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Abstract 

Purpose: Discover measures that enhances social sustainability based on three chosen 

positions; social interaction, social integration and architectural identity, whilst 

increasing the attractiveness of the area. 

Method: A case study in Tensta, a comparative study based on a previous survey and 

a self-conducted survey, in forms of a questionnaire, dialogues and interviews with 

residents of Tensta. Initially, studies about the advantages and disadvantages of the 

“million-program” and document analysis of previous surveys were made. 

Findings: The objective of the study was to find measures that enhance the social 

sustainability of a residential area whilst increasing its attractiveness. By finding out 

how the residents of the area evaluate the measures already conducted as well as what 

they personally consider contributing to a pleasant social environment, it is possible to 

see which direction of development the area is taking. In this way measures that 

enhance social sustainability which increase the area’s attractiveness. Several point 

efforts have been made in with a lack of effect. Furthermore, the residents believe that 

the actual problems cannot simply be “designed out” as they are rooted deeper than 

that. One of the major problems in Tensta is the low employment and occupation rate, 

especially among the younger generations. By providing more appropriate 

facilities/spaces, which encourage a social environment, the risk of residents taking up 

bad habits, such as crime, is reduced. This would reduce the insecurity, which currently 

is discouraging people from leaving their house during evenings, and further on allow 

more activities to take place. 

Implications: The study shows that smaller measures such as well-maintained 

environments including plantations and functional lighting, could help enhance the 

social sustainability by inspiring residents to feel proud and belonging to the area. 

Furthermore, the study clarifies that clearly defined meeting points is something that is 

highly valued in terms of promoting an areas’ interaction and integration. Community 

involvement is also noted to be important in terms of development of social 

sustainability. Finally, it appears that all social problems cannot be eliminated by 

construction, but require more social-based actions to be solved. 

Limitations: The study is conducted in Tensta since it’s undergoing a major lift in 

conjunction with “Järvalyftet” which started 2007. The results that were obtained from 

dialogues with Tensta residents are outcomes of its current conditions. The measure 

that are presented, on the other hand, are not limited to Tensta but may be applied where 

similar conditions prevail. 

Keywords: Architectural identity, Järvalyftet, million program, social integration, 

social interaction, social sustainability, Tensta. 
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Sammanfattning 

Syfte: Finna åtgärder som främjar social hållbarhet utifrån de tre valda ståndpunkterna; 

social interaktion, social integration och arkitektonisk identitet, som på så sätt ökar 

områdets attraktivitet. 

Metod: Fallstudie i Tensta, en jämförelsestudie utifrån en tidigare undersökning samt 

en ny egen utförd medborgarundersökning, i form av en enkätundersökning, samtal 

samt intervjuer med invånare i Tensta. Inledningsvis genomfördes förstudier om 

miljonprogram, dess fördelar samt nackdelar och dokumentanalyser över tidigare 

medborgarundersökningar. 

Resultat: Målet med studien är att finna åtgärder som främjar ett bostadsområdes 

sociala hållbarhet och på så sätt ökar dess attraktivitet. Genom att ta reda på hur 

områdets brukare själva värderar åtgärder som gjorts i området samt vad de anser bidrar 

till en god social miljö går det att utmäta vilket håll områdets utveckling är på väg åt. 

På så sätt ska socialt främjande åtgärder finnas som vidare gynnar områdets 

attraktivitet. Flertalet punktinsatser har utförts utan större effekt. Vidare menar invånare 

att problemen som finns inte går att ”bygga bort” utan att de ligger djupare än så. Ett av 

de stora problemen i dagens Tensta är den låga sysselsättningen, framförallt bland de 

yngre i området. Genom att tillgodose lämpliga lokaler/utrymmen som främjar en social 

livsmiljö kan risken för att invånare hamnar på dåliga banor, däribland kriminella, 

minskas. Detta skulle i sin tur minska otryggheten som i nuläget gör att människor 

avstår från att vistas utomhus på kvällen och tillåta fler sociala aktiviteter att 

genomföras. 

Konsekvenser: Studien visar på att mindre insatser som välskötta miljöer, såsom 

planteringar och fungerande belysning, kan bidra till ökad social hållbarhet genom 

stolthet över- och tillhörighet till området. Vidare klargörs det att tydligt definierade 

mötesplatser är något som värderas högt för att gynna integrationen i området. 

Invånarnas engagemang påpekas också vara viktigt för utvecklingen av den sociala 

hållbarheten. Slutligen framgår det att alla problem inte går att byggas bort utan kräver 

mer socialt grundade åtgärder för att lösas. 

Begränsningar: Studien är genomförd i Tensta i och med det pågående “Järvalyftet” 

som startades 2007. Resultaten som erhölls från dialoger med Tenstas invånare är 

anpassade efter Tenstas förutsättningar. De förslagsåtgärder som presenteras är dock 

inte begränsade till Tensta utan kan appliceras där liknande förutsättningarna är 

aktuella. 

Nyckelord: Arkitektonisk identitet, Järvalyftet, miljonprogram, social hållbarhet, 

social integration, social interaktion, Tensta.  
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1 Inledning 
I rapporten redovisas en fallstudie som genomförts i Tensta, som är en förort till 

Stockholm, beläget i Järvafältet. Målet med arbetet är att utreda faktorer och åtgärder 

som främjar social hållbarhet och samtidigt ökar områdets attraktivitet i samband med 

pågående projektet: ”Järvalyftet”. 

1.1 Bakgrund 
Miljonprogrammet är ett nationellt projekt som genomfördes mellan 1965-1974 då en 

miljon bostäder, både flerbostadshus och enfamiljshus, uppfördes runt om i landet 

(Formas, 2012). Detta program var en åtgärd för att tillfredsställa det enorma behov av 

bostäder som fanns under denna tid. Denna drastiska åtgärd resulterade i att 

lägenheterna producerades med fokus på kvantitet snarare än långsiktig hållbarhet för 

att snabbt kunna upprätta det antal bostäder som var nödvändigt. Lägenheterna som 

ritades skapades utefter den typfamilj som fanns under rekordåren vilket har inneburit 

en bristande variation av lägenhetsstorlekar. Majoriteten av bostäderna är av 2- och 3 

rum och kök vilket har begränsat bostadskarriärsmöjligheterna (Formas, 2012). Att 

använda typfamiljer vid bostadsplanering för att lösa de bostadsbristproblemen som 

fanns bevisar dåvarande avsaknad av förändrings-mönster i framtidsplaneringen. I och 

med detta har utformningen av lägenheterna blivit reflektioner av sin tid vilket visar 

behovet som fanns då men som inte bemöter standarder eller krav som finns idag. Detta 

ger en klar bild över hur viktigt det är att planera ny- och ombyggnationer så att de ska 

vara hållbara även i framtida perspektiv.  

Nu har det gått ca 50 år sedan miljonprogrammet påbörjades vilket innebär att många 

kommuner idag står inför beslutet att antingen utveckla eller avveckla dessa områden. 

Detta då problem, både tekniska och sociala, behöver tas itu med för att de ska kunna 

behålla sin funktionalitet (Formas 2012). Urbaniseringen är ett aktuellt faktum och 

Boverket (2012) konstaterar att ca 70% av den svenska folkökningen sker i de tre 

storstadslänen. Detta är resultatet av dess rika utbud av jobb, rekreation och nöje. 

Genom att satsa på förbättringar i storstädernas förorter och på sikt skapa attraktiva 

alternativ ska innerstads-urbaniseringen kunna dämpas och en rikare mångfald uppnås 

i dessa områden. 

Denna rapport riktar in sig på att öka ett bostadsområdes attraktivitet genom medel som 

främjar social hållbarhet. Just social hållbarhet kan definieras på flera olika sätt. 

McKenzie, S (2004) skriver att det innebär en livsförbättrande tillvaro inom samhällen 

och själva faktorerna och processen inom samhällen som genomförs för att uppnå just 

detta. Vidare beskrivs vikten av tillgång till viktiga samhällstjänster, en varierad ålder- 

och etnisk mångfald och en känsla av identitet i och för området. Rapporten fokuserar 

på punkter som berörs av social interaktion, social integration och arkitektonisk 

identitet.  

Interaktion – Deltagande i aktiviteter kan öka en persons anknytning till samhällets 

värden och normer. Av detta förstärks de interna funktioner som bidrar till socialisering 

av människor (Kefayati, Moztarzadeh, 2015). 
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Integration Cappo citeras i VicHealths (2005) forskningssammanfattning och menar 

att ett socialt integrerat samhälle definieras som ett ställe där alla människor känner sig 

uppskattade, deras olikheter respekteras och deras grundläggande behov uppfylls så att 

de kan leva ett värdigt liv. Genom att skapa möjligheter för utbyten bland människor i 

varierande åldrar med olika etniska bakgrunder kan områdets sociala hållbarhet gynnas. 

Identitet – Henri Tajfel förespråkade tidigt att grupper (t.ex. social klass, familj, 

fotbollslag m.m.) som människor tillhörde var en viktig källa till stolthet och självkänsla 

(McLeod, S. A. 2008). Grupper ger oss en känsla av social identitet: en känsla av 

tillhörighet till den sociala världen. 

 

Tensta är en förort till Stockholm, beläget vid Järvafältet som även består av Kista, 

Rinkeby, Akalla, Husby och Hjulsta som alla uppfördes i samband med 

miljonprogrammet. Tensta har en befolkning på ca 19000 invånare och tampas idag 

med höga siffror arbetslöshet i jämförelse med resten av Stockholm Stad (se bilaga 1).  

Per-Eric Siljestam (2015-10-22) förklarar Tenstas historia, däribland problem och 

kontinuerliga ingrepp och satsningar som genomförts, vilket presenteras i bilaga 2. 

Hösten 2007 påbörjades ”Järvalyftet” vilket är en bred, långsiktig storsatsning 

genomförd av Stockholm Stad och aktörer utifrån (Stockholm Stad, 2014) där målet är 

att skapa en kulturell mötesplats dit människor ska vilja flytta, och inte minst, stanna 

kvar i. Av denna anledning har Tensta valts att användas som en lämplig plats för 

fallstudie. I bilaga 3 presenteras Vision Järva 2030 och aktuella byggprojekt kopplade 

till Järvalyftet och Vision Järva 2030. I bilaga 4 förklaras föreningsstäd som är en ideell 

samhällsfunktion på föreningsnivå med målet att främja miljömedvetenhet i området 

och på så sätt skapa en bättre miljö. Den nya idrottssatsningen som startade i området 

med syftet att engagera fler ungdomar i fysisk aktivitet presenteras i bilaga 5. 

1.2 Problembeskrivning 
Områdena i miljonprogrammens flerbostadshusområden har genom åren dragit på sig 

ett flertal negativa stämplar som bland annat beror på ett stort antal bidragsberoende 

invånare, segregation, hög arbetslöshet samt kriminalitet (Formas 2012). Denna 

negativa bild har vidare förstärkts av media. Vidare förklaras att detta medför brist på 

prioriteringar gällande upprustning och renoveringar i flera områden. Detta har 

resulterat i att många lägenheter idag inte lever upp till dagens tekniska krav. Märkbara 

problem är höga energiförbrukningar och en negativa estetisk upplevelse. I Sverige 

råder en ojämn fördelning i vilka områden befolkningen vill bosätta sig i. Enligt 

Boverket (2014) är runt 80 % av alla kommuner utflyttningskommuner. Många 

kommuner väljer därför att riva hus istället för att upprusta dem eftersom områdena inte 

är attraktiva och därför inte lönsamma att renovera. Däremot, i de inflyttningsstarka 

delarna där Stockholm stad är inkluderat, vidtas åtgärder som renovering samt 

ombyggnation för att höja attraktiviteten där den idag är bristande. Social hållbarhet har 

på senare tid visat sig vara en allt mer värdefull faktor vid hållbar planering (Kefayati, 

Moztarzadeh, 2015), något som även återses i svenska exempel (Boverket, 2015). 

