dragning av tvärbanan via Rissne och Stora Ursvik vidare upp till Kista, begränsar 
möjligheten att länka samman Rinkeby med Kista och andra omgivande stadsdelar. Det 
andra förslaget som är en dragning via Rinkeby kan ge samma effekt som tunnelbanan 
eftersom det endast ger en förstärkt centraliserad mötespunkt internt i Rinkeby. Det 
naturliga mötet med andra stadsdelars befolkning förbättras således inte. 
Rinkebyalternativet kräver också ett stort ingrepp på Järvafältet eftersom dragningen är 
gjord rakt över friområdet vilket kan försämra de möjligheter till trivsam rekreation som 
finns där. Vad gäller den vidare dragningen från Kista till Sollentuna kommun finns det 
tre alternativ. Att fortsätta linjen till Helenelund är viktigt för att förstärka dess karaktär 
av knutpunkt för spårbunden trafik, men den dragningen koncentrerar utvecklingen av 
norra Järva till att beröra Kista. Således lämnas Husby och Akalla utanför den framtida 
möjligheten till en mer sammanlänkad utveckling av Norra Järva. Alternativ två, 
dragningen från Kista till Sollentuna kan förstärka samtliga stadsdelars möjlighet att 
närma sig Sollentuna. Lämpligt placerade hållplatser kan skapa förutsättningar för 
naturliga mötespunkter liknande de som redan finns i Kista. 
 
 
Framtidsbild - Kista Science City 81 
Framtidsbild - Kista Science City är en övergripande verksamhets- och 
utbildningssatsning i Norra Järva som genomförs i ett samarbete mellan näringslivet, 
KTH och Stockholms stad, se figur 12.  

 Figur 12. Framtidsbild – Kista Science City   
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Här ska nya satsningar på utbildning och verksamheter genomföras under 
helhetsgreppet Framtidsbild – Kista Science City. Dess attraktiva miljö ska skapas av: 
 
• Utveckling av kärnområdet med Kista centrum och KTH:s IT-universitet till en tät 

sammanhängande stadsstruktur. 
• Kistagången som utvecklas till en levande pulsåder längs hela sträckan från Kista 

torg via Kista centrum och Kista central till Helenelunds pendeltågsstation. 
• En ny studentstad upprättas kring Kista gård och ansluter till Husbys bostäder och 

centrum.  
 
För att detta ska möjliggöras krävs också flera större trafiksatsningar i området. 
Exempel på sådana är: 
 
• En uppgradering av de kollektiva tvärförbindelserna, och etableringen av Kista 

station som en ljus och trygg plats. 
• Omformningen av Hanstavägen som idag är en motorled, till Hansta allé, en 

stadsboulevard.  
• En indelning av de större fastigheterna med nya gator skapar mindre kvarter med 

större intensitet i gatulivet och bättre genomströmning för trafiken. 
• Fler anslutningar till Hanstavägen ger bättre genomströmning i stadsdelarna. 
• Generell tillgänglighet med bil eftersträvas, särskilda bussgator och planskillnader 

har därför i vissa lägen tagits bort. 
 
Analys av projekt 
Framtidsbild – Kista Science City är till stor del inriktat på Kista och dess behov. Det 
kan givetvis falla naturligt med de intressenter som deltar. De eventuella problem som 
jag identifierar är därför främst kopplade till den förstärkta uppdelningen mellan de 
norra och södra delarna av Norra Järva. Dessutom kan vissa trafik- eller 
bebyggelsesatsningar resultera i att Kista utvecklas på egen hand. Det skapas en viss 
zonering där Husby och Akalla inte blir delaktiga i utvecklingen i någon större 
utsträckning. Det kan kortfattat sägas som att blandningen och mångfalden inte 
premieras och därför inte skapar förutsättningar för hela Norra Järva att bli attraktiva 
stadsdelar. 
 
 
Barkarbyfältets utvecklingsområde 82 
För närvarande upprättas en fördjupad översiktsplan över Barkarbyfältet vilken jag inte 
givits möjligheten att ta del av, informationen är därför hämtad från kommunens 
översiktplan. Barkarbyfältets utvecklingsområde är ett planerat bostads- och 
arbetsområde i Järfälla kommun med tät bebyggelse och med närhet till en ny regional 
kollektivtrafikpunkt, Stockholm Väst. 
 
Området har enligt Järfällas översiktsplan goda förutsättningar genom sin storlek och 
sitt goda läge nära vägar och kollektivtrafik alldeles intill Järvafältets friluftsområde och 
utgör en tydlig entré till Järfälla i framtiden, se figur 13.  
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Figur 13. Östra Järfälla kommun med Barkarbyfältets utvecklingsområde markerat i cirkeln. 
 
 
Barkarbyfältet är tänkt att på sikt byggas samman med omgivande stadsbygd och ges ett 
starkare samband med Jakobsberg samt Akalla/Kista. Området kan bli attraktivt för 
verksamheter genom läget vid E 18, utbyggd kollektivtrafik samt närheten till Kistas 
arbetsområde och Veddesta. Barkarbyfältet är även ett lämpligt läge för det lärcenter 
som ska tillkomma i kommunen. Den nya Stockholm Väst avses bli en regional 
knutpunkt med station på Mälarbanan, tunnelbaneanslutning samt kollektivtrafikstråk 
på tvären från Hässelby mot Akalla/Kista/Häggvik.  
 
Analys av projekt 
Järfälla kommun har inga egentliga anledningar till att inte fortsätta expandera åt sydost. 
Utvecklingsområdet är ett bra initiativ, men ett ökat samarbete med Stockholms stad 
skulle kunna resultera i att utvecklingsområdet väster om Hjulsta blir en del av helheten. 
Kommungränsen mellan Järfälla och Stockholm bör inte hindra utvecklingen. 
 
 
Stora Ursvik 83 
Området avgränsas av E18/Enköpingsvägen i söder och Kymlingelänken i väster, vilket 
medför att området är bullerutsatt. Med en ny utformning på Enköpingsvägen finns 
goda förutsättningar att skapa en levande stadsdel i Stora Ursvik som integreras med 
omkringliggande stadsdelar. Stora Ursvik har god tillgänglighet till Järva friområde norr 
om planområdet som är en del av den regionala grönstrukturen. Här ligger även 
Igelbäckens dalgång som är ett ekologiskt känsligt område. Stora Ursvik är en planerad 
ny stadsdel i Sundbyberg kommun som angränsar till Stockholm stad i väster i form av 
stadsdelen Rinkeby. Området ska integreras med övriga stadsdelar i kommunen genom 
god fysisk utformning och kollektivtrafikförsörjning. I den fördjupade översiktsplanen 
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över området har fyra alternativa planstrukturer tagits fram som underlag för en bred 
dialog under samrådet. Samtliga alternativ innehåller en blandad bebyggelse med både 
bostäder och arbetsplatser, se figur 14.  
 
 

 
Figur 14. Tre förslag från tre olika arkitektkontor av ett framtida Stora Ursvik. 
 
 
Områdets planstrukturer är ett traditionellt stadsplanemönster som bygger på 
kvarterstadens princip med mer eller mindre kringbyggda kvarter och kontinuerliga 
gatunät. Dess exploateringsgrad varierar i de fyra alternativen mellan relativt låg och 
hög exploatering, 0,3 – 1,5. Stadsdelen ska utvecklas till en stadsdel med blandning av 
arbetsplatser, service och grönytor där arbetsplatser kan integreras på tre olika nivåer; 
husnivå, kvartersnivå och områdesnivå. Trafiksystemet har en gemensam nämnare i 
samtliga alternativ, nämligen en strävan att undvika långtgående trafikseparering och 
säckgator och istället eftersträva ett kontinuerligt gatunät.  
 
Analys av projekt 
Den nya stadsdelen blir ett fint komplement i Sundbyberg. Den nya stadsdelen är i 
planarbetet sammanlänkad med Rissne i söder, Ursvik i öster och har en god koppling 
till Järvafältet i norr. Risken finns dock att dess utformning skapar en än större mur mot 
Rinkeby i väster vilket kan resultera i att möjligheterna till ett samarbete och naturliga 
möten mellan stadsdelarna avsevärt försvåras.  
 
 
 
Identifiering av huvudorsaker och huvudmål 
 
Fallstudiens huvudorsaker berör praktiska frågor i den fysiska planeringen som kan 
utgöra orsaker till segregation. För att identifiera dessa har jag valt att arbeta med en 
intervjustudie av personer med olika kompetens och med skiftande insyn i 
fallstudieområdet. Det finns tyvärr inga tydliga bevis på att motverkandet av de faktorer 
som redovisas skulle kunna förändra den socioekonomiska strukturen. Det som dock 
talar för en intervjustudie är att den liktydighet som ibland infinner sig i svaren kan 
tolkas som en form av enighet över vilka fysiska strukturer som kan förbättra 
situationen. Dessutom överensstämmer rapportens teoretiska del med de intervjuades 
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åsikter vilket ytterligare kan förstärka dessa. Jag anser därför att de orsaker som 
redovisas kan ses som intressanta och praktiska i arbetet med att upprätta fallstudiens 
huvudmål. 
 
 
Huvudorsaker  
 
Den frågeställning som i praktiken begränsas till att beröra fallstudieområdet är; Vad är 
orsaken till att flera stadsdelar i Järva är geografiskt segregerade från den övriga 
staden? Det uppkom sex orsaker vid två tillfällen eller mer som berör den fysiska 
planeringens praktiska frågor. De överensstämmer också delvis med de teorier som 
presenterats i rapporten. Därför anser jag att de i den här fallstudien bör utgöra 
huvudorsaker till utsattheten i Järva ur ett samhällsplaneringsperspektiv. Faktorerna är 
följande: 
 
• Brist på träffpunkter, kommunikation och naturliga möten 
• Allmänna otrygghetsfaktorer i stadsdelarna  
• Dåliga boendekarriärsmöjligheter i utsatta stadsdelar 
• Fysiska barriärer runt stadsdelarna 
• Kategoriserat byggda fastigheter och områden 
• Brist på lokala arbetsmöjligheter 
 
 
Huvudmål 
 
De sex huvudorsakerna utgör grunden till mina förslag till rumsliga alternativ eftersom 
motverkandet av dessa skulle kunna leda fram till en minskad segregation i Järva. Fyra 
av faktorerna har enligt min mening direkt relevans för fysisk planering och bör kunna 
motverkas genom att upprätta dess motsats. Huvudmålen blir således att: 
 
• minska de fysiska barriärerna runt stadsdelarna 
• skapa boendekarriärsmöjligheter  
• komplettera med byggnader med skiftande utformning för att skapa varierande 

områden 
• skapa förutsättningar för lokala arbetsplatser  
 
De andra två orsakerna, brist på träffpunkter, kommunikation och naturliga möten samt 
allmänna otrygghetsfaktorer i stadsdelarna är mer svåråtkomliga med fysiska strukturer. 
Däremot går det att ge förutsättningar för att motverka dessa orsaker vilket jag anser 
görs genom att uppnå huvudmålen.  
 
 
 
Framtidsbilder och rumsliga alternativ i Järva 
 
För att motverka problemet med segregation i Järva ges förslag på förändringar i den 
fysiska miljön som kan ligga till grund för en mer integrerad delregion genom att sträva 
efter de identifierade huvudmålen. För att åstadkomma det pekar jag på fem 
huvudområden för integration, se figur 15. Dessa huvudområden framträder mellan: 
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Barkarby 

Hjulsta/Tensta Rinkeby 

Stora 
Ursvik 

Sollentuna 

Akalla 
Husby 

Kista 

• Akalla/Husby/Kista och Sollentuna  
• Akalla/Husby och Kista  
• Akalla/Husby/Kista internt mellan de norra och södra delarna 
• Barkarby och Hjulsta/Tensta 
• Rinkeby och Stora Ursvik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 15. Schematisk bild över Järva där de mörka partierna utgör huvudområdena för integration.  
 
 
Mina förslag till åtgärder i Järva baserar sig på de regionala, mellankommunala och 
lokala förutsättningar som identifierats. Samtliga förslag som presenteras är utformade 
med inriktning att uppnå de huvudmål som redovisades i föregående kapitel för att 
möjliggöra en ökad integration.  
 
I förslagsdelen är Järva fortsättningsvis uppdelat i tre delar. Detta för att bättre kunna 
beskriva de förslag till förändringar som är gjorda. Jag har valt följande uppdelning: 
 
• Norra Järva   består av Sollentuna kommun, Kista, Husby och Akalla. 
• Västra Järva  består av Barkarby i Järfälla kommun, Hjulsta och Tensta.  
• Östra Järva   består av Stora Ursvik i Sundbyberg kommun och Rinkeby.  
 
 
Sammanfattning av strukturella alternativ 
 
I figur 16 nedan redovisas mina strukturella alternativ till pågående projekt som berör 
Järva. I de övre delarna av delregionen finns Norra Järva som bedöms ha stor 
expansionspotential inom området samt vidare norr- och söderut längs väg E 4 med 
både blandad bebyggelse och en ny stadsdel. I Västra Järva frigörs ett stort 
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stadsutvecklingsområde som skapar bättre kontakt mellan Järfälla och Stockholm. I 
östra Järva ökas samarbetet i öst-västlig riktning mellan Sundbyberg kommun och 
Stockholm kommun i fallstudieområdet genom överdäckning. Sammantaget ger det en 
tydlig bild av att utvecklingen av staden är riktad mot de stadsdelar eller områden som i 
RUFS 2001 utpekas som framtida regionala stadskärnor, samt mot de områden som i 
översiktsplanerna betraktas som utvecklingsområden. 
 
 

Figur 16. Fallstudieområdets fysiska avgränsning och de föreslagna strukturella alternativen. 
 
 
De tidigare slutna ”boendeöarna” Rinkeby och Tensta/Hjulsta öppnas för vidare 
utveckling eftersom barriärer rivs mellan Stockholms stad och de omkringliggande 
kommunerna. Även Norra Järva får en större koppling med dess huvudsakliga 
grannkommun Sollentuna i norr. Järva blir en del av hela utvecklingen i staden där 
framtida regionala stadskärnor, utvecklingsområden och transportsystem främjar även 
de idag utsatta områdena. Detta kan förhoppningsvis vara en bidragande faktor i arbetet 
med att minska utsattheten i Järva i fortsättningen.  
 
Dessutom bevaras Järva friområde och Igelbäcken som det viktiga grönområde det är 
vilket också är ett önskvärt mål enligt samtliga översiktsplaner som berör 
fallstudieområdet. Detta eftersom den föreslagna utvecklingen varken gör intrång i 
grönområdet eller skapar fysiska barriärer i någon ytterligare utsträckning. På de 
följande sidorna beskrivs och analyseras föreslagna rumsliga alternativ mer utförligt. I 
tabell 1 finns en sammanfattning av de rumsliga alternativ som föreslagits. 
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Tabell 1. Sammanfattning av rumsliga alternativ till integrerande åtgärder i Järva 

Norra Järva Västra Järva Östra Järva 

Norra Tvärbanan dras 
genom Kista 

arbetsområde vidare upp 
mot Sollentuna 

Hjulsta trafikplats flyttas 
norrut 

Norra Tvärbanan dras 
mellan Rinkeby och Stora 

Ursvik 

Hanstavägen omformas 
och avlastas med en 
utvecklad Kista allé 

Förbifart Stockholm dras i 
tunnel mellan Lunda och 
ny trafikplats vid Hjulsta 

Ursviks bro utvecklas till 
ett utbildnings- och 
verksamhetsområde 

Kista trädgårdsstad 
utvecklas på området norr 

om Husby 

Hjulsta trädgårdsstad samt 
verksamhetsområdet längs 

E 18 utvecklas på den 
frigjorda ytan mellan 
Tensta och Barkarby 

Rinkeby allé förstärks 
som handelsstråk mellan 
Rinkeby torg och Ursviks 

bro  

Trafikkopplingar förstärks 
norrut mellan Kista och 

Sollentuna kommun  

Nya trafikkopplingar 
mellan Tensta och 

Barkarby 

Nya trafikkopplingar 
mellan västra Rinkeby 

och Ursviks bro 

Studentstaden utvecklas i 
centrala, perifera och 

utspridda kvarter 
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Norra Järva 
 
I stora drag föreslår jag rumsliga alternativ till pågående projekt som ökar 
integrationsmöjligheterna mellan Sollentuna och Stockholm. De åtgärderna utgörs 
främst av förslag till trafikkopplingar via vägar och spårväg. Dessutom arbetar jag med 
att försöka integrera Norra Järva internt mellan de södra och norra delarna samt mellan 
Kista och de övriga stadsdelarna. Detta görs genom avlastning och omgestaltning av 
Hanstavägen, utveckling av ny stadsdel norr om Husby, utspridning av studentbostäder 
samt blandad bebyggelseutveckling där verksamheter, handel och bostäder samverkar, 
se figur 17 och rubriker till samtliga rumsliga alternativ.  
 
 

Figur 17. Norra Järva som utgörs av stadsdelarna Akalla, Husby, Kista och delar av Sollentuna. 
 
 
1. Norra Järva allé mellan Akalla centrum och Kista centrum 

 
2. Hanstavägen som boulevard 
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Norra Järva allé mellan Akalla centrum och Kista centrum 
 
Trafikkopplingen mellan Akalla och Kista kallar jag för Norra Järva allé. Jag vill med 
den försöka skapa en genomgående och cirkulerande trafikrörelse mellan centrumen i 
de olika stadsdelarna. Det symboliseras av samverkan mellan Hanstavägen och Norra 
Järva allé som fungerar tillsammans. För att genomföra detta föreslår jag att 
trafiksepareringen längs Sibeliusgången vid Akalla centrum rivs och ersätts med en 
genomgående väg med korsningar i samma plan, trots att vägen går i skärning, från 
Akalla centrum till Kista centrum. Samtidigt kan en kvarterskaraktär skapas i norra 
delarna av Akalla, Husby och Kista genom kopplingar i nord-sydlig riktning mellan 
Finlandsgatan och Sibeliusgången, Norgegatan och Hanstavägen samt Danmarksgatan 
och Hanstavägen.  
 
Analys av alternativ 
Att avlasta Hanstavägen är en av de viktigaste faktorerna i skapandet av ett 
sammanhängande Norra Järva. Det är också en av Norra Järva allés huvuduppgifter. 
Förutom det eftersträvas en allé som kopplar samman de olika stadsdelscentrumen och 
skapar ett förhållande där stadsdelarna kan samverka istället för att vara isolerade från 
varandra. Dessutom ges bilen mer plats i fotgängarens och cyklistens vardag genom att 
korsningar sker i samma plan. Det skapar eventuellt en större trygghetskänsla utifrån ett 
resonemang att många upplever den trafikerade vägen där människor och viss trafik 
samverkar som en tryggare plats. Att skapa korsningar i samma plan med en väg som 
går i skärning kan ge en mer böljande vägstruktur. Om detta är en positiv eller negativ 
upplevelse för människan är svårt att svara på. Vanligtvis brukar dock en varierande 
stadsbild upplevas som någonting positivt.  
 
 
Hanstavägen som boulevard 
 
Mitt föreslagna alternativ bygger till stor del på förslaget i Framtidsbild – Kista Science 
City. Det vill säga att utveckla Hanstavägen till en grön boulevard. Skillnaden är att jag 
anser att Hanstavägen bör avlastas genom att öka trafikflödet mellan Akalla centrum 
och Kista centrum via den nya trafikkopplingen dem emellan, enligt förslaget om Norra 
Järva allé ovan. Därefter kan Hanstavägen ges en ny karaktär med cirkulationsplatser i 
samma plan, anslutningspunkter och angöringsfickor, ökade förbindelser i nord-sydlig 
riktning, avsmalnanden och andra hastighetsdämpande åtgärder samt förtätning av 
bebyggelse längs vägstråket.  
 
Analys av alternativ 
En omgestaltning av Hanstavägen är en förutsättning för att skapa ett Norra Järva som 
är socioekonomiskt boendeintegrerat. Det är också nödvändigt för att området norr om 
Husby skall kunna exploateras på ett sådant vis att möjligheterna för ökad integration 
skapas. Att ge Hanstavägen en ny gestaltning minskar den fysiska barriär som den utgör 
idag vilket möjliggör ett ökat flöde av människor mellan de norra och södra delarna av 
Norra Järva.   
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Norra Tvärbanans dragning mellan Kista och Sollentuna  
 
Jag förespråkar Norra tvärbanans dragning via Kista centrum, Nordvästra Kista och 
vidare upp i Sollentuna. En dragning som löper längs Kistagången för att vika av 
västerut på Grönlandsgången och sedan vidare genom Universitetsområdet till en ny 
stadsdel i nordvästra Kista. Därefter fortsätter den upp längs Turebergsleden och in mot 
Sollentuna centrum. I sträckningen ger jag alternativ till två stycken viktiga stationer, 
dels i en eventuell ny stadsdel i Nordvästra Kista och en i närheten av Kista centrum.  
 
Analys av alternativ 
Dragningen förstärker förbindelsen mellan Sollentuna och Stockholm och möjliggör ett 
ökat samspel mellan kommunen och staden. Placeringen av hållplatsen i nordvästra 
Kista är viktig för att skapa personflöden via förstärkta gång- och cykelstråk mellan 
tunnelbanan i Husby centrum och den av mig föreslagna nya stadsdelen i nordvästra 
Kista. Det kan alltså bli något av en knutpunkt för kollektivtrafiken. Den har också en 
relativt god lokalisering mellan boende-, arbets-, och studentområden vilket bör 
underlätta för personflöden, möten och en träffpunkt som stärker kopplingen mellan 
stadsdelarna. Risken som finns är att personflödet aldrig uppstår på grund av den 
naturliga kopplingen som planeras mellan tunnelbanan och tvärbanan i Kista centrum.  
 
 
 Ökad trafikkoppling med Sollentuna 
 
I mitt föreslagna alternativ är det inlagt tre förbindelsestråk mellan Norra Järva och 
Sollentuna kommun. Längs Turebergsleden in mot Tureberg och Sollentuna centrum, 
ökad förbindelse längs Kistagången vidare in mot Helenelund och Heleneport som är 
länken till Arlandabanan och pendeltåg, samt Kistaspåret som knyter samman 
trädgårdsstaden i Helenelund med trädgårdsstaden i Nordvästra Kista. De tre 
förbindelserna kopplar samman följande vägar: 
 
Turebergsleden: Hanstavägen – Sollentunavägen 
Kistaspåret: Norgegatan – Sollentunavägen 
Kistagången: Isafjordsgatan – Sollentunavägen 
 
Analys av alternativ 
Turebergsleden blir relativt begränsad som en naturlig mötespunkt mellan Sollentuna 
och övriga Norra Järva på grund av dess storlek. Däremot kan en förstärkt 
trafikkoppling längs Kistaspåret och Kistagången med lämplig utformning utvecklas till 
goda stråk för möten mellan människor. Trafikkopplingen skapar ett tydligare 
samarbete inte bara mellan Sollentuna och utvecklingsområdena i Norra Järva utan 
också mellan de olika stadsdelarna som finns eller jag givit som alternativ i Norra Järva, 
exempelvis Helenelund och nordvästra Kista. De utökade vägförbindelserna har också 
stöd i teorier om att förutsättningar ges för en tryggare boendemiljö genom mer blandad 
trafik. 
 
 
Ny stadsdel i nordvästra Kista  
 
En trädgårdsstad i nordvästra Kista är mitt alternativa förslag till den studentstad som 
annars planeras. Det är en ny stadsdel som har en varierande struktur i form av 
verksamhet och boende. Trädgårdsstaden på angiven plats utformas också i samklang 
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med Helenelund på andra sidan E 4 som redan har denna typ av småskaliga 
stadskaraktär. 
 
Analys av alternativ 
Logiken i att skapa en trädgårdsstad i detta område kommer sig av att det idag finns små 
eller inga möjligheter till varierande boendemiljöer i Husby och Akalla. Vill ett hushåll 
skaffa sig en villa eller ett radhus blir de oftast nödgade att flytta ut från stadsdelen 
vilket bidrar till att bibehålla de socioekonomiska mönstren. En småstad med varierande 
struktur och boendeform ger goda förutsättningar för människor att göra boendekarriär 
inom Norra Järva. Därmed skapas möjligheter för etablering av en blandad 
socioekonomisk struktur. Lika stadsbebyggelsestrukturer mellan Nordvästra Kista och 
Helenelund tillsammans med förbättrade kommunikationer skulle också skapa goda 
förutsättningar för en åtminstone rent visuell ökad förbindelse mellan Sollentuna och 
Stockholm i framtiden.  
 
 
Studentstadens utveckling 
 
Jag anser att studentbostäder bör vara uppdelade på centrala, perifera och utspridda 
kvarter. De centrala områdena kring Hanstavägen och Kista gård utgör blandad 
bebyggelse där både utbildningslokaler och student- och forskarbostäder inryms. De 
perifera och utspridda studentkvarteren∗ består av studentbostäder som antingen ligger i 
utkant av verksamhetsområden eller spridda i stadsdelarna∗∗. Dessa perifera kvarter är 
kopplade dels till Kista arbetsområde samt till norra Akalla och den utvidgning av 
arbetsplatser som jag förespråkar där. Perifera placeringar i Akalla ger också närheten 
till en eventuell planerad filial av musikhögskolan i Akalla centrum. Vissa delar av de 
perifera studentkvarteren är också lokaliserade öster om Kymlingelänken i Nedre 
Kymlinge.  
 
Analys av alternativ 
Med en utspriddhet och fördelning av studentbostäder över hela Norra Järva skapas ett 
flöde som främjar möten mellan människor. Flera av de offentliga rum som befinner sig 
mellan de perifera och de centrala delarna är rum som kan främja mötet. Exempelvis 
stadsdelscentra eller hållplatser för kollektivtrafik. Dessutom utgör blandningen av 
människor med olika bakgrund en viktig del i att skapa levande stadsdelar. 
Studentbostäderna kan också komplettera de befintliga byggnader som finns i Husby 
och Akalla vilket förhoppningsvis tillför en positiv dynamik till områden med 
kategoriserade byggnader. 
 
 
Fördelning av arbetsplatser 
 
Mitt föreslagna alternativ bygger på att vidareutveckla arbetsplatser inom Akalla 
arbetsområde samt att möjliggöra för viss exploatering av arbetsplatser öster om 
Kymlingelänken i Nedre Kymlinge där jag tidigare påvisat en lämplig plats för ett 
perifert studentkvarter. I stora drag kan mina förslag till utveckling av arbetsplatser 

                                                        
∗ Studentkvarteren inrymmer inte enbart studenter utan bör kompletteras med handel eller annan verksamhet. 
Begreppet används för att påvisa att antalet studentbostäder är i majoritet i dessa kvarter. 
 
∗ ∗ De studentbostäder som ligger utspridda i stadsdelarna är ej platsbestämda i denna rapport utan finns redovisade i 
bland annat ”Framtidsbild – Kista Science City”. 
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sammanfattas i att Akalla fortsätter att expandera och kompletteras västerut/norrut 
medan Kista förtätas och vidareutvecklas österut/söderut. 
 
Analys av alternativ 
Arbetsplatserna är precis som studentkvarteren utspridda för att skapa dynamik och 
mångfald i hela Norra Järva. Med den utspriddheten och fördelningen skapas också här 
ett flöde som främjar möten mellan människor. Dessutom ger blandningen av 
människor och verksamheter större förutsättningar för upprättandet av träffpunkter, ett 
överbryggande av fysiska barriärer, möjligheter till lokala arbetsplatser och en mer 
blandad bebyggelse som förhoppningsvis tillför en positiv dynamik till de områden som 
idag har relativt kategoriserade byggnader.  
  
 
Stadsdelen Nedre Kymlinge 
 
Jag anser att en ny stadsdel öster om Kymlingelänken i höjd med Kista bör bebyggas 
med lägenheter, verksamhetsmöjligheter och studentbostäder för att möjliggöra ett 
varierat boendeklimat med rörelse i kvarteret under dygnets alla vakna timmar. 
Stadsdelen förses med en av- och påfart från Ärvinge trafikplats mellan Hanstavägen 
och Kymlingelänken som också leder trafik öster om Kymlingelänken in i Kista Science 
City via tunnel. Dessutom måste GCM-nätet utvecklas betydligt eftersom studenter och 
andra som kan tänkas bo i den nya stadsdelen ofta är cykelburna, fotgängare eller 
mopedister. Om underlag finns bör också öppnandet av den idag outnyttjade 
tunnelbanestationen vid Nedre Kymlinge genomföras. 
 
Analys av alternativ 
En stadsdel i Nedre Kymlinge skapar personflöden i öst-västlig riktning i Norra Järva. 
Dessutom avlastas Hanstavägen med avfarten från Kymlingelänken till Torshamnsgatan 
vilket är önskvärt. Mitt huvudsyfte med en stadsdel i Nedre Kymlinge bygger på en 
tanke om utlokalisering av blandad bebyggelse vilket skapar möjligheter för dels ett 
komplement med varierande bebyggelse, möjligheter till alternativa 
boendeförhållanden, ett ökat flöde av människor som skapar större förutsättningar för 
möten och träffpunkter, samt ger möjligheter till lokala arbetsplatser. 
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Västra Järva 
  

I västra Järva bygger de föreslagna alternativen till pågående projekt på att 
utvecklingsområdet i väster tas i anspråk och byggs samman med Barkarbyfältets 
utvecklingsområde vilket förutsätter vissa fysiska förändringar i befintliga planer. 
Dessutom utvecklas trafikkopplingarna inom Hjulsta och Tensta västerut mot Järfälla, 
se figur 18 och rubriker till samtliga rumsliga alternativ. 
 
 

Figur 18. Västra Järva som utgörs av stadsdelarna Barkarby, Hjulsta och Tensta. 
 
 
 0.   Barkarbyfältets utvecklingsområde (pågående projekt) 
 
1. Ny placering av Hjulsta trafikplats 

 
2. Förbifart Stockholm i tunnel 

 
3. Förlängd tunnelbana mellan Hjulsta – Barkarby  

 
4. Boulevard mellan Tensta och Barkarby 
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Ny placering av Hjulsta trafikplats 
  
Mitt föreslagna alternativ är att flytta Hjulsta trafikplats norrut. Dess nya placering blir i 
den nordvästra delen av Hjulsta på Järva friområde. Där är kopplingen mellan E 18 och 
den planerade Förbifart Stockholm fortfarande möjlig utan att förstöra 
utvecklingsområdet mellan Hjulsta och Barkarby. Trafikplatsen bör också löpa i två 
plan där det ena planet går i skärning och möter upp Förbifart Stockholms nord-sydliga 
sträckning vidare mot Akalla. 
 