Kefayati och Moztarzadeh (2015) påpekar att social interaktion, social integration och 

arkitektonisk identitet är faktorer som bör inkluderas tidigt i planering när 

bostadsområden ska upprättas. Dessa tre faktorer är något som, till viss grad saknas av 

miljonprogrammets flerbostadshusområden. Det råder uppfattningar om att de 

arkitektoniska kvalitéerna och gemensamma grönområden blev lidande vad gäller 

kvalitet och hamnade i skuggan av den hastiga byggprocess som miljonprogrammet 

genomfördes i. I och med detta blev resultatet att dessa gemensamma utrymmen blev 
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monotona och dåligt gjorda och står idag, precis som flerbostadshusen, oförändrade och 

sparsamt påkostade. Så bortsett från de, för sin tid, funktionella lägenheterna står det 

idag oattraktiva och monotona byggnader i områden som är svåra att hitta goda 

kvalitéer i (Formas 2012).  

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med studien är att definiera faktorer som kan öka ett områdes attraktivitet genom 

åtgärder som främjar social hållbarhet. Genom att studera Tensta, som är ett område 

under aktuell utveckling, erhålls svar på följande frågor: 

1. Hur kan den sociala hållbarheten förbättras i ett bostadsområde genom att 

främja den sociala interaktionen?  

 

2. Hur kan den sociala hållbarheten förbättras i ett bostadsområde genom att 

främja den sociala integrationen? 

 

3. Hur kan den sociala hållbarheten förbättras i ett bostadsområde genom att 

främja den arkitektoniska identiteten? 

1.4 Avgränsningar 
Frågeställningarna utgår inte från annat än de svar kopplade till medborgar-

undersökningen som hölls i Tensta som innefattade intervjuer, samtal och en 

enkätundersökning. Begreppet social hållbarhet definieras utifrån de tre valda 

ståndpunkterna; social interaktion, social integration och arkitektonisk identitet. I 

rapporten syftar ett områdes attraktivitet på de faktorer som får invånarna att trivas och 

vilja bo kvar. 

1.5 Disposition 
I Metod och genomförande förklaras studiens tillvägagångssätt för datainsamlingen. 

Val av metoder beskrivs samt varför de lämpar sig att besvara frågeställningarna. De 

metoder som valts är intervjuer med noga utvalda personer samt enkätundersökning 

med kompletterande samtal. Kapitlet avslutas sedan med att klarlägga trovärdigheten 

för arbetssättet genom att styrka utformningen och val av intervjurespondenter. I 

Teoretiskt ramverk tas de olika vetenskapliga skrifterna som berör och förklarar ämnet 

social hållbarhet. De olika referenserna förklarar ämnet från olika infallsvinklar och 

utifrån dessa har de olika frågeställningarna för rapporten skapats. För att besvara dessa 

frågeställningar, som efterfrågar faktorer som främjar en social hållbarhet har 

datainsamlingsmetoder som beskrivs i Metod och genomförande utförts och 

sammanställts i Empiri. Här redovisas de svar som fåtts från intervjurespondenterna 

samt enkäternas resultat i form av diagram och kommentarer. Empirins resultat 

redovisas i Analys och resultat och kopplas samman med det teoretiska ramverket. 

Vidare diskuteras resultatet i Diskussion och slutsats som följs av förslag till 

uppföljande forskning i ämnet Social Hållbarhet. 
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2 Metod och genomförande 
I detta kapitel förklaras den information som samlats in samt hur det gått till. Vidare 

beskrivs det vilket sätt de olika metoderna bidragit till att uppnå målet. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Frågeställningarna besvarades genom en fallstudie i Tensta som bestod av både 

kvalitativa och kvantitativa metoder. De kvalitativa insamlingsmetoderna innehöll 

intervjuer med aktiva personer i Tensta samt korta samtal och kommentarsutbyten med 

invånare med syftet att få fram personliga åsikter kring frågeställningarna. Den 

kvantitativa delen bestod av en enkätundersökning som jämförts med tidigare 

medborgarundersökningar (Svenska Bostäder, 2009) som studerats genom en 

dokumentanalys.  

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Genom att studera vetenskapliga artiklar och tidskrifter av vad som skapar social 

hållbarhet, utefter de tre inledande frågeställningarna, har en bas till en 

medborgarundersökning skapats. En enkätundersökning genomfördes för att skapa en 

kvantitativ svarsgrund för att undersöka hur invånare upplevde Tensta utifrån utvalda 

frågor. Genom att föra dialoger med invånare kunde deras svar förtydligas då social 

hållbarhet och attraktivitet betraktas olika beroende på vem som tillfrågas. Intervjuer 

med aktiva föreningsmänniskor genomfördes för att få en mer omfattande bild av hur 

Tensta upplevs vilket sedan kompletterades med tidigare nämnda undersöknings-

metoder för att besvara frågeställningarna. 

2.3 Valda metoder för datainsamling 
För att kunna använda den data som utvanns genom de valda datainsamlingsmetoder 

har tekniker studerats i hur de genomförs på bästa sätt. Nedan beskrivs hur en bredare 

kunskap om dessa erhållits med hjälp av litteratur och kontakter inom branschen samt 

hur den erhållna informationen gynnat arbetet. 

2.3.1 Litteratursökning 
I arbetets tidiga skede ägnades en större del av tiden åt litteratursökning. 

Högskolebibliotekets databas gav tillgång till ett stort antal forskningsrapporter och 

journaler. Genom att använda ämnesorienterade nyckelord vid litteratursökningen 

kunde sökresultaten filtreras till ett hanterbart antal. Efter att ha läst igenom abstracts 

kunde slutligen relevanta texter urskiljas och vidare användas. 
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2.3.2 Medborgarundersökning – enkätundersökning, samtal och 
dokumentanalys 
Denna undersökningsstrategi grundar sig på både kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Genom samtal med Merete Boland, från Sweco, erhölls förståelse för metoden så att en 

bra och utförlig undersökning kunde genomföras. 

Frågorna som användes i enkäten erhölls genom en dokumentanalys av Svenska 

Bostäders (2009) tidigare undersökningar. Med hjälp från Merete Boland kunde ett 

antal frågor redigeras för inte påverka respondenterna i deras svar. I samband med detta 

samtalades det med invånare i Tensta då personliga kommentarer om ämnet kunde 

samlas in och vidare stärka slutsatserna som drogs. Slutligen jämfördes enkätresultaten 

med de tidigare undersökningsresultaten för att förändringar skulle kunna utmätas. 

Enkäterna fanns på svenska (bilaga 6) och engelska (bilaga 7). Frågorna utformades så 

de kunde besvara arbetets frågeställningar och bidra med information för vidare studier. 

2.3.3 Intervjuer 
Syftet med intervjuerna var att utvinna mer ingående tankar och åsikter kring den 

sociala hållbarheten i Tensta. Dessa personer valdes ut genom kontakt med Mikael 

Frejd, socionom i Spånga-Tensta, som genom sitt arbete har ett stort kontaktnät i 

området. Personerna i fråga har centrala positioner inom bl.a. föreningar som finns i 

Tensta och har själva dagligen kontakt samt diskussioner med de boende i området. För 

att intervjuerna skulle bli så informativa som möjligt har tillvägagångssätt undersökts i 

hur förberedelse, utförande samt bearbetning skall genomföras. Lantz. A (2013) 

förklarar vikten av förberedelse, samspel i intervjun samt sammanställningen av 

informationen efter intervjun. Intervjuerna som hölls i samband med medborgar-

undersökningen genomfördes ansikte mot ansikte. Intervjuer med syfte att få en 

bakgrundsbeskrivning samt att förbereda för medborgarundersökningen utfördes via 

telefon/Skype. Genom att följa fakta och tips från handboken kunde de genomförda 

intervjuerna anpassas väl till respektive situation och på så sätt gynna 

informationsinsamlingen. 

2.4 Arbetsgång 
Genom att noggrant studera det ämnade området har en god basförståelse uppnåtts 

vilket har resulterat i väl utförda frågeställningar och intervjuer. För att vidare 

undersöka social hållbarhet valdes följande tre ståndpunkter ut genom litteraturstudier; 

social interaktion, social integration och arkitektonisk identitet. Vid ett tidigt skede 

diskuterades möjligheten att undersöka ämnet i ett specifikt område med Sweco vilket 

resulterade i att Tensta valdes i och med den pågående storsatsningen. För att få en 

förståelse om Tenstas situation och bakgrund genomfördes informationsutbyten med 

lokala aktörer. Vidare genomfördes en dokumentanalys på tidigare undersökningar för 

att studera resultat och forma den enkätundersökning som sedan genomfördes. 

Medborgarundersökningen, innehållande enkätundersökning och samtal, hölls på plats 

i Tensta under två dagar, en vardag och en helgdag, för att skapa en bred svarsbas. 

Samtalen med invånarna resulterade i personliga kommentarer kring åsikter om de 

projekt som sker där idag. Resultatet av enkätundersökningen jämfördes sedan med 

tidigare undersökningar för att utläsa förändringar kring faktorer som påverkar social 

hållbarhet i Tensta. Under de två dagarna genomfördes även fyra intervjuer med 

föreningsaktiva personer för att djupare studera deras tankar kring den sociala 

hållbarheten i Tensta. När samtlig empiri sammanställts kunde faktorer som gynnar 

social hållbarhet tas fram. 
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2.5 Trovärdighet 

För att skapa en god trovärdighet undersöks informationsinsamlingens validitet och 

reliabilitet. För att få en god reliabilitet krävs tillförlitlighet i arbetet, att 

undersökningsmetoden är pålitlig. En hög validitet menar att det som undersöks är 

relevant för arbetet samtidigt som det förutsätter att reliabiliteten är hög. 

 

En god validitet grundades i det teoretiska ramverket då detta presenterats för 

inblandade parter i arbetet för godkännande innan vidare tillämpning. Rapporten för 

dokumentanalysen hämtades från ansvarig part för att avstå andrahandsinformation 

vilket stärkte reliabiliteten. Vidare sammanställdes all insamlad data från 

medborgarundersökningen objektivt för att få ett rättvisande resultat. 

Informationsutbytet om bakgrundsbeskrivningen fick respondenten en transkribering 

skickad till sig för godkännande innan detta togs med i arbetet. De svar som erhölls av 

intervjuerna som genomfördes har god validitet i och med att frågorna var kopplade 

direkt till ämnet. 
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3 Teoretiskt ramverk 
För att skapa en vetenskaplig grund till arbetet upprättades ett teoretiskt ramverk som 

skapade en stabil ansats i den forskning som utfördes. Arbetet stödjer sig mot flertalet 

referenser och i detta kapitel beskrivs de mest tongivande sådana som anses vara extra 

relevanta i de problem som bearbetas. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Följande stycken ger utförliga beskrivningar av de huvudsakliga referenser och teorier 

som använts för att besvara rapportens frågeställningar. 

3.1.1 Miljonprogrammet – utveckla eller avveckla? (Formas, 2012) 
Denna källa utvärderar miljonprogramsområden i Sverige och listar problem samt 

möjliga lösningar till dessa som är aktuella vid bland annat renoveringsarbeten. Flertalet 

kommuner i Sverige står inför just frågan om det lönar sig att utveckla befintliga 

områden. Ombyggnationer av befintliga hus är något som visat sig fungera i liknande 

situationer utomlands. Sten Gromark nämner ett exempel från utkanten av Paris där en 

ombyggnation av ett äldre flerbostadshus gett ett positivt utfall för de boende. I 

exemplet fanns planer på rivning innan en grupp arkitekter tog över och lyckades, 

genom beslutet om ombyggnation, istället skapa en arkitektonisk identitet som de 

boende kunde känna en tillhörighet till och stolthet över. Detta bidrog till en ökad social 

hållbarhet inom området genom att förvandla en intetsägande byggnad till ett attraktivt 

val för den bostadssökande. Ytterligare lösningar presenteras på hur social hållbarhet 

kan öka attraktiviteten i ett befintligt bostadsområde. Utifrån dessa har kopplingar 

kunnat dras till det arbete som genomförts i denna studie. 