Analys av alternativ 
Att flytta Hjulsta trafikplats är ett grepp som möjliggör för Hjulsta och Tensta att växa 
samman med en eventuell ny stadsdel inom området väster om stadsdelarna. Grunden 
till flytten är således att frigöra mark vilket i andra skedet gynnar 
integrationsmöjligheterna genom att ge utökade möjligheter för boende och arbete. 
Dessutom försvinner behovet av ett genombrott i den närbelägna kullen vilket innebär 
att trafikplatsens placering inverkar mindre på det känsliga området kring kullen och 
dess fornlämningar. 
 
 
Förbifart Stockholm i tunnel 
 
Jag föreslår att sträckan mellan bron från Lunda och den nya placeringen av Hjulsta 
trafikplats, se figur 18, bör dras i tunnel. En ca. 400 meter lång tunnel möjliggör då en 
ny stadsdelsutveckling på ett område av ca. 300 000 m2 väster om Hjulsta. 
 
Analys av alternativ 
Alternativet är en förutsättning för att möjliggöra integrerande åtgärder i ett andra 
skede. På det här viset eliminerar man Hjulstas och Tenstas fysiska barriär i väster och 
öppnar upp den instängda ”boendeön” som stadsdelarna idag utgör, mot det framtida 
stadsutvecklingsområdet. En öppning som skapar möjligheter för det fysiska mötet och 
den naturliga kommunikationen. 
 
Dessutom kan den nya dragningen av Förbifart Stockholm följa den idag aktuella 
Bergslagsvägen och Akallalänken norrut i större utsträckning. Det skulle medföra en 
mindre inverkan på Järva friområde och på den känsliga Igelbäcken och dess djurliv. 
 
 
Förlängd tunnelbana mellan Hjulsta – Barkarby 
 
Jag anser att man bör förlänga den blå tunnelbanesträckningen mellan Hjulsta och 
Barkarby. Det skulle stärka Järfälla kommuns förslag om en ny station i Barkarby, 
Stockholm Väst. 
 
Analys av alternativ 
 En sådan station skapar förutsättningar för Barkarby Handelsplats att utvecklas vilket är 
en förutsättning för att skapa bättre förhållanden i Västra Järva samt att sträva efter att 
bli en framtida regional kärna. Det blir även en naturlig del av utvecklingen i samband 
med att en förlängning av tunnelbanan diskuteras mellan Akalla och Barkarby för att 
uppnå en cirkulär förbindelse mellan de två blå grenarna av tunnelbanan. En knutstation 
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i slutet på en förlängning är också naturligtvis en träffpunkt för resenärer från hela 
delregionen vilket underlättar för mötet mellan människor.   
 
 
Boulevard mellan Tensta och Barkarby 
 
En förutsättning för att Tensta, Hjulsta och Barkarby ska kunna fungera som en 
sammansvetsad region är att kommunikationerna fungerar genom hela området. Under 
förutsättning att Hjulsta Trädgårdsstad och utvecklingen av Barkarby handelsplats 
realiseras kommer därför en ny boulevard för kollektiv- och persontrafik att behövas.  
 
Analys av alternativ 
Dess linjedragning motiveras med att den förutom att länka Tensta och Stockholm stad 
med Järfälla kommun och Barkarby skapar en koppling mellan olika funktioner lokalt i 
stadsdelarna såsom centrum, torg, skolor, idrottsanläggningar och arbets- och 
boendeområden. Den skapar också ett förhållande där stadsdelarna inte längre enbart är 
tunnelbanebetjänade och fysiskt isolerade. En blandning av gcm-trafik och biltrafik kan 
också vara en källa till att möjliggöra minskade otrygghetsfaktorer i stadsdelarna. 
 
 
Hjulsta trädgårdsstad 
 
Min utgångspunkt tillsammans med de transportstrukturella förändringar som föreslås i 
texten ovan skapar förutsättningar för ett alternativ till en ny stadsdel väster om Hjulsta. 
Detta område som spänner över ca 300 000 m2 bör kopplas samman med Hjulsta i öster 
med hjälp av boendekilar in i stadsdelen, med bro över järnvägen till 
Barkarby/Veddesta och med tunnel under E 18 till det nya området på Barkarbyfältet i 
väster. Med rätt utformning blir det en lämplig övergång mellan stadsdelarna i 
Skälby/Barkarby och skivhusen och loftgångshusen i Hjulsta. 
 
Analys av alternativ 
En ny stadsdel mellan Barkarby och Hjulsta skapar möjligheter för en ökad tillväxt, en 
anknytning till lokala arbetsplatser i Barkarby och i stadsdelens egna centrum, ett ökat 
flöde av människor mellan olika funktioner vilket ger fler chanser till möten och 
slutligen ett större samarbete mellan staden och den intilliggande kommunen. En 
trädgårdsstad kompletterar de kategoriserade byggnaderna i Hjulsta och Tensta med 
annan stadsbebyggelse, struktur och boendeform. Människor kan därmed förbättra sina 
boendeförhållanden utan att de behöver flytta ifrån en stadsdel och sin umgängeskrets 
då hushållets socioekonomiska situation förbättras. Dessutom skapar den nya stadsdelen 
en naturlig koppling mellan Barkarby och Hjulsta vilket förhoppningsvis gynnar båda 
områdena. 
 
 
Utveckling av Barkarbyfältets handelsplats 
 
Jag anser att Barkarby handelsplats kan utvidgas och kompletteras söderut över 
kommungränsen mot Stockholm med kontor, arbetsplatser, handel och bostäder. Därför 
har jag i delen som berör Stockholm på illustrationen angett ytterligare yta med 
majoritet av verksamheter men också med boende.  
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Analys av alternativ 
Hjulsta trädgårdsstad blir med en sådan utveckling av Barkarbyfältets handelsplats på 
ett naturligt sätt fysiskt integrerat med arbetsområdet. Risken är dock att handelsplatsen 
inte utvidgas i den omfattning som anges i Järfällas översiktsplan, men möjligheten 
finns ändå för Hjulsta trädgårdsstad att utveckla ett eget lokalt arbetsområde i ett 
attraktivt läge längs väg E 18. I vilket fall skapas det goda förutsättningar för lokala 
arbetsmöjligheter. 
 
 
 
Östra Järva 

  
Östra Järva berörs av tre rumsliga alternativ till pågående projekt. Dragningen av 
tvärbanan mellan Rissne och Kista som passerar på en ny överdäckning över väg E 18 
mellan Rinkeby och Stora Ursvik. Överdäckningen av E 18 som utvecklas till ett 
område med arbetsplatser, handel, bostäder och utbildning vilket ges namnet Ursviks 
bro. Rinkeby allé som ges förutsättningar till att bli ett handelsstråk sammanknutet med 
centrumstråk i Stora Ursvik, se figur 19 och rubriker till samtliga rumsliga alternativ. 
 

Figur 19. Östra Järva som utgörs av stadsdelarna Rinkeby och det planerade Stora Ursvik 
 
 
 0.   Stora Ursvik (pågående projekt, ej ett förslag till alternativ) 
 
1. Norra Tvärbanans dragning mellan Rissne och Kista 

 
2. Ursviks Bro 

 
3. Utveckling av Rinkeby allé  
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Norra Tvärbanans dragning mellan Rissne och Kista 
 
Mitt föreslagna alternativ bygger på att Snabbspårvägens fortsättning, Tvärbana Norr, 
dras genom Rissne och där sammanlänkar med blå tunnelbanelinje mellan 
Kungsträdgården och Hjulsta. Sedan fortsätter sträckningen strax väster om Stora 
Ursvik med en hållplats vid den nya bebyggelsen med arbete, bostäder och 
utbildningslokaler, den så kallade Ursviks bro (se rubrik nedan). Därefter fortsätter den 
norrut längs Kymlingelänken till Kista.  
 
Analys av alternativ 
Stationen vid Ursviks bro sammanfogar på ett naturligt sätt Stockholms stad med 
Sundbyberg kommun. Den har ett attraktivt läge eftersom den  generar personflöden 
från både stadsdelen och kommunen då den är placerad mellan två stadsdelscentra. 
Detta är ett av grundsyftena med stationen som således skapar en träffpunkt samtidigt 
som den fysiska barriär som E 18 idag utgör reduceras i östlig riktning. Dessutom är 
dragningen av spårvägen vidare norrut i direkt anknytning till Kymlingelänken viktig 
för att bejaka de mål som fastslagits i både Stockholms översiktsplan och RUFS 2001 
för Järva friområde om att bevara viktig naturmiljö84 som är särskilt känslig för 
ingrepp85.  
 
 
Ursviks bro 
 
Ursviks bro har jag kallat mitt föreslagna alternativ till en överdäckning av E 18 mellan 
Rinkeby och Stora Ursvik som sammankopplar de två stadsdelskärnorna, se figur 20. 
Den ges ett attraktivt läge tack vare hållplatsen för tvärbana Norr och blandad 
bebyggelse med handel, verksamhet, bostäder och utbildning.  
 
 

Figur 20. Ursviks bro utgörs av stadsdelarna Rinkeby i väster och Stora Ursvik i öster.  
Rinkeby är en del av  Stockholm och Stora Ursvik en del av Sundbyberg. 

                                                        
84 Stockholm stad, 1999 
85 Regionplane- och trafikkontoret, 2001 

N

Stora UrsvikRinkeby 
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Delen öster om överdäckningen utgör bebyggelse med blandning av bostäder och 
arbetsplatser.86 Väster om överdäckningen, motsatt sida bron, kompletterar Rinkeby 
med arbetsplatser och bostäder för att skapa ett större spann i de bägge stadsdelarna med 
god tillgänglighet i anslutning till den nya spårvägsstationen. På Rinkebys norra sida 
bör möjligheten finnas för vidareutveckling av den redan etablerade filialen till 
Sundbybergs folkhögskola. Det nya området i Rinkeby bör sträcka sig hela vägen till 
Rinkebysvängen som löper i nord-sydlig riktning. 
 
Analys av alternativ 
Ursviks bro överbrygger den barriär som idag finns mellan Stockholm och Sundbyberg 
och skapar därigenom den rent fysiska förutsättningen för möten och träffpunkter. 
Genom att ge plats för en blandad bebyggelse med handel, verksamhet, utbildning och 
boende, skapas möjligheterna till ett pulserande Ursviks bro som är aktivt under dygnets 
alla timmar och därför lämpligt utifrån flera faktorer. De tidigare kategoriserade 
byggnaderna i Rinkeby ges ett komplement som väger upp dagens planutformning och 
boendekarriärsmöjligheter i den bemärkelsen att icke kategoriserade byggnader och nya 
boendeformer upprättas. Att etablera en bebyggelse som inrymmer verksamheter och 
som har en lokalisering närmare än Kista skapar också attraktivitet för etableringar. Det 
ger även förutsättningar för lokala arbetsmöjligheter och skapandet av ett område för 
förströelse, kommers och möten vilket gynnar möjligheterna till integration. 
 
  
Utveckling av Rinkeby allé 
 
Dagens Rinkeby allé bör enligt min uppfattning länkas med en planerad lokalgata i 
Stora Ursvik som leder från Stora Ursviks centrum västerut mot Rinkeby centrum. En 
allé som ges möjligheten att utvecklas till ett handelsstråk. Hela vägen som löper i en 
väst-östlig riktning mellan Rinkeby centrum och Stora Ursviks centrum är också tänkt 
att fungera som matarled för kollektivtrafik till och från spårvägen. Men vägen ska 
också vara öppen för vanlig persontrafik vilket ökar rörelsen i området. I denna 
vägutveckling bör också öppnandet för trafik mellan Rinkebystråket och Rinkeby allé 
ingå för att bättre tillfredsställa trafikmatningsbehoven till Ursviks bro från de västra 
delarna av Rinkeby. Jag anser också att Rinkeby allé bör vara en sammanhängande 
vägsträcka från västra Rinkeby till stora Ursvik i öster det vill säga att även sträckan 
mellan Rinkebysvängen och Rinkebystråket bör vara öppen för trafik.  
 
Analys av alternativ 
Med öppnandet av trafik i västra Rinkeby ges det offentliga rummet en tydligare 
karaktär med definierade rumsskillnader mellan exempelvis allmän och privat mark. 
Trafikkopplingarna ger förutom förutsättningar för större rörlighet och trygghetskänsla 
inom stadsdelen också förutsättningar för den entreprenadanda som finns genom att ett 
utökat utbud av affärsbundna lokaler tillförs området. Det kan leda till en levande gata 
med en myllrande mångfald eftersom det ökade flödet av människor till och från en 
station och verksamheter med placering i Ursviks bro kan skapa underlag för 
kommersiell service längs hela Rinkeby allé. Dessutom möjliggör ett ökat person- och 
trafikflöde att Rinkeby allé kan bli länkat med en planerad lokalgata i Stora Ursvik som 
leder från Stora Ursviks centrum västerut mot Rinkeby. Att få till stånd Rinkeby allé 
som en fungerande handelsgata med blandad bebyggelse förbättrar avsevärt 
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förutsättningarna för lokala arbetsmöjligheter och det blir ett starkt komplement till 
stadsbilden av icke kategoriserade byggnader. 
 
 
 
Konsekvensbedömning av rumsliga alternativ i Järva 
 
Den här konsekvensbedömningen av fallstudien görs utifrån de rumsliga alternativ som 
föreslås och de huvudmål som tidigare definierats. Normalt kan en liknande bedömning 
kräva stort engagemang i form av upprättandet av indikatorer och framtagande av 
lämplig arbetsmetod, men i det här fallet har jag på grund av tidsmässiga begränsningar 
valt att arbeta på ett mycket generaliserat sätt. Min konsekvensbedömning blir därför ett 
resonemang med mitt sunda förnuft kring de föreslagna rumsliga alternativens effekter 
och den måluppfyllelse som uppnåtts med fallstudien. 
 
 
Effekter av rumsliga alternativ 
 
I Norra Järva var mina huvudområden för integration mellan Akalla/Husby/Kista och 
Sollentuna samt mellan Akalla/Husby och Kista. Mina rumsliga alternativ till pågående 
projekt ökar kopplingen mellan Sollentuna och Akalla/Husby/Kista dels genom 
Tvärbana Norr som löper genom hela Norra Järva, men också genom tillförandet av en 
likvärdig bebyggelse, ökade vägsträckor mellan stadsdelarna och ett relativt ensidigt 
beroende av arbets- och utbildningsplatser. Mellan Akalla/Husby och Kista river mina 
rumsliga alternativ barriärer genom att Hanstavägen ges en utformning av en boulevard 
med mindre mängd trafik, Tvärbana Norr kopplar samman Husby och Kista, en ny allé 
förbinder Akalla centrum med Kista centrum samt att en blandad bebyggelse med både 
bostäder, verksamheter och utbildning gör att alla tre stadsdelar är delaktiga i den 
framtida utvecklingen. 
  
I Västra Järva var mitt huvudområde för integration mellan Barkarby och 
Hjulsta/Tensta. Mina rumsliga alternativ bygger främst på att en ny stadsdel kan komma 
till stånd på det område som idag är ett framtida utvecklingsområde mellan 
stadsdelarna. En stadsdel med blandad bebyggelse av arbetsplatser, boende och 
utbildning, som är möjlig med de rumsliga alternativ jag gett och som ger 
förutsättningar för trafik, kommunikation och gemensamhet att uppstå mellan 
stadsdelarna Hjulsta/Tensta och Barkarby på sikt. Det är viktigt att en ny stadsdel blir 
sammanlänkad till de omkringliggande stadsdelarna för att uppnå önskat resultat. Det 
vill säga att de bör byggas in i stadsdelarna med kilar för att bli en naturlig del och 
stärka relationerna dem emellan.  
 