3.1.2 Cultural Planning (Boverket, 2015) 
Cultural Planning har sina rötter från England på 60-talet då arkitektur- och 

planeringskritik radikaliserades. Colin Mercer var med och antydde att stadsplanering 

var lika mycket en humanistisk som teknisk fråga. Vidare uttrycker sig Franco 

Bianchini med orden ”… to put lipstick on the gorilla” när han menar att man inte bara 

kan ”klistra på” kulturella frågor när ett bostadsområde väl är uppfört, utan det gäller 

att redan från början, i samband med planeringen, bygga upp en identitet och en själ i 

stadsdelen som ska ge grund åt den sociala livsstil som ska verka i området. Vidare 

förklaras hur den kulturella identiteten i ett bostadsområde grundar sig på dess invånare 

och deras bakgrund, etnicitet, kultur och även framtidsvisioner. För att integrera detta i 

planeringen genomförs ”cultural mapping” vilket kartlägger styrkor och svagheter i 

området. Detta görs med hjälp av invånare samt aktiva aktörer då fokus är att öka 

integrationen och involvera invånare i stadsdelen och på så sätt skapa en mer socialt 

hållbar atmosfär. Resultatet av att involvera sådana lokala resurser är att invånare har 

möjlighet att mötas på samma nivå som byggprojektets aktörer vilket leder till öppnare 

sinnen och dialoger. 

3.1.3 ”Developing Effective Social Sustainability Indicators in 
Architecture” 
Kefayati & Moztarzadeh (2015) beskriver vikten av att inkludera social hållbarhet tidigt 

i dagens samhällsplanering med fokus på utformning och arkitektur. Det är även de som 

nämner just social interaktion, social integration och arkitektonisk identitet. Vidare 

genomförde de en enkätundersökning där de undersökte vad brukare och experter inom 

planeringsbranschen ansåg vara bidragande faktorer för ökad social hållbarhet vid 

planering. 
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I figur 1 visas resultatet av en frågeställning gällande vilka indikatorer som anses 

viktiga vid utformning av ett kommunalhus. Denna visar tydligt på hur möjlighet till 

social interaktion bör prioriteras vid planering av en mötesplats för att främja den lokala 

sociala hållbarheten.  

 

 

Figur 1. Sociala hållbarhetsindikationer vid utformning av ett kommunalhus 

(Kefayati & Moztarzadeh. 2015). 

Resultatet av enkätundersökningen skapade ett underlag till vad som skapar en god 

social miljö genom arkitektoniska- och interaktionsbaserade åtgärder vid planering av 

ett kommunalhus. Arkitektoniskt betonades exempelvis geometrisk utformning, 

färgsättning och flexibilitet för att skapa en känsla av tillhörighet. Interaktionsmässigt 

bör kommunalhuset erbjuda rum för ett brett utbud av aktiviteter, samtidigt som det 

motiverar invånare att delta i dessa. Vidare bör det vara anpassat för att brukaren ska 

kunna utöva sin religion och kultur. 

3.2 Sammanfattning av valda teorier 
Social hållbarhet har i rapporten definierats utifrån social interaktion, social integration 

och arkitektonisk identitet. Dessa tre ståndpunkter har hämtats från Kefayati & 

Moztarzades (2015) och bildar tillsammans den röda tråden i rapportens 

frågeställningar. Kefayati & Moztarzades (2015) samt Boverket (2015) betonar vikten 

av att inkludera sociala frågor tidigt i planeringsstadiet. Formas (2012) kompletterar 

detta med flera lyckade exempel där åtgärder har gjorts i efterhand vilket visar att 

ombyggnationer/planeringar är möjliga så länge de sociala frågorna medtas i dess 

planeringsstadium, där ett tydligt mål är definierat, och inte bara “klistrats på” i 

efterhand.  Genom detta kan framtida omplaneringar, som beror på dålig 

framtidsplanering, undvikas. Exempel från Formas (2012) bevisar att det inte behöver 

vara några storskaliga ingrepp utan att enkla åtgärder också kan leda till något stort. 

Gemensamt visar forskningarna att boende i socialt starka områden inte bara frodas 

socialt utan också ekonomiskt om dessa kriterier uppfylls. Boverket (2015) lyfter även 

fram “cultural mapping” som är en metod som involverar stadsdelens invånare i 

projekteringen. Vidare betonar de invånarnas betydelse då det är dessa som är basen till 

den kulturella identiteten i området. Genom att inkludera invånare i undersökningar, 

har rapportens tre frågeställningarna besvarats utifrån den faktiska målgruppens 

synvinkel. 
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras empirisk data som samlats in under en fältstudie i  

 

4.1 Enkätundersökning 
Enkätundersökningen genomfördes på plats i Tensta Centrum fredagen den 16e och 

lördagen den 17e december 2015 mellan tiderna 10.00 och 15.00. Författarna ställde 

upp en monter med bord, lättare tilltugg och enkäter i pappersform på svenska och 

engelska (bilagor 6 och 7). Monterplaceringen föreslogs av lokala kontaktpersoner 

utifrån den plats flest människor antogs passera. Undersökningen gick till så att 

förbipasserande uppmanades att besvara enkäten samtidigt som det fördes samtal kring 

social hållbarhet i Tensta. 

Nedan presenteras sammanställd svarsdata från i form av diagram och tabeller. Totalt 

samlades 77 enkäter in med varierande åldersgrupper samt kön enligt tabell 1. 

 

Tabell 1. Svarsfrekvens och variation av åldersgrupp och kön. 

Kön/Ålder -17 18-29 30-49 50-64 65+ Anonym Totalt 

Man 1 5 10 6 2 0 24 

Kvinna 5 6 10 5 4 0 30 

Anonym  0 1 7 3 4 8 23 

Totalt 6 12 27 14 10 8 77 
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4.1.1 Fråga 1 – Positivt med Tensta 
I tabell 2 presenteras vad invånarna ansåg vara positivt med Tensta. Dessa svar 

redovisas bredvid de tidigare medborgardialogerna för att enkelt kunna avläsa 

skillnader och mönster.  

 

 

Tabell 2. Frågan lyder: ”Vad anser du positivt med att bo i Tensta? (Flera 

alternativ får väljas).”Eftersom svarspersonen kunnat lämna mer än 

ett svar summerar inte procentsatserna till 100. Värdena läses i 

procent(%). 

  

Faktor 

Totalt 
2006 

(n=623) 

Totalt 
2009 

(n=513) 

Totalt 
2015 

(n=77) 

Kommunikationerna (tunnelbana och buss) 60 65 74 

Bibliotek 36 37 61 

Närhet till centrala Stockholm 50 55 58 

Många vänner i Tensta/Hjulsta 38 34 48 

Affärerna 38 31 45 

Miljön och naturen 37 44 43 

Vårdcentralen 38 37 42 

Tandläkaren 27 22 38 

Idrottsanläggningarna 17 21 35 

Närhet till släkt och familj 35 34 34 

Medborgarkontoret 26 23 29 

Grannsämjan 23 21 27 

Närhet till arbete eller studier 30 26 26 

Förskolan/Barnomsorgen 11 12 23 

Hyresvärden 17 20 22 

Restaurangerna 5 6 19 

Skolan 18 17 19 

Det känns tryggt och säkert 11 11 17 

Bostadskvarteren 9 10 14 

Äldreomsorgen 10 8 13 

Bostadsrättsföreningen 17 16 9 

Annat 7 5 8 

Det finns inget positivt med att bo i 
Tensta/Hjulsta 7 8 3 
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4.1.2 Fråga 2 – Negativt med Tensta 
I tabell 3 presenteras de svar som invånarna ansågs negativt med Tensta. De har på 

samma sätt som tabell 2 ställts upp mot svar från tidigare undersökningar för att lättare 

kunna urskilja eventuella skillnader. 

 

Tabell 3. Frågan lyder: ”Vad anser du negativt med att bo i Tensta? (Flera 

alternativ får väljas).” Eftersom svarspersonen kunnat lämna mer än 

ett svar summerar inte procentsatserna till 100. Värdena läses i 

procent(%). 

 

 
  

Faktor 

Totalt 
2006 

(n=623) 

Totalt 
2009 

(n=513) 

Totalt 
2015 

(n=77) 

Brottsligheten 59 55 60 

Det känns otryggt och osäkert 39 35 48 

Hyresvärden 11 10 23 

Skolan 15 14 22 

Affärerna 21 20 21 

Bostadskvarteren 14 10 19 

Miljön 23 14 19 

Trafiksituationen 11 10 17 

Få eller inga familjemedlemmar eller släktingar i 
Tensta/Hjulsta 17 12 16 

Bostadsrättsföreningen 4 5 14 

Restaurangerna 16 14 14 

Kommunal/offentlig service i övrigt 9 11 12 

Få eller inga vänner i Tensta/Hjulsta 17 11 12 

Annat 10 8 12 

Grannsämjan 7 5 10 

Avstånd till arbete eller studier 7 7 10 

Förskolan/Barnomsorgen 9 7 8 

Kommunikationerna (tunnelbana och buss) 5 4 1 
Det finns inget negativt med att bo i Tensta/Hjulsta 9 9 0 
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4.1.3 Fråga 3 – Att bo i Tensta 
I figur 2 framgår det hur invånarna upplever hur det är att bo i Tensta.  

Figur 2. Frågan lyder: ”Allmänt sett, hur bra tycker du det är att bo i Tensta?”. 

 

4.1.4 Fråga 4 – Trygghet i Tensta 
I figur 3 presenteras hur trygga respondenterna upplever de olika områdena som 

redovisas i figur 4. De som ej angivit svar valde att inte besvara frågan då de inte vistats 

i området i fråga nog för att göra en bedömning. 

Vid Svenska Bostäders (2009) frågeställning, som presenteras i tabell 4, ställdes frågan 

“Känner du dig ibland orolig för att vistas på vissa platser i din stadsdel?” Om 

svarspersonerna svarade ja på den frågan har de därefter haft möjlighet att ange en eller 

flera platser i frågeformuläret. 

Efter diskussioner med Sweco ställdes istället frågan: ”Hur trygg känner du dig på 

nedanstående platser på en skala från 1 till 5? Ringa in ditt svar där 1 är mycket otrygg 

och 5 är mycket trygg.” Till frågan bifogades kartan (figur 4) för att lokalisera de 

uppdelade områdena. Vidare i sammanställningen grupperades svaren som följande: 1-

2 som otrygga, 3 som “varken eller”, och 4-5 som trygga.  

Undersökningen visar att område E, där Tensta centrum och tunnelbaneuppgångarna är 

inkluderade, upplevs som en mindre trygg plats att vistas i  jämförelse med övriga 

områden. Vidare upplever ca 35% av invånarna att områdena är trygga, undantagsvis 

för område G där andelen är 29%. Till denna fråga hade respondenterna möjlighet att 

kommentera förslag på åtgärder som skulle gynna tryggheten i olika områden (bilaga 

8). 

16%

49%

27%

9%

16%

52%

25%

7%

14%

58%

22%

5%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

MYCKET BRA GANSKA BRA INTE SÄRSKILT BRA INTE BRA ALLS

2006 2009 2015



Empiri 

13 

 

 

Figur 3. Frågan lyder: ”Hur trygg känner du dig på nedanstående platser på 

en skala från 1 till 5? Ringa in ditt svar där 1 är mycket otrygg och 5 är 

mycket trygg. (Se karta för områden och beskrivning)”. 

 

Figur 4.  Karta över Tensta indelad i områden A till H för att invånare ska 

kunna bedöma trygghetskänslan i olika delar av Tensta.  
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Tabell 4. Svarsresultat för trygghetsfrågan från Svenska Bostäder (2009). 

Eftersom svarspersonen kunnat lämna mer än ett svar summerar inte 

procentsatserna till 100. Värdena läses i procent(%).  

  

  Område 

Totalt 
2006 

(n=623) 

Totalt 
2009 

(n=513) 

Vid T-banestationen i Tensta E 42 32 
På Tenstaplan (vid Gott Gottgrillen) E 24 22 
I Tensta centrum E 27 20 
I garaget vid Tensta centrum, Taxingegränd E 20 14 
I Gullingeparken ("Finska viken") F 15 13 
Längs med Tenstagången E 15 13 
I anslutning till Tensta Gymnasium B 12 12 
I anslutning till Tensta Träff B 10 10 
I anslutning till vattentornet A 7 7 
I anslutning till Kämpingeskolan H 7 7 
I anslutning till Erikslunds parklek A 6 7 
På Hyppingeplan (tidigare Tensta City) D 10 6 
I anslutning till Spånga kyrka och begravningsplatsen H 9 6 
I anslutning till Gullingeskolan F 6 6 
I anslutning till Elinsborgsskolan D 6 6 
Simhallen i Tensta B 4 6 
I anslutning till Bussenhusskolans skolgård H 7 5 
I Spånga by H 6 5 
I Nydalsparken (parkleken) D 6 5 
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4.1.5 Fråga 5 – Grannkontakt 
Figur 5 visar hur invånarna upplever sin grannkontakt.  

Figur 5. Frågan lyder: ”Hur är din kontakt med dina grannar?”. 

4.1.6 Fråga 6 – Skötsel av områden 
I figur 6 visas hur invånarnas syn till skötseln av områden ändrats. 

Figur 6. Frågan lyder: ”Allmänt sett, vad tycker du om skötseln av hus, 

planteringar, bänkar och lekplatser i ditt bostadsområde?”. 
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4.1.7 Fråga 7 – Flyttplaner A 
I figur 7 framgår det hur Tenstaborna ställer sig till frågan om de vill bo kvar i Tensta. 

Resultat till tidigare undersökning där frågan ”Har du planer på att flytta från 

Tensta/Hjulsta?” ställdes redovisas i figur 8.  

Figur 7. Frågan lyder: ”Har du intentioner på att stanna i Tensta/Hjulsta?”.  

Figur 8. Frågan lyder ”Har du planer på att flytta från Tensta/Hjulsta?” och 

ställdes i samband med jämförelseundersökningen från 2009. 
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4.1.8 Fråga 8 – Flyttplaner B 
I figur 9 framgår det av vilken anledning en eventuell flytt från Tensta skulle bero på. 

Vid tidigare undersökning ställdes frågan ”Vad beror dina planer på att flytta från 

Tensta/Hjulsta på?” och presenteras i figur 10. 

Figur 9. Frågan lyder: ”Vad skulle dina planer på att flytta från Tensta/Hjulsta 

bero på?” Eftersom svarspersonen kunnat lämna mer än ett svar summerar 

andelarna inte till 100. 

Figur 10.  Frågan lyder: ”Vad beror dina planer på att flytta från Tensta/Hjulsta 

på?” och ställdes i samband med jämförelse-undersökningen från 2009. 
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4.2 Intervjuer 
I detta avsnitt presenteras de intervjuer och samtal som genomfördes i Tensta. Dessa är 

sammanställda i beskrivande texter för att tydligare få fram de svar som erhölls. 

Intervjuerna/samtalen följde till stor del enligt intervjumallen i bilaga 9. 

4.2.1 Respondent 1 – Fahyma Alnablisi (2015-12-18) 
Fahyma Alnablisi kommer ursprungligen från Damaskus, Syrien men flyttade till 

Sverige och Tensta 1993. Hon innehar ett diplom i pedagogik och jobbade tidigare som 

gymnasielärare inom samhällskunskap i Syrien. Vid tiden för intervjun jobbar hon på 

konsthallen i Tensta och dessförinnan på kvinnocentret i Tensta/Hjulsta då hon 

undervisade arabiska, matematik samt svenska för nybörjare. 

Hon träffar mycket folk; främst kvinnor, barn/ungdomar, vänner, grannar och 

konstutställare. Hon har även kontakt med politiker då hon tidigare varit med i 

Socialdemokratiska-kvinnor. Hon är för tillfället aktiv i flertalet föreningar, framförallt 

en där hon engagerar sig för att samla in kläder och förnödenheter till Syrien, i och med 

krisen. Vidare är hon med i ”libanesiska föringens familjer” där hon undervisar språk 

och matematik.  Att vara involverad i föreningar har aldrig varit någon tvekan för 

Fahyma. Så fort hon började lära sig svenska ville hon börja vara aktiv, dels för att hon 

var det innan i Syrien, ”… men också för att det är en viktig sak”. 

När det kommer till frågan om möjligheten att engagera sig i området är hon positiv 

men menar att folk inte har lust att gå till dessa då dagens teknik håller en hemma. Hon 

nämner några aktiviteter och menar att det finns något för alla som vill. När frågan går 

vidare till integrationsmöjligheter blir hon lite tveksam men säger att allt är möjligt i 

Tensta. Det finns ett kafé, konsthallen, trappan utanför, bänkar på sommaren samt 

Spånga by. För kvinnor har det dock varit ett problem att vistas överallt, i och med 

otryggheten, men hon tyder på att kvinnoföreningar har ingett mod till kvinnor och 

därmed dämpat detta problem. I punkten om förbättringar lägger hon tyngd på att 

språket är huvudproblemet för interaktion. Vidare önskar hon se fler fritidsaktiviteter 

för ungdomar och tjejer. När det kommer till förbättringar inom integrationsfrågan är 

föreningars begränsade bidrag ett problem då lokaler är dyra och att föreningar i 

dagsläget måste stå för sina egna lokaler. Ett annat dilemma är att invandrare endast får 

bostäder i Tensta, Rinkeby osv. och inte i andra områden vilket försvårar integrationen 

med andra svenskar. 

Om arkitektur och estetiken säger hon att det är fint. Dock är hon inte glad över 

förtätningen som sker i och med ny/-påbyggnader av hus samt E18-bygget. 

Grönområden försvinner och djur, svamp och bär därtill. Hon kommenterar även 

skötseln och beskyller kommunen för att Tensta inte tas hand om på samma sätt som 

andra stadsdelar då exempelvis utomhusbelysningar kan vara trasiga under längre tid 

utan tillsyn.  

Avslutningsvis påpekar hon att media idag har en större (negativ) inverkan på synen på 

Tensta jämfört med för 10 år sedan. 
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4.2.2 Respondent 2 – Nuraden Mohammed Ali (2015-12-18) 
Nuraden kom till Sverige 1987 och har sedan dess skaffat sig en svensk 

dataingenjörsutbildning vilket gav ett bra jobb med bra lön. Idag är han arbetslös men 

är aktiv som deladministratör för en ideell Eritreansk hemsida, youtube- och radiokanal, 

som fungerar som en informationskanal som förmedlar information världen över. 

Väl i Tensta umgås Nuraden främst med vänner från sitt land, men även folk med andra 

etniciteter. Vidare säger han att det inte är fel på de ställen som finns att träffas på. Själv 

väljer han centrum, ett kafé, hemma hos varandra eller på några av de föreningar han 

är med i när han ska träffa folk. Sett till föreningsliv är Nuraden bland annat aktiv i 

civilrådet, ett stöd för politikerna, och en eritreansk-islam-förening; en böne- och 

aktivitetslokal. Denna är öppen som ett socialt fritidsfenomen som erbjuder fika och 

umgänge för alla; män, kvinnor och barn. I föreningen är han med och undervisar om 

etik, moral och levnadssätt från koranen, de får lära sig att de nu är svenskar, (eftersom 

de bor i Sverige), men fortfarande muslimer. De betonar att en bra människa inte dömer 

efter vilken kultur eller religion man har utan att man behandlar varandra med respekt. 

Genom detta påstår de sig gynna integrationen. 

Nuraden säger att det finns gott om föreningar men möjligtvis att de skulle kunna 

förbättras kvällstid. Hur de sköts och hur seriösa de är beror på var och en. Han 

poängterar att barn har möjligheter att göra det de vill, om de vill. Vidare förklarar han 

att det tyvärr görs ad-hoc-lösningar då nystartade föreningar får bidrag utan att det följs 

upp vad dessa går till. Han markerar även att Tensta saknar en bra kommunal mötesplats 

där olika etniciteter kan möta varandra då föreningar själva inte klarar att skapa sådana 

integrationsmöten. Om kommunen skulle stötta föreningsverksamheter genom samlade 

eller delade lokaler skulle det uppmuntra dem till att fostra ett bättre samhälle. Tensta 

är ett otroligt segregerat område vilket ökar behovet av integration genom alla möjliga 

medel. Detta problem beror inte på ungdomarna utan på föräldrarna då det var de som 

såg en trygghet i att flytta nära sina släktingar, något som senare riskerade dem till att 

fästa sig vid sina egna. Detta kan vidare få konsekvensen att de känner sig bortglömda 

och exkluderade. Om arkitekturen och estetiken är han inte så övertygad. ”Arkitekturen 

är idag normaliserad, den finns och den är… man måste leva med detta idag”. När 

Nuraden skulle förklara hur han upplevde Tensta idag jämfört med för 10 år sedan sa 

han: ”det är samma som var förut, alltså inte helt anpassat för idag… man måste gå 

längre bak i tiden för att hitta de märkbara skillnaderna”. Att det försämras med tiden 

märker han då byggnaderna blir äldre, samtidigt som skötsel av allmänna ytor och 

belysning inte är bra. Vidare nämner han den bristande miljömedvetenheten, som dock 

är på väg i rätt riktning, när det handlar om skötsel av allmänna platser. En orsak menar 

han är att miljöfrågor inte uppkommer. 

Allmänt tycker han inte att det sker någon riktig förändring i området. Den saknar 

satsning på barn, ungdomar och samhället. Samhället växer i sina egna sjöar idag, var 

etnicitet för sig. Han finner inga strategiska satsningar och påpekar att boendedialoger 

inte genomförs i tillräcklig skala och att man på så vis inte kommer åt invånarnas 

åsikter. Tensta är ett dynamiskt område där folk kommer in och flyttar ut vilket leder 

till att småsaker såsom nedskräpning inte tas på allvar. Han ser också ett problem i att 

många mentalt lever kvar i sitt hemland när de flyttat in. Man är inte uppdaterad eller 

engagerad i samhällets frågor vilket leder till utanförskap. ”Man måste först och främst 

se sig själv som en del av Sverige, som en svensk” säger han när han talar om att kunna 

integreras i samhället. 
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4.2.3 Respondent 3 – Guleed Mohamed (2015-12-18) 
Guleed närmar sig 30-årsåldern och är född och uppvuxen i Tensta där han är aktiv som 

scoutledare på tenstakyrkan. Scoutgruppen kallar sig ”betongscouter” då de anpassar 

sig till områdets behov. De jobbar med skolan, framtiden, förebyggande av problem 

samtidigt som det strävar efter att vara med och påverka och förändra. Guleed är socialt 

aktiv, dels genom kyrkan, men också privat då han träffar vänner, tjänstemän, och de 

som har det sämre ställt. Han möter folk överallt utefter vad som är öppet; hemma hos 

varandra, institutioner, bibliotek eller i tenstakyrka. 

Han påstår att det finns gott om aktiviteter, olika för olika åldersgrupper, fast med en 

begränsning för äldre. Guleeds lösning för att träffa nytt folk är ”att bara stanna till 

ibland” och menar att folk är för stressade och missar på så vis integrationsmöjligheter. 

Guleeds intresse för integration ökar hans vilja att träffa nya människor. Det är 

människorna man vill möta då det är de som är samhällets resurser. Vidare påpekar 

Guleed att en tydlig mötesplats för just integration saknas. Han nämner sedan de 

ungdomar som inte kommit in på ett riktigt spår då de hoppar av skolan tidigt vilket 

sedan kan leda till att det är de som ställer till med problem. Det gäller unga vuxna som 

är arbetslösa som hamnar i besvär och inte får hjälp att komma tillbaka in i systemet. 

Guleed är positiv till arkitekturen och planeringen av Tensta. Han menar Tensta är 

byggt på ett sådant sätt att folk måste mötas i stråk och promenader, vilket uppskattas. 

Han är också positiv till påbyggda husgavlarna och punkthuset med studentbostäder 

som är på gång men påpekar att större variation av lägenhetstyper fortfarande behövs. 