I Östra Järva var mitt huvudområde för integration mellan Rinkeby och Stora Ursvik. 
Där bygger mitt förslag på rumslig utformning att en överdäckning av E 18 mellan 
stadsdelarna kan skapa ett område för arbetsplatser och utbildning samt visst boende. 
Ett område som de facto blir gemensamt för de två stadsdelarna på ett ganska uppenbart 
vis och därmed ökar kopplingen mellan dem. Det möjliggörs genom en förstärkt 
knutpunkt och en starkare koppling till Kista med Tvärbana Norr, en förstärkning av 
Rinkeby allé till ett handelsstråk kopplat till Stora Ursvik samt ett förbättrat trafikflöde 
genom hela Rinkeby i öst-västlig riktning. Ett Ursviks bro kan ge förutsättningar för ett 
gemensamt kommersiellt centrum att växa fram. 
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Måluppfyllelse 
 
Tidigare i fallstudien identifierades fyra huvudmål och två effekter som förhoppningsvis 
kunde bli ett resultat av de rumsliga alternativen. De fyra huvudmålen var:  
 
• Minska de fysiska barriärerna runt stadsdelarna 
• Skapa boendekarriärsmöjligheter  
• Komplettera med byggnader med skiftande utformning för att skapa varierande 

områden 
• Skapa förutsättningar för lokala arbetsplatser 
 
De två effekterna skulle möjliggöra en minskad brist på träffpunkter, kommunikation 
och naturliga möten samt en minskning av de allmänna otrygghetsfaktorerna i 
stadsdelarna. 
 
De fysiska barriärerna minskas i hela Järva med mina förslag till rumsliga alternativ. I 
Norra Järva är det främst Hanstavägen och väg E 4 som utgör de största fysiska 
barriärerna. Dessa motverkas genom ny utformning av Hanstavägen och ökade 
förbindelser under väg E 4. I Östra Järva utgörs de fysiska barriärerna av väg E 18 och 
en planerad Förbifart Stockholm. Dessa motverkas genom överdäckningar enligt 
originalförslaget samt genom tunneldragning av Förbifart Stockholm enligt mitt förslag. 
I Östra Järva utgörs de fysiska barriärerna till stor del av väg E 18. Den överdäckas på 
ett ställe för att möjliggöra tillgångar till Järva friområde enligt originalförslaget. Mitt 
förslag är en överdäckning av väg E 18 mellan Rinkeby och Stora Ursvik vilket skulle 
riva den barriär som finns där idag. 
 
Boendekarriärsmöjligheter och byggnader med skiftande utformning för att skapa 
varierande områden möjliggörs i Norra, Västra och Östra Järva. I Norra Järva 
möjliggörs det genom en ny stadsdel, ett varierande och utspritt byggande samt en 
större blandning av bostäder, utbildningsplatser och arbetsplatser. I Västra Järva tillförs 
en helt ny stadsdel som tillgodoser behovet av att göra boendekarriär. Det är dock 
viktigt att en ny stadsdel blir väl integrerad både i Hjulsta/Tensta liksom i Barkarby. I 
Östra Järva tillförs ett helt nytt verksamhetsområde där boendekarriärsmöjligheter 
möjliggörs i en skiftande stadskaraktär som ger variation till bilden av stadsdelen. 
 
Lokala arbetsplatser möjliggörs på flera sätt i Järva. I Norra Järva är detta 
förmodligen inte ett problem, men där finns möjligheter för Akalla arbetsområde att 
utvecklas i mina rumsliga förslag vilket skapar lokala arbetsplatser även i de västra 
delarna av Norra Järva. I Västra Järva är tanken med mina rumsliga alternativ att en ny 
stadsdel ska kunna växa samman med Barkarby handelsplats eller skapa sig ett eget 
verksamhetsområde med ett attraktivt läge vilket ger goda förutsättningar för lokala 
arbetsmöjligheter. I Östra Järva bygger hela idén med Ursviks bro på ett gemensamt 
arbetsplats-, boende- och utbildningsområde för Rinkeby och Stora Ursvik. Därigenom 
ges goda förutsättningar för de lokala arbetsplatserna och egen entreprenad i ett 
kommersiellt centrum. 
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Diskussion och slutsatser 
 
Möjligheten till inflytande över fysiska strukturer är som synes påtaglig i den 
översiktliga planeringen. Min tidigare hypotes i den här rapporten var att den fysiska 
planeringen därmed kan påverka möjligheterna till socioekonomisk integration. Med 
utgångspunkt i de orsaker till segregation som identifierats anser jag att mina rumsliga 
alternativ i fallstudien har lyckats motverka dessa. De alternativ som föreslagits kan 
med stor sannolikhet generera fler relationer mellan stadsdelarna och kommunerna i 
Järva och därmed möjliggöra integration.  
 
Det är dock fortfarande till viss del obevisat vilken påverkan relationerna mellan 
områden och stadsdelar har på integrationsproblematiken. Om jag utgår från forskning 
inom området kan jag konstatera att det råder en ganska stor osäkerhet över den fysiska 
strukturens betydelse mellan stadsdelar för att möjliggöra integration. Trots det anser 
jag det vara viktigt att belysa de fysiska strukturernas möjligheter för att åstadkomma en 
hållbar utveckling, det faktum att problemet uppmärksammas och försöker åtgärdas kan 
betraktas som en åtgärd i sig.  
 
Det är givetvis svårt att peka ut ett antal förändringar som medför en mer integrerad 
delregion, framförallt om de aspekter som kan ligga bakom markanvändningen tas i 
beaktande. Behovet som styr markanvändningen utgår sällan från de sociala aspekterna 
vilket tidigare har påpekats. Det bygger istället på ekonomiska faktorer som i grund och 
botten kräver en samhällsvinst eller ett ekonomiskt fördelaktigt markinköp av en privat 
organisation. Här kommer därför stora insatser behövas för att marknadsföra tillgänglig 
mark på ett sådant sätt att de uppfyller de önskemål som redovisas i den fysiska planen. 
Något som är relativt enkelt där marknaden ser det ekonomiskt fördelaktiga i en 
investering men betydligt svårare där ett rent samhällsintresse ligger till grund. Därför 
är det viktigt att de allmänna intressen som redovisas i den översiktliga planeringen 
bevakas av offentliga aktörer i den fortsatta planeringen så att inte dessa intressen får ge 
vika för stora ekonomiska vinster.  
 
Fokuseringen på de sociala aspekterna kan ha kommit i skymundan i den översiktliga 
fysiska planeringen delvis på grund av riktlinjerna för dokumenteringen. Boverkets 
riktlinjer och lagstiftningen för kommunal planering är viktiga dokument för de enskilda 
kommunernas utformning av sina plandokument, riktlinjer som främst berör den 
medelstora staden eller kommunen i Sverige. Men den genomsnittliga staden i Sverige 
har inga direkta problem med segregation utan det är ett problem som i stor utsträckning 
är koncentrerat till landets större städer. Därför kan fokus i de översiktliga dokumenten 
lätt hamna på ekonomiska, ekologiska och kulturella aspekter medan de sociala 
aspekterna riskerar att bli dåligt implementerade. 
   
Det bör nämnas att den översiktliga fysiska planeringen i de större städerna även har 
behov av vissa strukturella förändringar. Bland annat efterfrågas en översiktsplanering 
där det sammanvägda allmänintresset och strategin för att uppnå detta bör utgöra 
huvudinnehållet. Att arbeta på ett sådant sätt skulle ge en plan och planbeskrivning som 
är tunnare och mer lätthanterlig samt en plankarta som är mindre detaljerad.87 De idag 
största allmänintressena enligt mig utgörs av ekonomiska, ekologiska, sociala och 
kulturella frågor för att uppnå ett långsiktigt hållbart samhälle. Den här rapporten 
presenterar en arbetsgång och ett tankesätt som kan utgöra ett verktyg för de sociala 
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frågorna, men den arbetsgång och det tankesätt som presenterats skulle med viss 
bearbetning lika gärna kunna appliceras på ekonomiska, ekologiska eller kulturella 
frågor. Det skulle kunna medföra ett nytt arbetssätt och indelningsbehov i 
översiktsplaneringen där ett färre antal kategorier presenteras med ett större grepp över 
delregioner.  
 
Många av de faktorer som styr samhällets utveckling begränsar sig inte till en enskild 
stadsdel. Därför bör uppdelningen av kategorier i den översiktliga planeringen inte 
heller inrikta sig på att beröra enskilda stadsdelar. En delregion fokuserar istället på en 
geografisk yta som kan innefatta flera stadsdelar eller beröra flera kommuner. Med ett 
färre antal kategorier och delregioner i översiktsplanen kan behovet av att upprätta 
fördjupade översiktsplaner öka. Således kan den översiktliga fysiska planeringen ge en 
generell bild av de största allmänintressena samt en fördjupad bild av respektive 
delregion.   
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Förslag till fortsatta studier 
 
• Ett av de områden som berör det här examensarbetet i mycket stor utsträckning och som 

ännu är relativt outforskat är om fysiska faktorer mellan stadsdelar verkligen inverkar på 
dess socioekonomiska strukturer. Vilka egentliga konsekvenser har en fysisk barriär på 
ett områdes utsatthet? Vad leder gemensamma träffpunkter till för förändringar i den 
socioekonomiska strukturen? Dessa frågeställningar gör det mycket angeläget att 
utveckla en forskargrupp som kan undersöka om fysiska strukturer verkligen är 
relevanta i en stadsdels socioekonomiska förhållanden.∗  

 
• Att ännu tydligare klargöra en bakgrund med stöd i psykologin och sociologin, att 

använda metoder och tankegångar för att identifiera problem, orsaker, åtgärder och 
uppföljning, samt att skapa en metod för att implementera en ny form av planering som 
möjliggör en ökad inriktning mot samhällets utgångspunkter i den ”vanliga” 
planeringsmodellen. Att helt enkelt förstärka och etablera en röd tråd genom den 
tvärvetenskapliga forskningen. 

 
• Att fördjupa studier kring översiktsplanen. Studierna kan exempelvis beröra hur pass 

väl ÖP uppfyller kraven på ett långsiktigt hållbart samhälle. Det kan också göras fler 
studier över hur en annan utformning eller ett annat upplägg kan möjliggöra att 
översiktsplanen blir ett mer effektivt instrument i stadens utveckling.∗∗ 

 
• Ett område som inte tagits upp i någon som helst utsträckning i den här rapporten men 

som ändå är mycket relevant i sammanhanget är forskning och studier kring 
planerarrollen. Vem är planeraren? Vilka instrument och verksamhetsområden berör en 
planerare? Planerarens arbetsmetoder. m.m. 

 
• Att belysa styrkor och svagheter i planeringsprocessen skulle kunna vara ett mycket 

intressant arbete för en generalist. Att se planprocessen från regionplan till översiktsplan 
till fördjupad översiktsplan till program och detaljplan. 

                                                        
∗ Forskarna Katarina Nylund och Finn Werne påbörjar en liknande forskning under hösten 2002. 
 
∗∗  Det finns redan studier på området som berör den här frågan. Bland annat ”Översiktsplanens roll i 
storstadsutvecklingen”. Trots det kan fortsatta och fördjupade studier vara lämpligt. 
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Bilagor 
 

 
Bilaga 1. Ökända exempel på etnisk boendesegregation 
 

Jim Crow-politiken i Amerikas Sydstater  
En källa till segregation återfinns i Amerikas sydstater där Jim Crow-eran fick sin 
början under 1860- och 1870-talet då raskriget blev ett faktum i och med att 
inbördeskriget tagit slut och den svarta befolkningen givits möjligheten att bättre 
integreras i det amerikanska samhället. Kriget blev så allvarligt att många av de södra 
staterna under 1890-talet istället beslutade att det skulle vara lagligt och subventionerat 
att underordna afroamerikaner i samhället. De lagliga medlen inriktades på att separera 
svarta och vita, den färgade linjen, inom de offentliga utrymmena såsom skolor, 
transporter, och parker. Detta upprätthölls inte enbart med lagliga påföljder utan även 
med bibehållandet av de s.k. medborgargardena eller lynchmobbarna som bestraffade 
människor utan urskiljning. Dessa bestraffningar tillsammans med den rådande 
politiken där segregationen var en central del som ledde till många dramatiska 
konflikter tog inte slut förrän upprättandet av medborgarrättsrörelsen 1964 och den 
allmänna rösträtten 1965. Under den här eran 
var det också förbjudet att ingå ett giftermål 
över rasgränserna vilket av flera historiker 
anses som den yttersta segregationslagen.88 
Segregation som begrepp började för första 
gången användas i dessa sammanhang där det 
definierades som den geografiska/fysiska 
åtskillnaden mellan svarta och vita. 

Den här väggen byggdes på 40-talet i närheten 
av Wyoming och Eight Mile i USA för att 
separera svarta från vita. Myndigheter vägrade 
bevilja bostadslån innan väggen var byggd. 

                                                        
88 www.jimcrowhistory.org 

 
Apartheidregimen i Sydafrika 
Apartheid var ett sådant fenomen som skapade och upprätthöll barriärerna mellan svarta 
och vita i Sydafrika. Dess begynnelse återfinns redan under 1600-talet då engelsmän och 
holländare koloniserar landet under stort tumult. De två staterna var sedermera aldrig 
riktigt helt överens om vem som skulle få rätten till landet och när man under slutet av 
1800-talet hittar stora kvantiteter av mineralet diamant var kriget ett faktum. Det s.k. 
Anglo-Boerkriget mellan England och Holland utkämpades under 3 år och mynnade 
slutligen ut i en form av svårartad jämvikt mellan de två kolonialmakterna. När sedan 
Afrikaner National Party, den holländska befolkningens parti, under 40-talet etablerade 
ett stort stöd i nationen påbörjades det som kom att inrättas som apartheid. Huvudmålen 
med apartheid var att upprätthålla den vita dominansen samtidigt som de svarta skulle 
fortsätta att förtryckas och i stor utsträckning få än större inskränkningar i de redan 
tidigare decimerade rättigheterna.  
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En del av detta förtryck tog form i skapandet av s.k. homelands till vilka de svarta 
afrikanska medborgarna blev hänvisade. Dessa områden skulle bli deras nya nation och 
de skulle därmed förlora rätten till medborgarskap i Sydafrika. De blev främlingar i sitt 
eget land. Det sista införandet av homeland genomfördes 1981 innan slutligen regimen 
upphörde med genomförandet av ett öppet allmänt val 1994.89 
 
Antisemitismen i Europa 
Det hela sägs ha startat med att den kristna kyrkan under medeltiden förebrådde judarna 
för att ha legat bakom mordet på Jesus och för att inte de inte accepterade Jesus som 
Messias. De blev redan då en mycket utsatt grupp som sedan kom att bli en 
”hackkyckling” för flertalet anklagelser. Detta och andra faktorer lade grunden till 
folkmordet på romer och judar mellan 1933 och 1945 som genomfördes under 
inflytande av nazismens ideologi.  
 