Villor och de radhus som byggts är han inte så glad över. Hans åsikt är att 

boutställningen blev ett fiasko och radhusen som byggdes inte gick att sälja. Han tycker 

inte att man ska dra in en massa nytt folk med hjälp av sådana bostadshus. Rent estetiskt 

och underhållsmässigt är han rätt nöjd då det inte förekommer så mycket klotter men 

ser gärna lite fler parker, mer genomarbetad landskapsarkitektur och färger på 

betongen, broarna osv.  Det han inte är nöjd med är fordon som kör på gångvägar och 

förstör, han föreslår en direkt väg in- och ut i Tensta till detta. Vidare nämner han trasiga 

skyltar, ej fungerande belysning och stängda bommar som saker som borde tas bättre 

hand om. 

Om de som arbetar med Tensta och dess frågar önskar han gärna att de ska bo i Tensta. 

Han säger att de är endast jobbar 8-16 och att Tensta börjar leva först efter det. För att 

kunna jobba med Tensta måste man förstå Tensta. Om inte annat måste man engagera 

sig för att få upp ögonen hur det är och vad som behövs. 

4.2.4 Respondent 4 – Panayotis Hatzipavlis (2015-12-19) 
Panayotis berättade om den arbetskraftsinvandring som skedde i Sverige runt 80-talet. 

Då jobb garanterades ansågs inte det svenska språket nödvändigt att lära sig vilket 

skapade problem då invandringen fortsatte medan jobben blev färre. Panayotis har ett 

stort kontaktnät i Tensta men umgås främst med de landsmän som bland annat flyttade 

till Sverige just på grund av arbetsmöjligheterna. Han är idag aktiv i den Grekiska 

föreningen som lägger en stor vikt i sitt arbete på att ge ut information till nyanlända 

om hur det fungerar att komma till Sverige. Informationen är främst riktad till de som 

flyttar till Sverige från Grekland men även till för de som kommer från andra länder. I 

många fall lyckas de med att etablera nyanlända, i andra fall inte. Vidare har föreningen 

väldigt god kontakt med de som finns i området, sjukbesök och samtal med landsmän 

görs ständigt.  
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För att aktivera människor anordnas varje år olika evenemang för att skapa 

mötestillfällen för alla i Tensta. Exempelvis arrangeras ett lopp för unga i området och 

ett julbord. Varje år åker föreningen på utflykter runtom i Sverige. 

 

Panayotis menar att det finns en hel del aktiviteter för den som vill engagera sig men 

att utbudet inte ökar i samma takt som befolkningen. Idag söker de boende i Tensta sig 

till sina släktingar vilket gör att punktbelastningar i områden skapas och människorna 

umgås mest med de som de redan känner. Detsamma gäller inom föreningarna som är 

många men väldigt instängda i sin egen verksamhet vilket gör att samarbeten inom olika 

föreningar sällan förekommer. Befintliga lokaler rivs vilket förhindrar 

föreningsverksamheten och servicetjänster som banker och Systembolaget har tagits 

bort. Detta leder till att folk måste bege sig utanför Tensta för vissa ärenden även om 

mindre aktörer har tagit över till exempel bankverksamheten. Med andra ord skalas 

Tensta ständigt på faktorer som skulle håller orten levande. Andra åtgärder som skulle 

bidra till ett mer levande centrum säger han skulle vara större och fler affärer. Panayotis 

anser att det inte finns någon konkurrens bland de ytterst få affärer som redan finns.  

 

Men bristen på aktivitet i Tensta beror inte endast på röster från till exempel kommunen 

utan också på invånarna själva. Han anser att många väljer att endast se sina rättigheter 

och inte sina skyldigheter och struntar då i att engagera sig i Tensta. Panayotis kan 

genom sitt stora kontaktnät erbjuda ungdomar praktik i ett försök att aktivera dem. 

Många ungdomar klarar inte skolan vilket i kan leda till arbetslöshet. 

 

Vad gäller mötesplatser att träffa nytt folk finns stora brister eftersom utbudet inte 

hänger med i behovet som ökar i och med befolkningsökningen. Människor, mestadels 

män, umgås till stor del i kafét. Allt handlar dock inte om fysiska mötesplatser. Fler 

offentliga evenemang skulle bidra till att människor träffas vilket är något den grekiska 

föreningen jobbar för. 

När det kommer till arkitekturen anser Panayotis bland annat inte att lägenheterna håller 

standarden. Det har blivit stora problem i samband med renoveringar. Det har blivit 

slarvigt gjorda och för att bekosta renoveringarna har kraftiga hyreshöjningar gjorts. 

Orsaken ligger i informationen mellan hyresvärdar och hyresgäster. För fyra år sedan 

tog dock ett nytt företag över och de har enligt många skött sig bättre. De allmänna 

ytorna sköts hyfsat bra med kommentaren ”dom försöker i alla fall”. Större 

idrottsanläggning är en av de önskemål som efterfrågats av Tenstaborna. Från 

kommunens sida lovas mycket men ytterst lite verkställs.  

 

Sammanfattningsvis anser Panayotis att folket i Tensta måste engagera sig mera och 

inte bara se sina rättigheter utan också skyldigheter, till exempel som att lära sig det 

svenska språket. 
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4.3 Kommentarer 
Under medborgarundersökningen samlades flertalet kommentarer in genom samtal 

med förbipasserande (bilaga 10). 

4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
Empirin består av de insamlade svaren från en enkätundersökning, intervjuer med fyra 

socialt aktiva invånare samt kommentarer som togs in genom samtal i samband med 

medborgarundersökningen. 

Enkäten visade att 71% ansåg det positivt att bo i Tensta. Dagtid upplevde majoriteten 

en trygghetskänsla som försvann på kvällen, något som fick flera att välja att stanna 

inne. Tensta Centrum, inkluderat tunnelbanestationerna, Tenstaplan, parkeringsgaraget 

samt Tenstagången upplevdes fortfarande som det minst trygga området då 27% kände 

sig otrygga där. Dessutom hade frågan om trygghet ett neutralt svar, det vill säga en 

trea på en femgradig skala som inte ger utslag åt något håll. I övriga områden varierade 

andelarna mellan 34% och 36% förutom i område G där andelen var 29%. 

 

Föreningslivet är något som bidrar till goda interaktionsmöjligheter i området. Detta 

framkom genom de kommentarer som samlats in genom samtal och från de intervjuade 

respondenterna. Vidare var alla de intervjuade positiva till möjligheten att engagera sig 

i Tensta och nämnde att det finns föreningar och aktiviteter för i stort sett alla åldrar, 

men att det hängde på invånarna själva om de ville engagera sig. Det som framgick som 

de största problemen var språket och otryggheten; att inte våga gå till- och från 

aktiviteten. Vidare nämndes även dagens teknik som en faktor som håller invånare 

hemma. Samtidigt som interaktionen beskrivs som framåtgående upplevs 

integrationsmöjligheterna stillastående. Alla intervjuer indikerade att det behövdes en 

kommunal plats ämnad för just integration för att träffa nya bekanta från olika kulturer 

och etniciteter. Föreningarna jobbar mestadels inom sin grupp och har därför 

svårigheter att kommunicera med andra föreningar vilket leder till att samarbeten 

uteblir. Vidare förklaras att de inte klarar detta själva utan behöver hjälp från 

kommunen, antingen genom bidrag eller i form av lokaler som beskrivs som en svår 

och dyr faktor. Delade lokaler är ett förslag som mottogs under flera tillfällen som 

skulle tvinga föreningar att integreras med varandra. 

 

När det gäller den arkitektoniska identiteten och estetiken i Tensta ställer sig invånarna 

likgiltigt till den. De anser varken att den utmärker sig positivt eller negativt. ”Den finns 

och den är...” säger Nuraden och antyder att detta beror på att en del invånare inte 

prioriterar arkitekturen lika högt som bland annat förbättrad skola, minskad kriminalitet 

och sysselsättning för ungdomar. Dock framkommer även positiva åsikter om 

arkitekturen och stadsplaneringen då Tensta är planerat på ett sätt som uppmanar till 

möten via promenader och stråk. De påbyggda husgavlarna gav en fin effekt och goda 

förhoppningar finns på studentbostads-huset som byggs. Å andra sidan bidrar ny- och 

påbyggnationer förtätning vilket väcker åsikter hos vissa. Grönområden försvinner 

vilket är något som flera skulle vilja se mer av i Tensta. Angående skötseln i området 

råder ett stort missnöje. Nära en tredjedel menar att skötseln ”inte är särskilt bra” eller 

”inte alls bra”. Vid intervjuerna antydde alla att skötseln var bristfällig med betoning 

på trasig belysning och trasiga skyltar. Nedskräpning och klotter är två saker som 

bättrats och inte ses som ett problem i dagsläget vilket är ett steg i rätt riktning. Detta 

anses vara i samband med växande miljömedvetenhet i området. 
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5 Analys och resultat 
Nedan redovisas en analys utifrån de data som samlats in i samband med förstudier och 

empiriska undersökningar som visar studiens resultat. 

5.1 Analys 
Attraktivitet ligger i betraktarens ögon vilket gör det omöjligt att via en åtgärd göra alla 

nöjda. Det har visat sig att en lösning som föreslagits av en person har bekymrat en 

annan. Denna studie ämnar alltså inte att hitta universallösningen till alla de problem 

som tagits upp utan riktar in sig i att finna åtgärder som skulle kunna genomföras för 

att gynna områdets sociala hållbarhet och därigenom attraktiviteten. Dessa åtgärder är 

resultat av en sammankoppling mellan det teoretiska ramverket och de tankar, åsikter 

och lösningsförslag som mottogs under medborgarundersökningen som hölls i Tensta. 

5.1.1 Arkitektonisk Identitet 
Samma faktorer som får människor att bosätta sig i ett område är också de faktorer som 

avgör om människor vill stanna kvar. Allt eftersom Tenstas rykte försämrades mot 

slutet på 80-talet, minskade också lusten att stanna kvar eftersom området inte längre 

var något önskvärt att identifiera sig med. Tensta har i moderniseringen av samhället 

halkat efter andra stadsdelar och det räcker att se till grannorten Kista för att märka 

skillnader. Slitna och enformiga hus och ovårdade gröna områden drar genast ner 

attraktiviteten för ett område och till slut är det endast något billigare hyror som lockar. 

Hittills har endast husgavlar byggts till och vissa lägenheter planerats om. Enligt 

befolkningen är detta dock inget som ger någon större effekt eftersom Tensta som 

område ändå inte underhålls. Även om klagomål på lägenheternas skick och husens 

monotona utseende finns pekar inte befolkningens önskemål på att det är byggnaderna 

som behöver rustas upp, de ser hellre att brottsligheten åtgärdas och anser att de få 

åtgärder som gjorts estetiskt inte löser några problem eftersom det inte är där det största 

problemet ligger. Punktinsatser och mindre tillfälliga lösningar som dessutom inte 

underhålls resulterar i att området i sin helhet inte förändras. 

5.1.2 Cultural Planning  
Franco Bianchini var tydlig med att kulturella frågor inte bara är att ”klistra på” i ett 

färdigt bostadsområde. Han menade att det var tvunget att inkluderas tidigt i 

planeringen för att en identitet och själ skulle kunna växa sig starkt i området. Tensta 

var inte planerat att ta emot den stora arbetskraftsinvandringen eller stora inflyttningen 

av personer med sämre sociala tillstånd som skedde under 70-talet. Som följd har 

diverse problem överlappat varandra vilket har besvarats genom försök att ”klistra på” 

lösningar på dessa. Vidare har nya problem dykt upp och nya punktinsatser genomförts 

tills detta inte längre ansågs hållbart. Som svar lät den nytillsatta borgerliga regeringen 

påbörja en långsiktig storsatsning som fick namnet Järvalyftet. I samband med detta har 

flertalet medborgardialoger förts med invånare för att märka ut var de finner brister i 

samhället. Detta har visat viss framgång men en stor andel invånare är fortfarande 

skeptiska till arbetet och menar på att de satsar på fel saker. Cultural planning 

innefattade även cultural mapping som kan beskrivas som sådana medborgardialoger 

med fokus på kulturella och sociala aspekter som kartlägger styrkor och svagheter i ett 

område. Nuraden menar dock att de medborgardialoger som hålls inte genomförs i 

tillräckligt stor skala och följden blir att invånares åsikter och förslag uteblir. Guleed 

påpekar att det är invånarna som är samhällets resurser och att det är dessa som 

samhället ska byggas för. Därför måste kontakten och engagemanget för att möta dem 

finnas där för att lyckas bra. Detta bekräftas i referensen då det framgår att stadens 
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kulturella identitet grundar sig på invånarna vilket stärker vikten av att nå ut till dessa. 

Panayotis menar å andra sidan att det är invånarnas engagemang som saknas. Han påstår 

att människorna endast ser till sina rättigheter och tar avstånd från sina skyldigheter 

som exempelvis att engagera sig i sådana frågor eller att lära sig svenska. Fahyma 

förklarade hur hon tidigt började lära sig svenska och menade på att detta ökade viljan 

att vara aktiv i Tensta. 

5.1.3 Sociala hållbarhetsindikatorer i arkitektur 
Social interaktion och integration är viktiga faktorer för att öka social hållbarhet för alla 

samhällsnivåer.  Att kunna påverka dessa genom god samhällsplanering skapar goda 

förutsättningar för att lyckas om det medtas tidigt i projekteringen. Guleed berömmer 

Tenstas planering i denna fråga då man i princip tvingas till möten längs de 

promenadstråk som finns. Det som däremot efterfrågas är specifika allmänna 

samlingsplatser som kan utnyttjas för just integration. Kefayati & Moztarzadeh (2015) 

betonar vikten av att inkludera just social interaktion vid planering av dessa platser för 

att främja sociala hållbarheten. Genom att tillämpa detta och vidare fokusera på vilka 

människor som bor i området samt hur deras interaktionsmönster ser ut kan goda 

förutsättningar för bra arkitektoniska mötesplatser skapas. Vidare förklarar referensen 

att planering av säkerhetsfaktorn också är en väsentlig del för att lyckas med social 

hållbarhet. Flertalet kommentarer som samlades in antydde dålig belysning samt 

buskage som ger skydd åt kriminella aktiviteter, som bidragande faktorer till ökad oro, 

vilket motverkar interaktionsmöjligheterna i det annars välplanerade Tensta. Vidare 

förklarar de att förståelse om hur människors behov påverkar och definierar ett rums 

egenskaper krävs för att skapa goda sociala mötesplatser. Invånarnas beteende, tro och 

kultur måste fångas upp för att kunna skapa ett relevant, passande utrymme vilket 

återigen kopplas till vikten av utförliga medborgardialoger. 

5.2 Sammanställning av medborgarundersökningen 
Sammanfattningsvis visar undersökningen att 71% av respondenterna är positiva i den 

allmänna uppfattningen om hur det är att bo i Tensta vilket är en marginell förbättring 

jämfört med de 68% som svarade positivt 2009. När det gäller positiva samt negativa 

saker i Tensta är resultaten relativt lika. Undantagen här är biblioteket där 61% visade 

sig positiva jämfört med tidigare 37%, idrottsanläggningarna som fick 35% jämtemot 

tidigare 21% samt restaurangerna som fick 19% mot 6%. Detta kan bero på det 

samarbete Bibilioteket har med föreningslivet respektive de satsningar som gjorts på 

idrottsanläggningarna i området. De negativa åsikterna som stack ut var missnöjet med 

boendeförhållandena. “Hyresvärden” fick 23% mot tidigare 10% och 

“bostadsrättsföreningen” som visade 23% mot  5%. Dessa kan innebära missnöje av 

informering, otillräcklig skötsel samt höjda hyror. Vidare var det ingen som antydde att 

det inte finns något negativt med Tensta medan 9% valde detta alternativ vid de två 

tidigare undersökningstillfällena. Åsikter kring skötseln av allmänna ytor i 

bostadsområdet visar sig vara en splittrad fråga. Majoriteten visar en positiv inställning 

(70%) men andelen mycket missnöjda har mer än dubblats, 6% till 15%. Nedskräpning 

och klotter har minskat, troligtvis tack vare miljömedvetenheten som ökar, men 

avsaknaden av dekorationer och finare belysning tas upp i flertalet samtal. Vidare 

nämns trasiga lampor och skyltar samt tätt buskage som faktorer som inte bara påverkar 

skötseln negativt utan även tryggheten. Beroende på dygnets tidpunkt varierar känslan 

av trygghet. Kvällstid upplevs en betydligt större otrygghet än på dagen. Flertalet av de 

äldre lämnade inte huset på kvällstid av just denna anledning. Då människor gärna 

stannar i områden de trivs i ställdes frågan om flyttplaner för att få en överblick på hur 
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invånare trivs runt sina bostäder. I frågan om svarspersonerna hade intentionerna att bo 

kvar i Tensta svarade 62% ja gentemot de 60% som den tidigare undersökningen 

uppgav. När de sedan fick ge en anledning till vad en eventuell flytt skulle bero på 

svarade endast 11% att brottslighet och otrygghet var anledningen medan tidigare 

undersökning visade på att 44% antydde detta som en av de viktigaste orsakerna varav 

10% menade på att det var den dominerande orsaken. 

 

Enligt grannkontaktsfrågan visar det sig att 85% har någon form av kontakt med sina 

grannar, jämfört med 74% från 2009, vilket är en indikator på att invånarnas öppenhet 

för social integration ändå finns där och är växande. Tensta är dock ett segregerat 

område som växer i sjöar, var etnicitet för sig. För visso arrangeras ett antal årliga 

evenemang som lockar större folkmassor men det behövs mer regelbundna 

integrationsaktiviteter samt en ämnad plats för dessa som alltid är öppen. Önskemål om 

mer integration med svenskar tas också upp. Fahyma nämner språket som en betydande 

faktor när det gäller motivation till interaktion och integration. I nuläget klarar sig 

många invånare längre på sitt modersmål vilket skapar svårigheter för de som försöker 

lära sig det svenska språket. Vidare beskriver Nuraden tendenser där människor endast 

ser sina rättigheter men glömmer sina skyldigheter att engagera sig i samhället vilket är 

något som måste ändras på. 

5.3 Frågeställning 1 
Hur kan den sociala hållbarheten förbättras i ett bostadsområde genom att främja den 

sociala interaktionen?  

 

Tensta har ett rikt utbud på föreningsverksamhet som erbjuder något för alla som vill. 

Tillfälligtvis anordnar dessa offentliga evenemang i området, dock inte i tillräcklig 

utsträckning för att mätta behovet i Tensta. Mer kan göras menar de redan aktiva 

föreningsmänniskorna. Genom att utöka antalet  offentliga evenemang kan intresset för 

engagemang växa.  Detta ökar interaktionen och kan vidare möjliggöra bredare utbud 

av aktiviteter. Fahyma antyder en begränsning av aktiviteter för kvinnor och äldre i och 

med den otrygghet som råder i området. Detta kan leda till att de ogärna ger sig ut för 

att utöva sina fritidsintressen och vardagssysslor vid dygnets senare tidpunkter. Genom 

att satsa på ökad trygghet i området kommer fler ha möjlighet att delta i föreningar och 

aktiviteter. 

5.4 Frågeställning 2 
Hur kan den sociala hållbarheten förbättras i ett bostadsområde genom att främja den 

sociala integrationen? 

Genom att skapa offentliga mötesplatser ämnade för integration kommer denna även 

höjas vilket bidrar till större sociala kontaktnät i området. Enligt enkätundersökningen 

visar sig grannkontakten ha ökat vilket kan tolkas som att invånarna har blivit mer 

öppna för kontakt med andra. Dock menar invånarna att det råder brist på offentliga 

lokaler och mötesplatser i Tensta. Med ett mycket sparsamt utbud  restauranger och 

övriga mötesplatser sätts stor press på de föreningar som verkar i området för att 

integrera de 19 000 invånare som bor där. Främjad språkkunskap kan väcka 

samhällsintresse och därmed vara bidragande för tillhörighetskänslan. Vidare kan detta 

öka möten mellan människor med olika bakgrunder vilket skulle gynna integrationen. 

I och med den stora andel invånare med utländsk bakgrund i Tensta finns önskemål om 

bättre integreringsmöjligheter med svenskar. Kunskap inom det svenska språket visar 
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sig bidra till ökat intresse för integration i Tensta. Fahyma förklarar att hon började lära 

sig språket tidigt för att kunna hänga med i vad som händer i samhället. 

5.5 Frågeställning 3 
Hur kan den sociala hållbarheten förbättras i ett bostadsområde genom att främja den 

arkitektoniska identiteten? 

Genom att skapa möjlighet för spontana och naturliga möten, i form av specifika, 

allmänna utrymmen ämnade för integration, kommer frekvensen av sådana möten 

också att öka. Flertalet gånger tas det upp att Tensta saknar dessa utrymmen vilket 

speglas i synen på integrationen i området. Engagemang finns hos en del människor, 

men inte hos alla. Genom att skapa attraktiva platser, med hjälp av planteringar, 

gatukonst eller dylikt finns en chans till att locka ut fler invånare. Det ger invånarna 

något att vara stolta över och på så sätt även något de kan relatera till. I dagsläget visar 

sig skötseln av området vara relativt bra, men något som fortfarande kan utvecklas för 

att den ska bidra till den stärkta identiteten. Tätt buskage samt dålig belysning är 

faktorer som påverkar dessa områden negativt i och med att trygghetskänslan sänks. 

Vidare föreslås delade lokaler för föreningar av ekonomiska skäl och sociala 

integrationsskäl då dessa uppmanar spontana möten mellan föreningar. 

5.6 Koppling till målet 
Målet med studien är att definiera faktorer som kan öka ett områdes attraktivitet genom 

åtgärder som främjar social hållbarhet. 

För att uppnå en god attraktivitet i området krävs det att samhället fungerar bra ur ett 

socialt hållbart perspektiv. Genom att skapa fler interaktions- och 

integrationsmöjligheter ska bättre samhörighet mellan invånare uppnås vilket på så sätt 

främjar områdets sociala hållbarhet. Inkludering av arkitektonisk identitet i planeringen 

ska bidra till en ökad känsla av tillhörighet vilket kan höja brukarnas vilja att nyttja de 

nya faciliteterna och mötesplatserna. Detta kan leda till att fler vill engagera sig i olika 

aktiviteter och resultera i ett bredare utbud av sådana. Vidare kan detta öka frekvensen 

av personliga möten vilket gynnar den sociala integrationen. De tre valda 

ståndpunkterna samverkar på flera sätt för att främja den sociala hållbarheten, något 

som även ökar trivseln i området och på så sätt dess attraktivitet.
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6 Diskussion och slutsatser 
Nedan följer en diskussion om studiens resultat och metodval som verkar som en 

sammanfattning. Fortsättningsvis reflekteras studiens begränsningar, slutsats och 

rekommendationer och avslutningsvis förslag till vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
De svar som erhölls av intervjuerna som genomfördes har god validitet i och med att 

frågorna var kopplade direkt till ämnet. Validiteten hade stärkts ytterligare om fler hade 

intervjuats samt att dessa spelats in, vilket de inte gjordes då de hölls på allmänna 

platser. Vad gäller reliabilitet är det inte säkert att samma svar fås om andra personer 

skulle intervjuas i och med att personliga åsikter blandades in. Svarsmönstret var 

likvärdiga men alla respondenter i arbetet hade olika infallsvinklar utifrån dess olika 

erfarenheter. 

Gällande enkätundersökningen sammanställdes 77 besvarade enkäter som samlats in 

under två dagar, en vardag och en helgdag, på plats i Tensta Centrum. Validiteten 

sjunker något i och med att antalet har svårt att representera de ca 19 000 som bor i 

Tensta men i och med varierade åldersgrupper och kön ger resultatet en bred bild av de 

boendes åsikter. Enkätens frågeställningar är relevanta för projektet, uttagna från 

tidigare undersökningar i Tensta/Hjulsta och har noggrant analyserats och diskuterats 

med hjälp från Sweco. Reliabiliteten är god i och med de varierade svarsgrupperna 

vilket innebär att ytterligare en undersökning skulle kunna göras med tillförlitliga 

resultat som utfall. 