När andra världskriget bröt ut 1939 anordnade nazisterna snabbt bestämmelser som 
tvingade judar att lämna sina hem och flytta till särskilda områden i staden för att på så 
vis tydligt deklarera den fysiska uppdelningen mellan olika folkslag. De första gettona 
bildades 1940, och 1942 fanns hundratals 
små och stora getton runt om i Polen och 
östra Europa. I dessa områden gällde inte 
vanliga mänskliga rättigheter. Där var inte 
tillåtet med utbildning, kultur, eller religion 
och gettoinvånarna användes som billig 
slavarbetskraft åt tyskarna för att driva den 
industri som understödde nationen under 
andra världskriget. Denna gettoisering kom 
att bli första steget till den koncentrations- 
och insamlingsprocess som senare ledde 
till den slutgiltiga förintelsen.90   

Judarna i gettona skulle hållas strikt avskilda från 
omvärlden. Därför byggdes ibland broar mellan 
kvarter som delades av ”ariska” genomfartsgator. 

                                                        
89 www.anc.org.za/ancdocs/history/ 
90 Bruchfeld & Levine, 1999 
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Bilaga 2. Frågor och svar från intervjuer 
 
 
 
Namn: Håkan Andersson 
Befattning: Projektledare 
Organisation: Integrationsförvaltningen 
Datum/tid: 020314, 11:00 
Intervjuare: Björn Ekelund 
 

• Hur skulle ni formulera de socioekonomiska och etniska problem som finns i storstädernas förorter? 
Segregationen minskar människors utvecklingsmöjligheter både ur individens och samhällets perspektiv. Det 
handlar om en samhällsgemenskap som bryts sönder av segregationen där människor inte förstår varandra. 
Mångfalden skapar tyvärr motsättningar. Det leder till att grupper bildas i större städer medan i mindre orter 
handlar det om enskilda individer. Det är viktigt är att koppla ihop människor. 
 

• På vilket sätt kan ni påverka arbetet inom segregationsproblematiken? 
Vi har kunskapen att lyfta fram dessa frågor, men vi är inte överordnad någon annan förvaltning vilket gör vår 
roll till en  källa till information. Vi arbetar med ständig information inom flera områden. Vi arbetar 
tillsammans med journalister och media. Vi kan även lägga fram synpunkter på projekt som exempelvis 
Söderortsvisionen. 
 

a) Vilka är de mest akuta problemen just nu? 
Att skapa arbete åt människor vilket är otroligt viktigt. Att stärka utbildningen i skolan och grundskolan för att 
ge förutsättningar åt alla. Att få bukt med diskrimineringsproblematiken. Att få människor att förändra sina 
attityder och värderingar. 
 

• Idag består Stockholm av en mängd segregerade områden. Exempelvis Östermalm, Djursholm, Gamla stan, 
Lidingö och även Södermalm till viss del. Vad är det då som gör att debatten samlas kring områden som 
Skärholmen, Tensta och Rinkeby ? 
Det är där som segregationens negativa konsekvenser är mest uppenbara. Det går inte att motverka 
segregation genom att göra insatser endast i förorterna. Därför har vi upprättat ett program som tar upp flera 
åtgärder. 
 

a) Vad är problemen relaterade till? (segregation, invandrare, våld...???) 
Allmänhetens bild präglas av massmedia och deras rapporter är ofta väldigt negativa. Man ser på ett område 
med ett utanförperspektiv vilket ger en blindo för det positiva. 
 

b) Är segregation ett negativt fenomen? 
Om det är ett resultat av ett icke eget val. När människor blir placerade mot sin vilja i en tillhörighet. Om man 
vill bo vid Järvafältet, en internationell stadsdel, är det inte negativt. 
  

• Arbetar ni på olika sätt mot segregation inom Stockholms stad i jämförelse med närliggande eller fristående 
kommuner?  
Vi är en kommunal förvaltning och får helt enkelt inte arbeta tillsammans med andra områden. 
 

• Finns det rotade fördomar mellan närliggande områden, exempelvis Spånga och Tensta, som har olika 
socioekonomiska och etniska förhållanden? 
Fördomar och okunskap finns åt alla håll. En ökad kunskap och förbättrade kontakter skulle kunna minska 
dessa fördomar. Möten är bästa sättet att ge kunskap på. 
 

• Vilken grad av relevans tycker ni att segregation- och integrationsdebatten har i ett större nationellt 
sammanhang? 
Det här är främst en storstadsfråga. Men den ger följdeffekter på övriga landet i form av hur de politiska 
aktörerna ställer sig i frågan och därmed hur forskning inriktas. På så sätt kan man säga att frågan har 
betydelse för hela landet. 
  

a) Fenomenet existerar främst i storstäderna och utifrån samma bakgrund. Varför är detta typiskt för 
storstadsregionerna? 
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Mångfalden är betydligt större. I storstäderna finns möjligheterna att odla sin egen särart och det finns chans 
att bilda grupper med likasinnade. Till detta kommer att storstäderna är dåligt planerade och man har byggt in 
segregationen i vissa stadsdelar. 
 

• Är integrationsprojekt av idag för kortsiktiga? 
Absolut. Det råder en form av projekthysteri där några exempel finns inom Storstads- och Ytterstadssatsningen. 
Ett projekt ska vara någonting nytt och annorlunda som sedan implementeras i den vanliga verksamheten och 
inte någonting som står utanför. Idag lever ett projekt ett liv vid sidan av den ordinarie verksamheten. 
Problemet blir att man då skär i den ordinarie verksamheten för att satsa på ett specifikt projekt vilket leder till 
att implementeringen inte genomförs. 
 

• Är styrningen av insatser mot segregation idag strukturerad och organiserad på ett bra sätt rent politiskt? 
Det är förmodligen inte möjligt eftersom vi lever i en politisk demokrati. Det blir lätt en utveckling som vi sett 
prov på tidigare. Att exempelvis socialdemokraterna satsar på arbetsmarknadsprojekt när de har makten och 
moderaterna lägger ner när de ges makten. Så fungerar det eftersom den politiska majoriteten måste få 
genomslagskraft. Problemet ligger också i att ett verksamhetsområde kan motverka ett annat eftersom de kan 
styras av olika partitillhörighet. Helhetsbilden saknas. Det krävs en tydlig politisk vilja och signaler som gäller 
samtliga områden. 

 
 
 



 

 81

Namn: Mikael Freimuth och Eva Lennström 
Befattning: Kommunstyrelsens ordförande resp. Kommunalråd 
Organisation: Järfälla kommun  
Datum/tid: 020322, 08:45  
Intervjuare: Björn Ekelund 
 

• Idag består Stockholm av en mängd segregerade områden. Exempelvis Östermalm, Djursholm, Gamla stan, 
Lidingö och även Södermalm till viss del. Vad är det då som gör att debatten samlas kring områden som 
Skärholmen, Tensta och Rinkeby ? 

Människor uppfattar bara problemen. Dessutom har den fysiska stadsbilden lyfts fram så pass mycket i 
massmedia att den är synonym med dessa problem. 

Vad är problemen relaterade till? (segregation, invandrare, våld...???) 
Detta är givetvis rena spekulationer, men vi tror att de syftar på en homogen invandrargrupp när man 
diskuterar problemen i förorterna. 
 
 

• Anser ni att det finns socioekonomiska och etniska problem i Järfälla? (Hur ser de ut?) 
Visst finns det. Egentligen överallt om man skrapar lite på ytan. Går man djupt in i det finner man det 
nästan på varenda gata i kommunen. Vi tror dock inte att problemen som beskrivs alltid känns igen av 
de boende i området, de tycker att de har det bra. De områden som tidigare betraktades som tyngre 
problemområden här i kommunen har blivit betydligt bättre. 
 
 

• Finns det rotade fördomar mellan närliggande områden, exempelvis Barkarby och Hjulsta, som har olika 
socioekonomiska och etniska förhållanden? 

Det förekommer i viss utsträckning, men inte uttalat hos gemene man. Fördomar är väldigt svårt att 
påvisa och finns alltid i någon form hos alla. Detta är inte specifikt för den här regionen utan är ett 
typiskt nationellt beteende. Man ser gärna att problem som finns här i Järfälla är en ”importprodukt” 
från Järvaområdet och deras miljonprogram. 

 
• Är kommunikation mellan människor med olika etnisk bakgrund en förutsättning för att få ett integrerat 

samhälle? 
”Enligt ett talesätt jag läst så är svenskarna kända för två saker: Att mötas och att dricka brännvin.” 
Självklart är det givet att kommunikationen mellan människor är en förutsättning för att få ett 
integrerat samhälle. Samhället bygger på att människor respekterar varandra och kan umgås. Om 
man däremot ser till våra kommunikationsmöjligheter när det gäller Internet, mobiltelefoner, 
transportmedel måste man säga att de är mycket bra. 

 
a) Ska projekt som syftar till ökad integration vara ett gemensamt ansvar som inte begränsas av 

kommun- eller stadsgränser? 
Självklart, vi är med i EU nu och kan helt enkelt inte sitta och häcka i våra små ankdammar. Det är 
helt onaturligt att se till kommun-/stadsgränser.  

 
b) På vilket sätt kan Järfälla kommun medverka till en ökad integration i Järvaområdet?  

Vi har mycket kontakter med Kista vad gäller utbildning, arbete, arbetsförmedling, kommunikationer i 
form av transportmedel bl.a. Vi deltar också i det lyckade projektet Kista Matching. Frågan är dock 
vad det innebär att bryta segregationen. Att lyckas med det handlar mer om hur man blir accepterad 
av samhället och inte om man bor i samma stadsdel. 

 
• Är insatser mot segregation av idag för kortsiktiga? 

Framförallt är de för populistiska eftersom vi fått ett system där man vräker ut pengar utan att göra 
något vettigt för dem. De följs helt enkelt inte upp ordentligt. 
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a) Är styrningen av insatser mot segregation idag strukturerad och organiserad på ett bra sätt 
(politiskt)? 

Integrationsfrågan följer med i hela det kommunala insatspaketet utan att man kan peka på någon 
specifik åtgärd som är särskilt riktad mot detta. Det kan t.o.m. vara vanskligt att göra punktinsatser 
eftersom det pekar ut människor, områden eller skolor som sämre än andra vilket givetvis har 
följdeffekter. 

 
• Vilka är de grundläggande förutsättningarna för att skapa ett väl integrerat samhälle?         

Respekt mot varandra och att bejaka människors rätt att vara som de är. Människor är olika och vi 
måste lära oss att leva med varandra i mänskliga relationer. 
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Namn: Christina Hermansson 
Befattning: Tidigare ansvarig för storstadssatsningen i Kista 
Organisation: Kista stadsdelsråd 
Datum/tid: 020308, 10:30 
Intervjuare: Björn Ekelund 
 

• Hur skulle ni formulera de socioekonomiska och etniska segregationsproblem som finns i 
stadsdelsnämndsområdet? 

En stor andel låginkomsttagare och en låg utbildningsnivå råder i dessa områden. Dessutom har vi en 
ökad nativitet vilket resulterar i stora familjer. Hög rörlighet bland de boende i området är också en 
bidragande faktor till de problem som finns, man får helt enkelt inte en stabilitet i stadsdelen. 
 

a) Vilka är de grundläggande faktorerna till att problem uppstått? 
Ett kategoriserat byggande där vi har fått rena bostadsområden som saknar ett egentligt centrum. 
Dessutom har massmedias inflytande gett en orättvis bild av den kriminalitet som finns här. En ond 
spiral bildas också när föräldrar flyttar sina barn från skolor vilket resulterar i att de lokala skolorna 
får färre pengar. 

 
• Hur skulle ni beskriva stadsdelsnämndens arbetsuppgifter inom segregationsproblematiken i stadsdelen? 

Integrationsarbetet kopplas på ett eller annat sätt till alla grupper i stadsdelen eftersom det påverkar 
hela organisationen. 

 
• Idag består Stockholm av en mängd segregerade områden. Exempelvis Östermalm, Djursholm, Gamla stan, 

Lidingö och även Södermalm till viss del. Vad är det då som gör att debatten samlas kring områden som 
Skärholmen, Tensta och Rinkeby ? 

Det finns en betydligt större låginkomsttagarprofil här som genererar fler socialbidragstagare vilket 
resulterar i att stadsdelen kostar mer pengar och kräver fler resurser och därför blir föremål för 
debatt. 

 
a) Vad är problemen relaterade till? (segregation, invandrare, kriminalitet,...???) 
Problemen relateras till faktorer som ursprungligen är ett resultat av fördomar hos massmedia. 

 
b) Är segregering bara negativ i vissa form? 
Ja, segregering är synonymt med problem som märks. Kriminella, sociala eller fysiska. 

 
• Vilken syn har de boende på varandra i Spånga och Tensta, Kista och Sollentuna, Rinkeby och Spånga, 

Hallonbergen/Ör och Sundbyberg? (Endast aktuella området) 
Det finns ingen egentlig generell syn på varandra utan det handlar mer om att människor måste mötas. 
Detta kan genomföras med ett utökat kulturliv, fler gemensamma mötesplatser och en blandad 
bebyggelse. 

  
 

• Är liknande socioekonomiska och etniska strukturer ett sammanbindande kitt mellan stadsdelar? Enligt 
principen lika-barn-leka-bäst. 

Inte beroende på lika strukturer utan snarare ett gemensamt behov där samma möjligheter och 
förutsättningar finns.  

 
a) Är det då så att de boende i stadsdelen känner att de som finns utanför den  

socioekonomiska/etniska strukturen är avvikande? 
Ja till viss del, men det är inte p.g.a. att de har en annan socioekonomisk eller etnisk struktur utan 
kanske mer av att det finns språkbarriärer och andra rent fysiska barriärer. 
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• Exempelvis Kista är ju en väldigt driftig stadsdel som har fått flertalet utmärkelser och visat på god 
framåtanda. Trots detta har den socioekonomiska strukturen inte förändrats nämnvärt i 
stadsdelsnämndeområdet. Går det regionala perspektivet förlorat med en sådan lokal drivkraft?  

Visst finns det risk att det gör det, men här i Kista har vi blivit väl medvetna om det regionala 
perspektivet när vi har arbetat med Kista Science Park eftersom den påverkar och ger effekter för hela 
regionen. 

 
• Vilket ansvar ska stadsdelsnämnder eller kommunfullmäktige ha över att skapa kontaktvägar med 

omkringliggande områden? 
De ska ha stort ansvar i den och mer allmänna frågor eftersom de som har bäst kunskaper om området 
ofta finns i stadsdelarna och därför bör integreras mer i stadsplaneringsarbetet.  

 
• Jag har förstått vikten av stadsdelsgränser/kommungränser, men finns det möjligtvis något annat sätt att 

dela in Stockholmsregionen på när man arbetar med integrationsfrågor? 
En ledningsgrupp för ett projekt bör kunna vara löpande över gränser och tid i större utsträckning. 
Man borde arbeta mer i projektform och med partnerskap.  

 
• Är styrningen av insatser mot segregation idag strukturerad på ett bra sätt rent politiskt? 

Den demokratiska växlingen kan bli ett problem eftersom en kort mandatperiod ofta genererar 
ettårsbudgetar. Detta skapar ingen förutsättning för ett långsiktigt arbete med integrationsfrågor. 

 
• Vilka är de grundläggande förutsättningarna för att skapa ett integrerat samhälle?         