6.2 Metoddiskussion 
Intervjuerna genomfördes på ett semistrukturerat sätt, med utgångsfrågor som 

presenterades vid inledningen, vilket skapade samtal kring punkterna. Detta försvårade 

sammanställningen något då det uppkom nya frågor och svar i samband med samtalen. 

Återigen hade fler intervjuer varit att föredra då den information som utvanns av 

intervjuerna bidrog till en stor del av empirin i denna studie. 

 

Enkätundersökningen var planerad att skapa ett kvantitativt resultat som skulle kunna 

jämföra data från tidigare mätpunkter och på så sätt utmäta vilken riktning Järvalyftet 

påverkar Tensta i frågan om social hållbarhet, trygghet och trivsel. Tidigare 

undersökning hade även kopplat enkätrespondenterna till olika bostadsområden för att 

lokalisera skillnader i åsikter beroende på var de bodde. Hade möjlighet till tidigare 

nämnda metod kunnat användas i samband med utskick till alla invånare i Tensta hade 

detta varit ett effektivare sätt att höja svarsfrekvensen. Istället genomfördes 

undersökningen på plats i Tensta Centrum vilket gynnade denna tack vare flertalet 

samtal med invånare. Enkäten fanns tillgänglig på svenska och engelska, men önskemål 

om att ha den på övriga språk, utöver de tidigare nämnda, såsom arabiska, grekiska och 

somaliska fanns då språkförståelsen i vissa samtal var begränsade. 
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6.3 Begränsningar 
Studien är en fallstudie som utgår från Tensta samt dess förutsättningar vilket leder till 

att även svaren blir kopplade till Tensta. Frågeställningarna är dock utformade på ett 

sådant sätt att de skulle kunna användas för undersökningar i andra områden. De 

åtgärder som presenteras i resultatet är tillämpbara i områden med liknande 

förutsättningar. Tensta står still, sett ur ett attraktivitetsperspektiv i och med de sociala 

problem som finns i området. Detta resulterar i att åtgärder såsom underhåll av 

belysning och planteringar, som kan vara självklarheter i andra områden, efterfrågas. 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
 Engagemang visar sig behövas både hos projektörernas samt hos invånarnas 

sida för att resultaten ska bli goda. För att lyckas krävs det att invånare bidrar 

med åsikter och att aktörer tar dessa på allvar. Vidare behöver aktörerna ha en 

god lokalkännedom för att kunna relatera till åsikterna. 

 

 Tydligt definierade mötesplatser krävs för att öka ett områdes integration. Detta 

kan exempelvis vara en delad föreningsbyggnad eller ett offentligt ”rum” som 

skapats genom landskapsarkitektur. 

 Studien visar att det inte finns några universallösningar till områden med 

sociala problem. Då invånarna är de som ska bruka det färdiga resultatet krävs 

det att deras behov lyfts fram. Detta innebär att varje projekt som planeras bör 

inkludera utförliga dialoger med just invånarna. 

 

 Studien visar att grundläggande åtgärder såsom belysning, planteringar och 

färgsättning kan leda till bättre social hållbarhet genom att skapa stolthet över- 

och tillhörighet till sitt område. 

 

 Alla problem går inte att bygga bort genom nya bostäder eller vackra fasader. 

Det framgår att sociala problem som finns i Tensta kräver mer socialt grundade 

åtgärder för att lösa. 

 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Uppföljningsundersökningar bör genomföras med jämna mellanrum för att stämma av 

och se så att projektet går i rätt riktning samt om ytterligare åtgärder bör tillföras. Dessa 

eventuella åtgärder bör granskas och kopplas till invånarnas trivsel i området för att på 

så sätt värdera de tillsatta faktorerna. Detta arbete vidrör endast ett fåtal faktorer som 

rör social hållbarhet vilket lämnar ute en hel del relevant vetenskaplig information. 

Vidare skulle kompletterande undersökningar kunna göras t.ex. om hur skolans resultat 

påverkar den sociala hållbarheten i Tensta. Detta är relevant i och med att den sociala 

hållbarheten är mycket mer än bara en bygg- och planeringsfråga. 
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Folkmängd den 31 december 2014
Antal Procent

2005 2014 2019 2024 2014 2024

0 år 310 334 386 407 1,8% 2,0%

1-5 år 1 471 1 650 1 680 1 896 8,7% 9,2%

6-15 år 2 908 2 790 2 806 2 931 14,8% 14,2%

16-19 år 1 051 1 198 1 056 1 060 6,4% 5,1%

20-24 år 1 234 1 537 1 613 1 407 8,1% 6,8%

25-64 år 8 492 9 673 10 394 10 952 51,3% 52,9%

65-79 år 1 054 1 319 1 446 1 522 7,0% 7,4%

80-89 år 274 301 350 441 1,6% 2,1%

90- år 40 61 65 70 0,3% 0,3%

Män 8 402 9 575 10 054 10 466 50,8% 50,6%

Kvinnor 8 432 9 288 9 744 10 219 49,2% 49,4%

Samtliga 16 834 18 863 19 799 20 685 100,0% 100,0%

 Folkmängd efter ålder den 31 december 2014

1.50% 1.00% 0.50% 0.00% 0.50% 1.00% 1.50%
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Befolkningsförändringar
2011 2012 2013 2014

Antal födda 336 346 361 338

Antal döda 80 94 89 93

Födelsenetto 256 252 272 245

Flyttnetto 67 -155 88 -252

Total förändring 323 97 360 -7

Utländsk bakgrund 2014

Född i
utlandet

Inrikes född med
två utrikesfödda

föräldrar Totalt % % i Stockholm

0-15 år 816 3 236 4 052 84,9% 27,8%

16-64 år . . 11 239 90,6% 34,2%

65- år . . 1 156 68,8% 20,8%

Samtliga 11 283 5 164 16 447 87,2% 31,1%

Utländsk bakgrund 2014

Född i
utlandet

Inrikes född med
två utrikesfödda

föräldrar Totalt % % Stockholm

Norden utom Sverige 303 70 373 2,3% 10,7%

EU utom Norden 1 162 188 1 350 8,2% 20,4%

Europa utom EU 436 95 531 3,2% 6,4%

Asien 4 972 2 272 7 244 44,0% 35,6%

Afrika 3 834 2 378 6 212 37,8% 16,2%

Sydamerika 485 153 638 3,9% 6,7%

Nord- och

Mellanamerika . . 65 0,4% 2,8%

Övriga . . 34 0,2% 1,1%

Samtliga 11 283 5 164 16 447 100,0% 100,0%

nisa1299
Typewritten Text
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Flyttningar 2014
Procent

Totalt % Stockholm

Inflyttningar

In från övriga Stockholm 1 135 18,2% 0,0%

In från övriga länet 733 11,7% 24,2%

In från övriga Sverige 453 7,2% 16,0%

In från utlandet 679 10,9% 12,3%

Totalt antal inflyttningar 3 000 48,0% 52,6%

Utflyttningar

Ut till övriga Stockholm 1 515 24,2% 0,0%

Ut till övriga länet 1 115 17,8% 28,4%

Ut till övriga Sverige 353 5,6% 12,3%

Ut till utlandet 269 4,3% 6,7%

Totalt antal utflyttningar 3 252 52,0% 47,4%

Flyttnetto -252 -4,0% 5,1%

Bostäder efter storlek 2014
Antal bostäder Procent

Flerbostadshus Småhus Totalt % Stockholm

1 rum med eller utan kök 629 2 631 10,1% 24,3%

2 rum och kök 1 656 1 1 657 26,4% 29,2%

3 rum och kök 2 477 0 2 477 39,5% 24,5%

4 rum och kök 1 286 23 1 309 20,9% 12,8%

5 eller flera rum och kök 122 79 201 3,2% 9,0%

Uppgift saknas 2 0 2 0,0% 0,2%

Samtliga 6 172 105 6 277 100,0% 100,0%

Bostäder i flerbostadshus efter ägarkategori 2014
Antal bostäder Procent

1990 2014 1990 2014

Allmännyttan 3 872 2 030 65,1% 34,0%

Övriga hyresrätter 481 2 286 8,1% 38,2%

Bostadsrättsförening 1 593 1 661 26,8% 27,8%

Samtliga 5 946 5 977 100,0% 100,0%

Överg. till gymn. inom 1 år från 2012
Procent

Antal % Stockholm

Kvinnor 129 100,0% 99,1%

Män 140 98,6% 98,7%

Totalt 269 99,3% 98,9%

Överg. till högsk. inom 3 år från 2011
Procent

Antal % Stockholm

Kvinnor 46 59,7% 60,5%

Män 29 50,0% 52,8%

Totalt 75 55,6% 56,8%

Behörighet till gymnasieskolan 2013
Kön Bakgrund

Män Kvinnor Svensk Utländsk Totalt Stockholm

58,1% 65,9% 83,3% 60,9% 62,0% 89,6%

Högsta utbildningsnivå 25-64 år 2014
% Stockholm

Grundskola 30,8% 9,5%

Gymnasial 35,7% 31,0%

Eftergymnasial 26,8% 56,9%

Uppgift saknas 6,7% 2,6%

Totalt 100,0% 100,0%

Betygsfördelning i årskurs 9 2012
Stockholm

G VG MVG Saknar slutbetyg Totalt MVG

Svenska 55,1% 27,1% 4,0% 13,8% 100,0% 22,3%

Engelska 36,9% 36,0% 9,3% 17,8% 100,0% 34,4%

Matematik 49,3% 21,3% 8,0% 21,3% 100,0% 19,5%
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Öppet arbetslösa som andel av befolkningen den 31 okt. 2015
Kvinnor Män Totalt Stockholm

18-19 år . . 1,9% 2,6%

20-24 år 5,0% 8,0% 6,6% 2,5%

25-54 år 11,3% 9,6% 10,4% 3,2%

55-64 år . . 6,6% 2,5%

Samtliga 9,3% 8,7% 9,0% 3,0%

 Öppet arbetslösa som andel av befolkningen

2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Förvärvsintensitet boende i området 2013
Män Kvinnor Totalt Stockholm

Andel förvärvsarbetande 20-64 år 58,9% 47,3% 53,3% 77,8%

Förvärvsarbetande boende i området 2013
Antal Fördelning

Bransch Män Kvinnor Totalt % Stockholm

Tillv., utvinning, energi & miljö 191 56 247 4,0% 5,3%

Byggverksamhet 231 25 256 4,2% 4,2%

Handel 384 215 599 9,7% 12,1%

Transport 641 68 709 11,5% 4,6%

Hotell & restaurang 417 186 603 9,8% 4,4%

Information & kommunikation 99 32 131 2,1% 8,8%

Företagstjänster m.m. 766 491 1 257 20,4% 24,3%

Utbildning 182 418 600 9,7% 9,9%

Vård & omsorg 320 877 1 197 19,4% 12,4%

Person. & kult. tjänster m.m. 173 169 342 5,5% 6,3%

Offentlig förvaltning 70 94 164 2,7% 6,7%

Okänd eller övrig bransch 22 37 59 1,0% 0,7%

Samtliga förvärvsarbetande 16- 3 496 2 668 6 164 100,0% 100,0%

Medelinkomst bland inkomsttagare 2013
Kvinnor Män Totalt Stockholm

20-64 år 174 400 216 700 196 600 355 800

65- år 144 200 183 200 161 800 283 000

16 år och äldre 159 300 200 000 180 100 332 000

Förvärvsarbetande med arbetsplats i området 2013
Antal Procent

Bransch Män Kvinnor Totalt % Stockholm

Tillv., utvinning, energi & miljö . . 9 0,4% 4,9%

Byggverksamhet 56 11 67 3,3% 4,1%

Handel 97 47 144 7,1% 12,0%

Transport 176 9 185 9,1% 3,9%

Hotell & restaurang . . 31 1,5% 5,0%

Information & kommunikation . . 13 0,6% 10,8%

Företagstjänster m.m. 95 79 174 8,5% 28,2%

Utbildning 172 535 707 34,7% 8,1%

Vård & omsorg 93 409 502 24,6% 9,3%

Person. & kult. tjänster m.m. 68 105 173 8,5% 6,4%

Offentlig förvaltning 16 7 23 1,1% 6,8%

Okänd eller övrig bransch . . 12 0,6% 0,6%

Samtliga 820 1 220 2 040 100,0% 100,0%
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Ohälsotal tidserie
Dagar per person i befolkningen 16-64 år