Arbete, ett hem, trygg bostadssituation, att boende ges möjlighet till boendekarriär, lättåtkomlig 
service, naturliga träffpunkter, barns möjlighet till utbildning samt att området uppfyller alla de krav 
som en människa kan tänkas ha under hela sin livscykel. 
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Namn: Torbjörn Rosdahl 
Befattning: Kommunalråd 
Organisation: Sollentuna kommun  
Datum/tid: 020321, 10:00 
Intervjuare: Björn Ekelund 
 

• Idag består Stockholm av en mängd segregerade områden. Exempelvis Östermalm, Djursholm, Gamla stan, 
Lidingö och även Södermalm till viss del. Vad är det då som gör att debatten samlas kring områden som 
Skärholmen, Tensta och Rinkeby ? 

Det beror på att vi där finner miljonprogrammen som är ett resultat av misslyckad bostadspolitik. 
Grunden till detta var att man under invandringen ansåg att kommunerna skulle omhänderta de nya 
svenskarna. På så vis skapades ett beroendeförhållande mellan stat och invandrare. Dessutom har 
anhöriginvandringen låst fast många människor p.g.a. att de känt ett socialt ansvar inför sina 
släktingar. Svenskar fungerar på samma vis när de kommer till nya länder. Se bara på utvandringens 
resultat där alla svenskar hamnade på samma ställe. Det ger en trygghet att vara i samma kulturella 
klimat. Dessutom bygger invandrarna själva upp murar mot varandra. En viss etnisk grupp finner 
likasinnade och har sedan mycket svårt att samarbeta med grupper med annan etnisk bakgrund. 

 
 

• Finns det rotade fördomar mellan närliggande områden, exempelvis Helenelund och Husby, som har olika 
socioekonomiska och etniska förhållanden? 

Jag vet vad du syftar på men det kan jag inte säga att det gör. Det finns däremot outtalade fördomar 
som märks på annat vis än man direkt tror. Människor här i Sollentuna åker exempelvis hellre till 
Täby centrum istället för Kista. Detta kan vara en underliggande fördom att de i Kista är annorlunda 
och främmande varför man helst inte beblandar sig med dem. Vad gäller människorna i Husby kontra 
Helenelund tror jag inte att man på något vis kan se att de har en koppling överhuvudtaget vilket i och 
för sig kan ses som en fördom. 

 
c) Ska projekt som syftar till ökad integration vara ett gemensamt ansvar som inte begränsas av 

kommun- eller stadsgränser? 
De gamla traditionella kommungränserna håller på att upphöra och man får arbeta med regioner och 
projekt istället. Exempelvis har vi nu ett förhållande där människor jobbar i Kista och bor i Sollentuna 
vilket är det bästa sättet att se på åtgärder. Vi bör inte arbeta mot varandra inom kommunerna utan 
istället lösa regionala problem i projektform där vi samverkar. En del kommuner känner tyvärr att 
Stockholm är som en storebror i regionen men det gäller inte för oss. Jag hoppas att man på sikt talar 
om projekt och åtgärder i Stockholmsregionen.  
 

d) På vilket sätt kan Sollentuna kommun medverka till en ökad integration i Järvaområdet?  
Vi kan exempelvis öka samarbetet med närliggande kommuner och förhoppningsvis få till stånd ett mer 
gränsöverskridande arbete. Dessutom arbetar man alltid med flera projekt samtidigt vilket medför att 
det är svårt att sätta fingret på den eller de insatser som är direkt relaterade till integrationsfrågor. 

 
b) Är styrningen av insatser mot segregation idag strukturerad och organiserad på ett bra sätt 

(politiskt)? 
Det krävs fler projekt inom integrationsarbetet som inte är direkt riktade mot att åtgärda 
segregationen. Dessutom måste alla inom en utsatt region samverka. 

 
• Vilka är de grundläggande förutsättningarna för att skapa ett väl integrerat samhälle?         

Tydliga riktlinjer för vad som gäller i mottagarlandet, få bort beroendeförhållandet av ex. bidrag, 
satsa på arbete-utan-att-kunna-svenska-modellen, rättvisa, lag och ordning. 
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Namn: Helene Hellmark-Knutsson 
Befattning: Kommunalråd 
Organisation: Sundbybergs kommun  
Datum/tid: 020314, 13:30 
Intervjuare: Björn Ekelund 
 

• Idag består Stockholm av en mängd segregerade områden. Exempelvis Östermalm, Djursholm, Gamla stan, 
Lidingö och även Södermalm till viss del. Vad är det då som gör att debatten samlas kring områden som 
Skärholmen, Tensta och Rinkeby ? 

Det handlar om okunskap om stadsdelar i första hand men visst finns det också vissa 
otrygghetsfaktorer som skapar uppmärksamhet. Dessutom bevakar media polisradio i väldigt stor 
utsträckning, så när det händer något här ute är de väldigt snabba på att hänga ut oss.   

 

c) Vad är problemen relaterade till? (segregation, invandrare, våld...???) 
En viss typ av boendeformer ger mer fokusering på låga inkomster som i fallet med Rissne, 
Hallonbergen och Ör. Dessutom pratar man ofta om arbetsmöjligheter. De tidigare nämnda 
områdena har för få arbetsplatser och består främst av stora bostadsområden vilket resulterar i 
dekiga centrum med låg servicegrad.  

 
d) Är segregation ett negativt fenomen? 

Utanförskap är negativt. Det leder till att människor är aningslösa om omvärlden vilket leder till 
oförståelse, icke-engagemang och icke-empati. Fenomenet är lika vanligt på Östermalm som i 
miljonprogramområdena. Frivillig segregering kan dock vara positivt eftersom det då handlar om att 
man av egen fri vilja aktivt sökt sig till en grupp av människor. Denna grupptillhörighet skapar en 
känsla av trygghet. De behöver inte alltid vara offer för segregationen om de väljer den själv. 

  
• Anser ni att det finns socioekonomiska och etniska problem i Hallonbergen, Ör och Rissne? (Hur ser de 

ut?) 
Det finns en stor känsla av otrygghet som påverkar exempelvis skolor. Det är dock inte så stora 
problem som vissa ibland vill göra gällande. Sundbyberg är en gammal arbetarstad varför det helt 
naturligt bor flest förvärvsarbetare här. Problemen är inte särskilt utmärkande i de omnämnda 
områden utan vi har en relativt homogen kommun. Hallonbergen och Ör hade mer problem för några 
år sedan då de som flyttade in i dessa områden hade ungdomar i 15 års åldern. I Rissne ser man dessa 
fenomen idag eftersom bostadsområdet är ungefär 15 år gammalt. Ett område med många ungdomar 
blir lätt lite stökigare. Det viktigaste i dessa områden är att ungdomarna har en framtidstro som de 
kan tro på. På så vis skapar man engagemang. 
 

b) Vilka är de mest akuta problemen just nu? 
Tryggheten, ungdomars självkänsla och att de känner att de är viktiga för framtiden. 

 
• Finns det rotade fördomar mellan närliggande områden, exempelvis Hallonbergen och Sundbyberg, som 

har olika socioekonomiska och etniska förhållanden? 
Fördomar finns mot andra stadsdelar både hos unga och föräldrar. Man får ibland uppfattningen att 
föräldrarna i exempelvis Rissne tror att Rinkebyungdomarna kommer hit och förstör helt utan 
anledning men det är klart att de kommer hit av en anledning som har att göra med de ungdomar som 
bor i våra områden. Dessutom kan man nog påstå att Sundbybergbor är väldigt Sundbybergiga vilket 
innebär att man är väldigt fördomsfull mot andra områden även inom kommunen. Många tycker 
exempelvis inte att Rissne, Hallonbergen och Ör tillhör Sundbyberg eller att nybyggda områden ska få 
uppföras i kommunen. 
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• Arbetar man på olika sätt mot segregation inom Stockholms stad i jämförelse med er i Sundbyberg?  
Vi har inte problem i samma omfattning som Stockholm eftersom Sundbyberg är en relativt liten stad 
som är väl integrerad i förhållandet. En annan skillnad som förmodligen är en bidragande faktor kan 
vara att vi har en röd majoritet medan Stockholm har en blå majoritet. Vi arbetar inte utifrån att en 
demografisk utflyttning med hjälp av en annan typ av upplåtelseform är lösningen på problemet. Vi 
utgår snarare från människorna i området. Vi arbetar för att höja utbildningsnivån utan att skrämma 
bort befolkningen. I Sundbyberg ska vanligt folk ha råd att bo. 

   
• Är kommunikation mellan människor med olika etnisk bakgrund en förutsättning för att få ett integrerat 

samhälle? 
Absolut. Därför är kommunal verksamhet inom boende, idrott och arbete mycket viktigt för att skapa 
möten mellan grupper. Dessa verktyg är kanske de viktigaste för att öka kommunikationen mellan folk. 

 
e) Ska projekt som syftar till ökad integration vara ett gemensamt ansvar som inte begränsas av 

kommun- eller stadsgränser? 
Både och. Ingen boende i Stockholm vet egentligen var gränserna går. Detta är till viss del negativt 
eftersom den lokala identiteten är viktig för att öka engagemanget i området. Risken är att vi får en 
oönskad anonymitet. Det är samtidigt viktigt att skapa möten mellan olika bostadsområden för att på 
så vis öka förståelsen och kunskapen om varandra. Möten är viktiga för alla oavsett område eftersom 
det tenderar att minska fördomar. 

Småstadsmentaliteten har här två viktiga saker att ta lärdom av. Dels finns det ofta en god 
identifikation i dessa men nackdelen är att man är intolerant mot främmande inslag, alla ska vara lika. 

 
f) På vilket sätt kan Sundbybergs kommun medverka till en ökad integration i Järvaområdet?  

Vi kan tillsammans skapa Järvafältet till regionens fina och stora naturreservat som vi kan vara stolta 
över och identifiera oss med. Dessutom bör vi tillsammans arbeta med kulturprojekt för att på så vis 
värna om den regionala kulturhistoria som finns här och därmed skapa ett kulturvärde i Järvafältet.  

 
• Vilken grad av relevans tycker ni att segregation- och integrationsdebatten har i ett större nationellt 

sammanhang? 
I ett större perspektiv finns segregationen även mellan landsbygd och stad varför man bör tänka på att 
se segregationsfrågan som någonting mer än bara skillnader mellan fattiga och rika. Därför är det 
viktigt att lyfta fram den här debatten. Stockholm är exempelvis en stad som bejakar mångfalden vilket 
också är viktigt att lyfta fram. Många flyttar hit för att få den gruppidentitet och tillhörighet som man 
saknar i mindre orter. Vi ska heller inte glömma bort att Stockholm har de största klyftorna mellan 
fattiga och rika. 

 
b) Bör frågan utredas gemensamt för storstäder i större utsträckning än för respektive kommun eller 

stadsdel för sig? 
Underifrånperspektivet är viktigt för att komma så nära folket som möjligt. Det är av yttersta vikt att 
befinna sig där om man ska kunna skapa en identifikation och ett engagemang lokalt. Storebror 
Stockholm kan vara lite krävande att arbeta med eftersom de ibland inte tål att inte få som de vill. Då 
kliver de helt enkelt ur projektet. Det är dock viktigt med en kombination av kunskap ovanifrån och 
känslan för vad människor tycker och tänker underifrån. Det stora engagemanget måste dock drivas 
underifrån. 
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• Är insatser mot segregation av idag för kortsiktiga? 
När det gäller attityder, synsätt och värderingar önskar jag att det fanns en tydligare och hårdare linje 
som man kunde hålla fast vid. Att skapa ett mångfaldsprogram som vi gjort i Sundbyberg är ett steg i 
den riktningen. Men vi ska komma ihåg att det är viktigt med alla dessa projekt eftersom man måste 
pröva olika metoder för att nå resultat.  

”Låt tusen blommor blomma.” 
 
c) Tycker ni att integrationsprojekt bör stå utanför politisk mandatindelning rent tidsmässigt?  
Jag som politiker tycker givetvis att allt ska vara väl demokratiskt förankrat. Annars förlorar man den 
politiska genomslagskraften. Men det behöver kanske inte alltid finnas två sidor av myntet. Ibland blir 
politik en form av motsatstyckande bara för att den politiska färgen kräver det. Integrationsprojekt 
som ska drivas bör dock fortfarande utföras tillsammans med de berörda personerna. 

  
d) Är styrningen av insatser mot segregation idag strukturerad och organiserad på ett bra sätt 

(politiskt)? 
Det mesta inom politiken är inte så organiserat och strukturerat. Det viktigaste är att man gör det för 
engagemanget. Man kan tycka att den politiska strukturen behöver bli mer långsiktig öppen för vad 
andra partier gör. Det är viktigt att ibland kunna samverka utan att se konkurrensen.  

 
• Vilka är de grundläggande förutsättningarna för att skapa ett väl integrerat samhälle?         

Att få ändrade attityder och värderingar samt att bygga upp ett väl fungerande samhälle med bostad, 
arbete och välfärd. 
Det är också viktigt att som politiker föregå med gott exempel och inte vika undan för fördomar vilket 
var det som skedde i Danmark. 
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Namn: Michael Lund 
Befattning: Inspektör/Integrationspolis 
Organisation: Länspolismyndigheten i Stockholm, Integrationsavdelningen 
Datum/tid: 020305, 10:00 
Intervjuare: Björn Ekelund 
 

• Hur skulle ni formulera de socioekonomiska och etniska segregationsproblem som finns i stadsdelarna 
Spånga-Tensta, Rinkeby och Kista samt norra delarna av Sundbybergs kommun? 

Jag ser det främst som ett socialt problem som härstammar från vår samhällsstruktur.  
 

• Hur skulle ni beskriva era arbetsuppgifter i dessa områden (eller överlag)? 
Oftast blir våra arbetsuppgifter begränsade till att innebära akuta åtgärder eftersom vi idag inte har 
en närpolis som kan verka inom området med den sociala kontakten. 
 

c) Kan de delas in i direkt akuta åtgärder och förebyggande åtgärder? 
Ja, vi skulle vilja satsa mer på förebyggande åtgärder men saknar tyvärr resurserna för detta. 
I dagsläget görs främst akuta insatser vilka begränsar möjligheterna att få till stånd en 
strukturförändring. 

 
• Idag består Stockholm av en mängd segregerade områden. Exempelvis Östermalm, Djursholm, Gamla stan, 

Lidingö och även Södermalm till viss del. Vad är det då som gör att debatten samlas kring områden som 
Skärholmen, Tensta och Rinkeby ? 

Debatten handlar sällan om segregationen som fenomen utan om de problem som det för med sig i 
vissa områden. 
 
a) Vad är problemen relaterade till? (segregation, invandrare, våld...???) 

I dagsläget fokuserar man på kriminalitet. Vissa områden har högre kriminalitet än andra vilket ger den 
bild som finns idag hos allmänheten.  
 

b) Är segregering bara negativ i vissa former? 
Nej, segregationen i sig är inte ett problem utan är snarare ett synonym för vissa områden som har större 
sociala problem än andra. Många segregerade områden lider inte av sociala problem. 
 

• Märker ni någon skillnad på graden av ansträngning om insatser mot segregation behöver göras i 
Stockholms stad eller i någon av de närliggande kommunerna? 

Vet ej.  
 

• Finns det generella och rotade fördomar mellan närliggande områden, som exempelvis Spånga och Tensta, 
som har olika socioekonomiska och etniska förhållanden? 

På sätt och vis. Kanske har någon från ett grannområde varit inne och snott en cykel i det andra 
området vilket givetvis sätter fart på fördomarna. Föräldrar kan också ha en viktig roll i arbetet med 
att motverka fördomar. Har de vissa förutfattade meningar är det stor sannolikhet att  deras barn får 
det. 
 
a) Gäller detta från bägge sidor eller är det att betrakta som enkelriktat? 

Absolut från bägge sidor. Man skapar sig sin sfär av fördomar och det beror inte på i vilket område man 
befinner sig. 
 
• Exempelvis Rinkeby är ju en väldigt liten men driftig stadsdel som har fått flertalet utmärkelser och visat 

på god framåtanda. Trots detta har den socioekonomiska integrationen inte förbättrats nämnvärt.  Kan det 
vara negativt för integrationsmöjligheterna när ett litet område får en sådan drivkraft att det regionala 
perspektivet går förlorat?  

Vet ej. 
 
• Är kommunikation mellan människor med olika etnisk bakgrund en förutsättning för att få ett integrerat 

samhälle? 
Den är den kanske viktigaste förutsättningen för att skapa strukturförändringar i vårt samhälle. 
 

• Hos vem, anser ni, ska ansvaret ligga för att upprätta och förenkla kontakter mellan närliggande stadsdelar?  
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Det är ett gemensamt ansvar som åligger alla i vårt samhälle. Att förändra kontakter mellan närliggande 
områden görs inte genom att förändra en regions förutsättningar. Detta kräver mycket större engagemang 
från alla. Strukturförändringar kan bara åstadkommas genom ett krafttag från regeringen till gemene man. 
Exempelvis i försvarsmakten. 
 

• Vilken grad av relevans tycker ni att segregation- och integrationsdebatten har i ett nationellt sammanhang? 
Kanske inte så stor som debatten gör gällande, men det gör fortfarande inte frågan mindre viktig. 
 

c) Fenomenet existerar främst i storstäder och utifrån samma bakgrund. Varför är detta typiskt för 
storstadsregionerna? 

Det ligger i den stora befolkningsmängden. Den ger ”möjlighet” till delning. 
 

• Vilka är de grundläggande förutsättningarna för att skapa ett väl integrerat samhälle?         
Kommunikation och en strukturförändring 
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Namn: Dag Jutfelt     
Befattning: Stadsdelsdirektör  
Organisation: Rinkeby Stadsdelsnämnd 
Datum/tid:  020315, 13:30 
Intervjuare: Björn Ekelund 
 

• Idag består Stockholm av en mängd segregerade områden. Exempelvis Östermalm, Djursholm, Gamla stan, 
Lidingö och även Södermalm till viss del. Vad är det då som gör att debatten samlas kring områden som 
Skärholmen, Tensta och Rinkeby ? 

De är relativt nya segregerade områden där man har fattigt folk som ingen vill ha i sitt 
bostadsområde. Dessutom är den klassiska grundorsaken när vi hade ett stort antal lediga lägenheter 
samtidigt som vi fick en stor invandring och därmed en bostadsefterfrågan från människor med svår 
bakgrund. Länge har vårt mål varit att få hit människor med svensk medelklasstillhörighet, men nu 
börjar vi inse att det inte fungerar på det viset. Därför arbetar vi nu med människorna som bor här 
och förbättrar för dom. Det har lett till att vi har människor som flyttar hit från andra områden. 
Tyvärr fungerar det så att svenskar som bor här gör det på grund av att de inte hittar någon 
annanstans att bo.  

    
a) Vad är problemen relaterade till? (segregation, invandrare, kriminalitet,...???) 
Allmänheten relaterar till invandrare när de diskuterar integrationsarbetet. Saker som helt enkelt är 
annorlunda och främmande. Många människor i Stockholm anser att de har en närmare kontakt med 
människorna på Djursholm än med invånarna i Rinkeby trots att de kanske aldrig ens varit på 
Djursholm. Allmänheten har också en märklig känsla av att behöva känna att områden är sämre än 
där de själva bor. Dessa områden har man givetvis sämre kontakt med än de rikare områdena. 

 
• Vilka är de grundläggande orsakerna till de socioekonomiska och etniska segregationsproblem som finns i 

stadsdelsnämndsområdet? 
Områdeskaraktäristika attraherar inte den svenska medelklassen vilket leder till att inflyttningen av 
svensk medelklass är begränsad. Detta ger en ökad andel invandrare vilket genererar ett utanförskap 
för de svenskar som finns här och därmed finns ett incitament till att flytta för många. Då får vi en 
inflyttning av vänner, släktingar och andra som ser fördelarna med att bo i Rinkeby. 
    

• Hur skulle ni beskriva stadsdelsnämndens arbetsuppgifter inom segregationsproblematiken i stadsdelen? 
Skapa jobb åt folk vilket möjliggör kontakt utåt med andra människor. Ge folk ett svenskt språk som 
öppnar dörrar för dem i alla sammanhang. Hjälpa de som vill flytta härifrån att göra det eftersom fler 
ambassadörer från Rinkeby bara genererar i goodwill för oss. Vi ska också komma ihåg att vår 
funktion är något begränsad eftersom vi fyller den uppgiften som oftast finns i början av människors 
livskarriärer då man oftast bosätter sig i hyresrätter av olika anledningar. Vår slussningsuppgift är 
viktig för att möjliggöra integrationen i andra områden vilket är lösningen på hela problemet. 
Förhoppningsvis kan vi dock arbeta så pass bra med människor att vi får en positiv tillbakaflyttning av 
utflyttare senare i livet. 

    
• Finns det generella och rotade fördomar mellan närliggande områden exempelvis Rinkeby och Spånga som har 

olika förhållanden i förorternas Stockholm? 
Det finns enorma fördomar mellan exempelvis Rinkeby och Bromsten. För något år sedan ville vi 
bygga en mindre väg mellan Bromsten och Rinkeby vilket naturligtvis slogs ned av hela Bromstens 
samlade familjeröst. Det finns en mycket stark barriär mellan dessa områden i vilken grönområdena 
utgör den symboliska avgränsningen. Dessutom har vi kanske en viss grad av kriminalitet utförd av 
några få men som förstör för väldigt många eftersom brott är ett grundläggande upphov till fördomar. 

 
• Är liknande socioekonomiska och etniska strukturer ett sammanbindande kitt mellan stadsdelar? Enligt 

principen lika-barn-leka-bäst. 
Det har varit dåligt med samarbete över de senaste 10 åren även mellan dessa områden. Kista Science 
City  har dock varit en nyckel till att förstå vikten av att påverka tillsammans vilket vi har börjat arbeta 
med nu. Regionen behöver ett av oss tillsammans väl strategiskt tänkande. Dessutom har vi 
gemensamma visioner för Järvafältet eftersom det ironiskt nog är det som i folkmun sammanbinder 
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oss. Den enda spridningseffekten vi har fått från Järvafältet är en jävla massa påkörda rådjur på 
Kymlingelänken. 

 
• Exempelvis Rinkeby är ju en väldigt driftig stadsdel som har fått flertalet utmärkelser och visat på god 

framåtanda. Trots detta har den socioekonomiska strukturen inte förändrats nämnvärt i 
stadsdelsnämndeområdet. Går det regionala perspektivet förlorat med en sådan lokal drivkraft?  

Tyvärr är den risken väldigt stor. Därför har vi också uppmärksammat möjligheterna att arbeta mer 
regionalt för att kunna påverka situationen. Lokalt sett arbetar vi numer med andra frågor än 
integrationsbundna. Vi inser att vi inte kommer få en massiv inflyttning av svensk medelklass.  

 
• Vilket ansvar ska stadsdelsnämnder eller kommunfullmäktige ha över att skapa kontaktvägar med 

omkringliggande områden? 
Den ska vara tudelad. Dels är det viktigt att staden tar ett helhetsperspektiv och är beredda att satsa 
resurser för att uppnå den helheten. Sedan ska stadsdelen och delregionerna vara drivkraften i 
frågorna. Kista Science City är ett bra forum för hur man lyckats fördela ansvaret på ett bra vis. 

 
• Jag har förstått vikten av stadsdelsgränser/kommungränser, men finns det möjligtvis något annat sätt att 

dela in Stockholmsregionen på när man arbetar med integrationsfrågor? 
Det går inte så länge den kommunala självbestämmanderätten är så pass stark som den är. Därför är 
det helt enkelt mycket svårt att arbeta och samverka regionalt över kommungränserna om det inte 
finns ett otvetydigt win-win förhållande. 

 
• Är styrningen av insatser mot segregation idag strukturerad på ett bra sätt rent politiskt? 

Ja, man har idag en egen förvaltning som är drivande i de här frågorna och det tycker jag är en 
mycket bra satsning som också visar att man tar frågorna på allvar. Integrationsförvaltningen har 
kommit med många bra planer. Det man kan säga när det gäller planering för att öka integrationen är 
att det arbetet tar tid medan man ofta försöker med hjälp av planering komma fram via genvägar. 

  
• Vilka är de grundläggande förutsättningarna för att skapa ett integrerat samhälle?         

Kunskap och nyfikenhet. Kunskap om varandras kulturer, samhällsstrukturer, familjebild o.s.v. och 
nyfikenhet på varandra som individer. Detta måste komma från bägge håll och åstadkommes med de 
vanligaste sociala förutsättningarna såsom arbete, språk och en bostad. Förmedla kunskap och 
investera i folks utveckling. Dessutom måste vi tillåta att arbetet tar tid.  
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Namn: Ingela Lindh 
Befattning: Stadsbyggnadsdirektör 
Organisation: Stockholms Stadsbyggnadskontor 
Datum/tid:  020311, 14:15 
Intervjuare: Björn Ekelund 
 

• Vilka är de grundläggande faktorerna till de socioekonomiska och etniska segregationsproblem som finns i 
storstadsregionen Stockholm? 

De rent praktiska består i en historia som rent slumpmässigt hade många tomma bostäder samtidigt 
som det blev en stor invandring. I dagens samhälle består problemet i att en hög arbetslöshet ger 
inlåsning i områden p.g.a. bristen på kapital som möjliggör flytt. De begränsande valmöjligheterna till 
följd av inlåsningseffekten är ett av de största problemen. Den stora utflyttningen är också ett problem 
i den här frågan. Dessutom finns det problem med att områdena ständigt tar emot fler människor med 
svår bakgrund vilket inte ger den önskade stabiliteten i området. Dåliga kommunikationer och 
skolförhållanden var tidigare ett stort problem i denna fråga. 

”Den sociala karriär man kan göra innefattar att man flyttar därifrån”. 

” Bostadsbristen i Stockholm ger en viss uppgradering av dessa områden.” 
”Bilden av kriminalitet i området får människor att söka sig därifrån.” 
”Kringliggande kommuner är tacksamma över barriärerna mot miljonprogramområdena och 
upprätthåller de gärna.” 
 
a) Finns det generella problem relaterade till fysisk planering inom miljonprogramområdena och 

vilken form tar de i sådant fall? 
Dåligt integrerade gatu- och vägnät, centrum går ej att nå med bil, trafiksepareringen skapar trygghet 
på dagen men otrygghet på kvällen. Miljöerna är oftast generellt sett otrygga och inte särskilt 
inbjudande. 

 
• Anser du att byggnaderna i Järvaområdet besitter ett visst arkitektoniskt värde?  

Somliga gör det. Det är dock så att väldigt få byggnader är av arkitektoniskt intresse idag som också 
kan fånga det intresset i framtiden. Planstrukturen med sina höga hus med god utsikt och 
trafikseparering är värdefulla i ett längre perspektiv. Svårt att sia om vad framtidens planerare 
kommer att gilla. 

 
• I dagsläget finns det  en debatt om att bostadsbristen endast drabbar de som är låg- och medelinkomsttagare 

samt de människor som har hög rörlighet. Vad anser ni om det? 
 

Översiktsplanen har många fördelar med inriktningen att bygga på redan exploaterad mark. 
Nackdelen är då att man fyller bostadsbehovet för de betalningsstarka. De som drabbas i störst 
utsträckning av den typen av bebyggelse och därmed av bostadsbristen är de människor som är låg- 
och medelinkomsttagare. Ett alternativ skulle kunna vara att en byggherre och entreprenör som avser 
att exploatera mark med hög potential och prisbild också ska bli skyldiga att bygga för en viss del på 
annat område ,av annan typ eller upplåtelseform. En annan lösning kan vara följande exempel: En 
lägenhet inbringar 20 kr på dagens marknad, 5 kr går till byggherre och entreprenör vardera och 5 kr 
går till staden för att de ska kunna på eget initiativ utveckla områden med lägre attraktionskraft. Detta 
är kanske en rödvinslösning men ändå ett ganska bra tankesätt. 

Politiker vill heller inte använda planinstrumentet på rätt sätt utan man låter marknaden styra där det 
är de som ger förslagen. Detta kan vara en följd av tidigare planeringsmissar som resulterat i ett 
minskat förtroende för planeringsprocessen. Planmonopolet ger inga tydliga mål att följa. 

”Tids nog kommer det nog att skapas ett tryck på politikerna efter billigare mark och bostäder när allt 
för många fyrtio- och femtiotalister höjer sina röster över att deras barn ska flytta hemifrån.” 
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• Valet till hösten gör med all säkerhet att större stadsbyggnadsprojekt får vänta ett tag, men vad är det som 
kommer att prioriteras efter valet? 

De utvecklingsområden som idag är omnämnda i ÖP 99 kommer förhoppningsvis att fortsätta 
bearbetas. Dessutom fokuseras förmodligen på fortsatt förnyelse och förtätning av staden. Problemet 
ligger i att Stockholm är en mycket väl planerad stad och därför blir det svårt att förtäta utan att 
ändra stadsbilden. 

 
a) Möjligheten finns att debatten kring den ökande segregationen och de socioekonomiska frågorna 

kan göra den till en stor valfråga i kommande val. Hur kan detta påverka ”spelreglerna” för 
Stadsbyggnadskontoret efter valet?  

Valrörelsens nycker är av ganska medioker dignitet när det väl kommer till att strukturera om i 
vedertagna arbetssätt. Möjligtvis kan dock en ökad debatt skapa eftertänksamhet hos planerare 
överlag vilket i sin tur leder till att de sociala frågorna rent konkret ges större uppmärksamhet precis 
så som miljöfrågorna tidigare har bemötts. 

 
• Tycker du att översiktsplanens visionära och till viss del operativa upplägg borde genomsyras av mer 

socioekonomiska hänsynstagande i samband med bostadsfrågor? 
Ja absolut. I dag behandlar vi grönfrågor på ett mycket bra sätt i översiktsplanen och min förhoppning 
är att den del som idag behandlar de sociala frågorna kommer att utvecklas till någonting med samma 
dignitet som miljöfrågorna. 

 
• Hur nära samarbete finns det med närliggande kommuner och respektive stadsdelsnämnd när 

staden utför diverse planarbete? 
Samarbetet varierar givetvis med uppgiften, men rent generellt kan vi säga att arbetet tillsammans 
med stadsdelsnämnderna fungerar fint medan närheten med de närliggande kommunerna är mer 
synonymt med motståndet av en Berlinmur. Här har Stockholm ibland en funktion av att vara en något 
arrogant storebror vilket också har resulterat i den kyliga stämningen som idag finns mellan 
Stockholms stad och kommunerna. Vissa projekt kräver dock att de samarbetar vilket då kan resultera 
i en mängd onödigt extraarbete.  

  
a) Finns inte risken att man hamnar i en situation där man helt plötsligt upptäcker att man arbetar mot 

samma mål men hamnar, för att använda bildspråk, på olika plan? (Öresundsbron byggs från 
varsin ända men vid hopbyggandet upptäcker man att vägbanorna ligger förskjutna.) 

Risken är mycket stor att man ser målen med olika ögon. Därför tror jag att det vore bättre att arbeta 
tillsammans i frågor som rör bägge områdena.  

• När Vägverket utreder vägsträckningar finns inga direkta gränser mellan stadsdelar eller kommuner, finns 
det ett behov av att arbeta på samma vis med frågor som berör fysisk planering? 

När Vägverket planerade den nya vägsträckningen av E18 begick man alla fel som tänkas kan. De 
utgår från en rent byggnadsteknisk och praktisk grund och samarbetar knappt något med staden. Detta 
resulterar i att när de presenterar sitt förslag visar det sig att fler faktorer måste vägas in och därmed 
måste förslaget omarbetas. De valde då att istället för att ta fram ett nytt underlag avvakta i tron på att 
politikerna skulle ändra sig angående deras första förslag.  
Deras metod att arbeta i ren projektform är mycket lämplig och drivande, men då bör samtliga 
faktorer också vägas in i arbetet. Detta är en förutsättning för att få till stånd ett politiskt beslut som 
möjliggör vägen.  
 

• Vilka faktorer ska ingå i ett väl integrerat samhälle anser du? 
Valmöjlighet. Människors rätt att välja fritt är det som skapar förutsättningar för ett integrerat 
samhälle. Om då alla turkar vill bo på samma ställe så ska inte det vara ett problem. Problemet är att 
vi får inlåsningseffekter vilket fråntar människor deras egna fria viljor. 
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Namn: Martin Börjesson 
Befattning: Utredare, projektledare för Social rapport 2001 
Organisation: Socialstyrelsen 
Datum/tid: 020306, 09:00 
Intervjuare: Björn Ekelund 
 

• Hur skulle ni formulera de socioekonomiska och etniska problem som finns i storstädernas förorter? 
Detta är mycket svårt att besvara eftersom boendesegregationens konsekvenser är svåra att studera. 
Boendesegregationen skapar en mängd följdproblem som är en del av problemet. Det närmaste man 
skulle kunna säga är att dessa områden har stora socialpolitiska behov.  
 

• Hur skulle ni beskriva era arbetsuppgifter inom segregationsproblematiken? 
De är inte så stora eftersom vi inte arbetar med samhällsplanering utan har vårt huvudområde inom 
hälsa och sjukvård vilket kanske kan betraktas som en följd av problem inom samhällsplaneringen. 
 

d) Kan de delas in i direkt akuta åtgärder och förebyggande åtgärder? 
Vi arbetar inom Socialstyrelsen endast med förebyggande åtgärder med hjälp av beredning 
av underlag. Vår tonvikt ligger på ett mer långsiktigt arbete. Inom respektive socialnämnd 
arbetar man mer med akuta åtgärder. 
 

 
• Idag består Stockholm av en mängd segregerade områden. Exempelvis Östermalm, Djursholm, Gamla stan, 

Lidingö och även Södermalm till viss del. Vad är det då som gör att debatten samlas kring områden som 
Skärholmen, Tensta och Rinkeby ? 

Det som debatten koncentrerar sig på är att egentligen prata om sociala problem och de finns i större 
utsträckning i dessa områden. 

 
a) Vad är problemen relaterade till? (segregation, invandrare, våld...???) 

De är relaterade till de klassiska sociala bekymren såsom arbetslöshet, försörjningsproblem, sviktande 
hälsa m.m. 

 
 

• Märker ni någon skillnad på graden av ansträngning om insatser mot segregation behöver göras i 
Stockholms stad eller i någon av de närliggande kommunerna? 

Socialförvaltningen är ingen stark röst inom samhällsplaneringen men det är tydligt märkbart att 
kommungränserna är rådande när det gäller insatser som berör den egna kommunen. 

 
• Finns det generella och rotade fördomar mellan närliggande områden, exempelvis Spånga och Tensta, som 

har olika socioekonomiska och etniska förhållanden? 
Fördomar har en tendens att förstärkas med geografisk närhet eftersom skillnaden mellan likheter och 
skillnader då blir väldigt stor. Två områden som befinner sig på mycket stort avstånd från varandra 
har inget egentligt behov av att befästa starka generella åsikter om varandra. Fenomenet fördomar är 
dock mycket svårt att bevisa eftersom det är få människor som skulle erkänna alla sina fördomar. 
Detta är en anledning till varför behovet av gemensamma mötespunkter är av stor vikt. 
 
 

• Rinkeby är ju en väldigt liten men driftig stadsdel som har fått flertalet utmärkelser och visat på god 
framåtanda. Trots detta har den socioekonomiska strukturen inte förändrats nämnvärt.  Kan det vara 
negativt för integrationsmöjligheterna när ett litet område får en sådan drivkraft att det regionala 
perspektivet går förlorat?  

Problematiken ligger inte i att stadsdelarna är väldigt driftiga utan att det satsas för mycket på 
projektstöd och kortsiktiga lösningar. Det har resulterat i att vissa projekt har varit panikartade och 
verkningslösa. 
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• Är kommunikation mellan människor med olika etnisk bakgrund en förutsättning för att få ett integrerat 
samhälle? 

Kommunikationen är viktig och underlättar arbetet men är inte en förutsättning för att skapa ett 
integrerat samhälle. Att ge människor möjligheten till arbete på så kort tid som möjligt är däremot en 
förutsättning som senare också kan leda till en ökad kommunikation och en bättre integrering i 
samhället. 

 
• Hos vem alltså på vilken nivå, anser ni, ska ansvaret ligga för att upprätta och förenkla kontakter mellan 

närliggande stadsdelar?  
Det ska finnas hos samtliga för ändamålet berörda parter och myndigheter. 

 
• Vilken grad av relevans tycker ni att segregation- och integrationsdebatten har i ett större nationellt 

sammanhang? 
”Den är viktig men luktar ibland lite illa av moralisk stress.” Debatten får ett annat syfte än att 
åtgärda problemet. 

 
 

• Är styrningen av insatser mot segregation idag strukturerad på ett bra sätt? 
Det finns idag ett tomrum i kunskapen om styrning av politiska frågor vilket resulterar i 
handlingsförlamning. Dessutom skapar kommungränser ett bollande av frågor vilket inte resulterar i 
konkreta handlingsplaner. Integrationsproblem är mycket komplexa och kräver därför mycket bättre 
och mer utförlig struktur.  

 
• Vilka är de grundläggande förutsättningarna för att skapa ett väl integrerat samhälle?         

Att ge möjlighet till egen försörjning, utbildning, att alla har tillgång till ett bra socialt nätverk och ett 
gott boende/hem, förändrade attityder i samhället, samt en stor skopa tid.  
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Namn: Jack Kindberg 
Befattning: Stadsdelsdirektör  
Organisation: Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 
Datum/tid: 010313, 10:00 
Intervjuare: Björn Ekelund 
 

• Vilka är de grundläggande faktorerna till de socioekonomiska och etniska segregationsproblem som finns i 
stadsdelsnämndsområdet?? 

Sverige har haft en liberal invandringspolitik som resulterat i att allt fler invandrare behöver 
någonstans att slå sig ner. Stockholm har i egenskap av den största staden i Sverige givetvis haft en 
stor del i att hjälpa människor till detta. Sedan kom egnahem politiken som resulterade i att 
lägenheterna i miljonprogramområdena blev mindre lönsamma för traditionella svenskar än att skaffa 
en annan bostad. Därför fick vi ett stort överskott som kunde användas till det syfte som den ökade 
invandringen efterfrågade. Dessutom fanns det en dålig infrastruktur i dessa områden som därmed 
”skrämde” iväg människor härifrån. Det har alltså haft en låg attraktivitet redan från början. 
 
Dessutom är det svårt att upprätthålla det svenska språket med en ökad andel invandrare.  Denna 
situation skapar ett utanförskap som slutligen leder till ökad brottslighet och minskat engagemang i 
samhället. Det är dock viktigt att komma ihåg att allmännyttan ger möjlighet för de betalningssvagare 
personerna att få en bostad. Det är bättre med en segregerad stad än att folk ska bo på gatorna. 
 
 

• Hur skulle ni beskriva stadsdelsnämndens arbetsuppgifter inom segregationsproblematiken i stadsdelen? 
Vi har utbyte mellan skolor från Spånga och Tensta/Hjulsta, Vi förmedlar lägerveckor för ungdomar 
med vänorter såsom Sollefteå, vi försöker skapa attraktionskraft i stadsdelsområdet med exempelvis 
Kulturhuset och Livstycket. Att arbeta med arbetsmarknadsåtgärder är givetvis en av våra viktigaste 
områden som vi arbetar med eftersom det är en grundläggande förutsättning för att få ett integrerat 
samhälle. Dessutom arbetar vi med att få till nyproduktion av mindre lägenheter för att skapa 
möjligheter för de unga som vill flytta hemifrån att stanna kvar i området. Vårt mål är att få ett 
område som är normaliserat och inte uppfattas som en extra exotisk plats som besöks för dess 
speciella förhållanden. 
 
  

• Idag består Stockholm av en mängd segregerade områden. Exempelvis Östermalm, Djursholm, Gamla stan, 
Lidingö och även Södermalm till viss del. Vad är det då som gör att debatten samlas kring områden som 
Skärholmen, Tensta och Rinkeby ? 

Jag tror att det finns ett behov hos människan att känna att det alltid finns någonting som är sämre än 
det man själv har. Våra områden får symbolisera detta inom bostadsfrågan. Dessutom har massmedia 
tidigare, för ca 5 år sedan, varit väldigt duktiga på att peka ut områden.  
”Om något kriminellt inträffade i Vårby talade man om att det har inträffat i västerort, medan om 
samma sak inträffade i Tensta blev det en kriminell handling som utfördes i Tensta.” 
Idag är dock massmedia bättre, men det dåliga ryktet lever kvar. 
 
a) Vad är problemen relaterade till? (segregation, invandrare, kriminalitet,...???) 
Jag tror att de är relaterade till alla tre faktorerna segregation, invandrare och kriminalitet. Det är 
dock lite missvisande eftersom kriminaliteten inte är mycket högre här än i andra områden eftersom de 
som bråkar från Tensta oftast åker till andra områden och ställer till förtret.  
Jag känner mig tryggare här i Tensta än vad jag gjorde i Bromma där jag jobbade tidigare. 
 
b) Är segregering bara negativ i vissa former? 
Segregeringen är inte negativ i någon form. Att människor med samma bakgrund samlas på samma 
ställe skapar snarare en trygghet hos individen på samma sätt som det finns svenskområden i USA på 
grund av klusterbildning i samband med den stora utvandringen. Dessutom finns det fördelar med att 
bo på samma ställe. 

 
• Är liknande socioekonomiska och etniska strukturer ett sammanbindande kitt mellan stadsdelar? Enligt 

principen lika-barn-leka-bäst. 
Det är inte stadsdelarna som sådana som binds ihop på grund av detta utan snarare olika grupper av 
människor som träffas eftersom de har en gemensam bakgrund. Men visst finns det liknande behov i 
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områden med samma struktur vilket ger ett närmare samarbete mellan dessa områden. Dessutom har 
kommunikationen med kollektiva hjälpmedel begränsat samarbetena med andra områden. 
Ett intressant fenomen här är att Rissne som också är en del av miljonprogrammet inte alls på samma 
sätt får utstå en central roll i debatten. Kanske beror det på att Sundbybergs stad hade hårdare 
kriterier för vilka som fick bo i området eftersom vi där inte hittar lika stor andel invandrare. 

 
b) Är det då så att de boende i stadsdelen känner att de som finns utanför den  

socioekonomiska/etniska strukturen är avvikande? 
Man kan säga att tryggheten försvinner utanför området vilket resulterar att man håller sig innanför 
”de egna väggarna”.  
Jag tror att alla här i området skulle vilja ha svenska vänner, men tyvärr är det väldigt svårt att få det. 
 
 

• Vilket ansvar ska stadsdelsnämnder eller kommunfullmäktige ha över att skapa kontaktvägar med 
omkringliggande områden? 

Detta måste vara kommunens ansvar eftersom de är de enda som har kunskapen och verktygen att 
arbeta med dessa frågor. För att kunna använda verktygen rätt och i större utsträckning krävs dock att 
man tillför mer resurser. 

 
• Jag har förstått vikten av stadsdelsgränser/kommungränser, men finns det möjligtvis något annat sätt att 

dela in Stockholmsregionen på när man arbetar med integrationsfrågor? 
Det finns en klar fördel med att slippa se gränserna mellan kommuner och stadsdelar eftersom 
åtgärder ofta behöver sträcka sig över dessa starka symboliska gränser. Dessutom finns det gröna 
barriärer som för övrigt är gemensamma vilka ger en ännu tydligare markering av gränserna. 
”Miljonprogramsöarna” borde byggas ihop med övriga områden. Det blir helt enkelt inget 
helhetstänkande om varje kommun planerar för sig. 

 
• Är styrningen av insatser mot segregation idag strukturerad på ett bra sätt rent politiskt? 

Till nu anser jag inte att integrationsfrågan har varit en särskilt prioriterad fråga under 
mandatperioden. Under en mandatperiod genomsyras hela verksamheten av hur nära man befinner sig 
valperioden. Alla åtgärder blir ganska kortsiktiga. 

 
• Vilka är de grundläggande förutsättningarna för att skapa ett integrerat samhälle?         

Ekonomiska förutsättningar, marknadsföring av områden så en bra och rättvis bild skapas av området 
och dess verksamheter, en bostadspolitik som ger förutsättningar för människor att flytta om de vill. 



 

 99

Bilaga 3. Intervjustatistik 
 
 
Orsaker kopplade till den fysiska strukturen  
  

Orsak Antal nedslag
Brist på träffpunkter, kommunikation och naturliga möten 6 
Dåliga boendekarriärsmöjligheter 4 
Fysiska barriärer runt stadsdelarna i regionen 3 
Kategoriserat byggda fastigheter och områden 4 
Kortsiktiga projektlösningar 3 
Allmänna otrygghetsfaktorer i regionen 3 
Brist på arbetsmöjligheter lokalt 2 
  
Orsaker kopplade till bristande eller missriktat engagemang  
  
Orsak Antal nedslag
Hög arbetslöshet 8 
Svag politisk linje i integrationsfrågor 5 
Dålig struktur i arbetet med integrationsfrågor 4 
Bristande samhällsengagemang 3 
Kortsiktiga projektlösningar 3 
Okunskap om stadsdelar 2 
Brist på framtidstro 2 
Övrigt 3 
  
Orsaker skapade på grund av tidigare inträffanden  
  
Orsak Antal nedslag
Fördomar och okunskap 9 
Negativ bild hos allmänheten p.g.a. massmedia 4 
Snedvridna attityder och värderingar i samhället 4 
Bristande samhällsengagemang 3 
Allmänna otrygghetsfaktorer i regionen 3 
Människor saknar valfrihet 4 

  
Orsaker kopplade till socioekonomiska faktorer  
  
Orsak Antal nedslag
Hög arbetslöshet 10
Låg utbildningsnivå 6 
Bristande samhällsengagemang 3 
Stor andel låginkomsttagare 3 
Hög rörlighet ger dålig stabilitet 2 
Övrigt 3 
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