Män Kvinnor Totalt Stockholm

2014 28,6 32,9 30,7 18,9

2013 28,6 33,1 30,8 18,7

2012 28,8 35,1 31,8 18,9

2011 30,2 35,2 32,7 19,2

2010 34,1 39,0 36,5 20,8

Ohälsotal 2014
Dagar per person i befolkningen

Män Kvinnor Totalt Stockholm

16-44 år 12,1 11,9 12,0 8,8

45-49 år 41,5 44,8 43,1 21,9

50-54 år 56,3 72,0 63,6 32,1

55-60 år 77,7 107,8 91,9 45,1

60-64 år 107,3 135,3 121,0 59,2

Samtliga 28,6 32,9 30,7 18,9

Ekonomiskt bistånd 2014
Procent av befolkningen

% Stockholm

0-17 år 18,3% 4,6%

18-24 år 18,2% 4,4%

25-29 år 11,3% 2,1%

30-39 år 10,2% 2,5%

40-49 år 15,4% 3,2%

50-59 år 15,1% 3,5%

60-64 år 16,5% 2,8%

65- 2,7% 0,5%

Totalt 14,2% 3,0%

Ekonomiskt bistånd (fortsättning) 2014
Bistånd per hushåll och månad är  8 298 kr (Stockholm: 8 273 kr).

Antal biståndstagare, inkl. barn, är 2 685 (Stockholm: 27 010).

Biståndstid per hushåll är 7.7 månader (Stockholm: 7.3 månader).

Sjukersättning 2014
Dagar per person i befolkningen

Män Kvinnor Totalt Stockholm

16-44 år 8,5 6,3 7,4 4,1

45-49 år 29,7 30,2 30,0 12,4

50-54 år 42,5 58,0 49,7 21,4

55-60 år 66,2 94,5 79,6 33,9

60-64 år 94,8 122,0 108,1 48,4

Samtliga 22,3 24,9 23,5 12,2

Sjukpenning 2014
Dagar per person i befolkningen

Män Kvinnor Totalt Stockholm

16-44 år 3,4 5,4 4,4 4,4

45-49 år 11,6 14,4 13,0 9,0

50-54 år 13,8 14,0 13,9 10,3

55-60 år 10,3 13,0 11,6 10,9

60-64 år 12,5 12,5 12,5 10,6

Samtliga 6,0 7,8 6,9 6,4
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Tenstas historia 

En telefonintervju hölls den 22 oktober 2015 med Per-Eric Siljestam, tidigare projektledare i 

Tensta. Målet med intervjun var att erhålla en bild av hur Tensta utvecklats under åren som 

gått. Samtalet sammanfattades och skickades tillbaka till Per-Eric Siljestam för granskning så 

att all information som skrevs ned var riktig. Sammanfattning av Tenstas historia presenteras i 

ett listdiagram i figur 1 på följande sida. 



 

 

1964-1969 

•Miljonprogrammet. 

•Nya bostadsområden. 

•Majoriteten av de tidiga invånarna var svenska familjer. 

70-talet 

•Stor arbetskraftsinvandring. 

•Mentalsjukhus stängde  vilket ledde till att psykiskt sjuka förflyttades till 
miljonprogramsområden, bl.a. Tensta. 

•Folk med sämre socialt tillstånd flyttades till miljonprogramsområden vilket fick följder i 
diverse problem. Vidare ledde detta till att tidigare invånare ej ville bo kvar. 

80-talet 

•Tilfälliga lösningar/satsningar genomfördes under olika regi: 
 - Uppfräschningar med hjälp av färger och balkonger. 
 - Uppvisningar och andra fysiska tillställningar. 

90-talet 

•Staten gick in och genomförde sociala satsningar. 

1995 

•Ytterstadssatsningen påbörjades och drevs m.h.a. ekonomiskt stöd från staten. 

•Boende fick var med och påverka var satsningar skulle göras. Detta resulterade bl.a. i: 
 - Nya gardiner i skolorna. 
 - Nytt badhus i Husby. 

1999 

•Storstadssatsningen påbörjades 

•Krav på utvärderingar infördes samt metoder för hur dessa skulle användas. 

•Förvaltningsfrågor uppkom. 

•Kostnadsfrågor uppkom. 

2000-talet 

•Allmänheten fick komma med förslag på förbättringar men beslut togs fortfarande på 
kommunal nivå. 

2006 

•Boutställning i Tensta. 

•Småhus introducerades för att öka möjlighet till bostadskarriär inom området. 

•Första gången "grävskopan sattes i backen" sedan Tensta uppfördes. 

2007 

•Nya regeringen ville satsa mer på byggprojekt, infrastruktur och ihopslagning av Järvaområdet 
vilket resulterade i de nya projekten: 
 - Järvalyftet 
 - Vision järva 2030 
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Aktuella projekt i Tensta 
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 Vision Järva 2030 
Järva är ett unikt område i Stockholm och i världen. Här lever över 60 000 människor från 

jordens alla hörn. Här finns även ett av Europas största IT kluster med världsledande företag 

och ett växande utbud av handel, service, kultur och idrott. Närheten till Järvafältet och bra 

kommunikationer med resten av staden och regionen gör att allt fler människor och företag 

väljer att flytta hit. 

Varför? 

Järva är ett område med många utmaningar. Alldeles för många människor saknar idag ett 

jobb att gå till. Barn och ungdomar behöver fler möjligheter att utbilda sig. Dessutom behöver 

bostadshusen som byggdes under 1960- och 70-talen rustas upp. 

Vad? 

Järvalyftet är en långsiktig investering för att förbättra levnadsvillkoren i stadsdelarna kring 

Järvafältet: Akalla, Hjulsta, Husby, Kista, Rinkeby och Tensta. Målsättningen är att genom 

medverkan från boende och samverkan med andra parter skapa en positiv social och 

ekonomisk utveckling som gör Järva till ett område dit många vill flytta – och stanna kvar. 

Järvafältet ska också vara en motor för tillväxt i hela Stockholm. 

Vem? 

Vision Järva 2030 har växt fram genom intensiva dialoger där alla parter i Järva medverkat: 

politiker, förvaltningar, företagare, föreningar – inte minst ett oräkneligt antal Järvabor. 

När? 

Järvalyftet startade 2007 och 2009 beslutade Kommunfullmäktige om Vision för Järva 2030. 

 

Senast uppdaterad 25 februari 2015 

 

 

http://bygg.stockholm.se/visionjarva 
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Karta över aktuella projekt 

 

 

Projekt i samband med ”Järvalyftet” 

 

 
1) Tenstaterrassen: Överdäckning av E18 med nya bostäder  (planering) 

2) Kvarteret Bränninge 1: Studentbostäder    (pågående)  

3) Hyppinge-Risinge: Arbetsplatser, bostäder,upprustningar (planering) 

4) Kvarteret Ledinge 1: Bostäder, upprustningar   (planering) 

5) Kv. Toftinge och Kv. Vämlinge: Gavelpåbyggnader   (färdigt) 

6) Elinsborgsbollplan: Upprustning av bollplan   (färdigt) 

7) Tensta Gymnasium: Renovering av lokaler   (pågående) 

 
 
 
 
 
Stockholms stad, 2014. Hämtad 16 januari 2016 från 
http://bygg.stockholm.se/-/Karta/?lager=200414 
 
Svenska Bostäder 2013. Vi bygger. Hämtad 1 januari 2016 från 
https://www.svenskabostader.se/sv/Vi-bygger/Nybyggnation/Inflyttade/Vamlinge-1-Tensta/ 
https://www.svenskabostader.se/sv/Vi-bygger/Nybyggnation/Inflyttade/Toftinge-Tensta/  
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 Tensta, Tenstaterrassen 

 

Illustrationsplan, Tenstaterrassen 

Vid Tensta vattentorn planeras en överdäckning av E18 med nya bostäder, ett vårdboende och 

en förskola. Det nya området som har direkt koppling till Järvafältet kallas Tenstaterrassen. 

Varför? 

Överdäckningarna i Tensta och Rinkeby är en del i Vision Järva 2030, Stockholm stads 

långsiktiga satsning för att förbättra villkoren för de boende i stadsdelarna runt Järvafältet. Att 

bygga nytt i strategiska lägen och med varierade boendeformer är en del i denna vision. Med 

överdäckningarna blir det lättare för de boende i Rinkeby och Tensta att komma ut till naturen 

på Järvafältet.  

I Rinkeby har området vid överdäckningen, Rinkebyterrassen, redan börjat byggas.  
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Vad? 

På Tenstaterrassen planeras cirka 300 lägenheter, ett vårdboende med 72 lägenheter och en 

förskola med 4-5 avdelningar. Vid E18:s tunnelmynning placeras parkeringshus som även 

utgör bullerskydd mot E18.  

 

Nya gator byggs för att koppla ihop Tenstaterrassen med övriga Tensta och tack vare nya 

gång- och cykelvägar blir det möjligt att komma direkt från Tensta ut på Järvafältet. 

Vem? 

Viktor Hanson AB är byggherre för projektets bostadsrätter i den norra delen av 

överdäckningen. AB Svenska Vårdbyggen AB är byggherre för vårdboende, förskola och 

lägenheterna i söder. 

När? 

I oktober 2003 beslutade staden att två överdäckningar skulle byggas över E18 i samband 

med Trafikverkets ombyggnad av denna motorled.  

 

I april 2009 anvisades mark för att bygga bostäder på platsen och klartecken gavs för att börja 

planera området. På grund av omarbetning av förslaget behövs nu ett omtag som inleds med 

en ny markanvisning.  

 

Planerad byggstart tidigast under 2018 och första inflyttning preliminärt 2020 

 

Senast uppdaterad 25 januari 2016 

 

 

 

 

Stockholm Stad, 2016. Hämtad 2016-01-29 från: 

http://bygg.stockholm.se/tenstaterrassen  



5 
 

  Tensta, kvarteret Bränninge 1 

 
 

Bränninge 1, Belatchew arkitekter 

Vid tunnelbanan i Tensta centrum planeras ett 18 våningar högt hus med cirka 240 

studentbostäder. Den höga byggnaden blir visuell hållpunkt för Tensta centrum och Tensta. 

Varför? 

Nya bostäder i centrum innebär en förstärkning av Tensta centrum och ökad trygghet. Läget 

bedöms vara lämpligt för studentbostäder på grund av närheten till buss- och tunnelbana, 

centrum och närheten till Kista arbetsområde.  

 

Byggnaden ligger i linje med stadens satsning på förnyelse i stadsdelarna i Järva. I Vision 

Järva 2030 beskrivs ett antal utvecklingsteman som har bäring på studenthuset, bland annat att 

bygga nytt i strategiska lägen, att utveckla de centrala stråken och att använd ny bebyggelse 

för att stärka stadsdelarnas identitet.  
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Det finns ett stort behov av nya bostäder i Stockholm och staden har även som målsättning att 

anvisa mark för fler studentbostäder. 

Vad? 

Nya studentbostäder planeras i ett högt hus i Tensta centrum. På den här platsen låg tidigare 

Spånga-Tensta förvaltningsbyggnad.  

 

I bottenvåningen föreslås kommersiella lokaler. På övriga våningar ryms 223 ettor (ca 23 

kvadratmeter), 17 tvåor (ca 47 kvadratmeter). Fasaden kläs med olikfärgade skivor. 

 

Jämfört med start-PM har två våningar tillkommit genom en ny bjälklagskonstruktion men 

inom samma totalhöjd. De två våningarna rymmer cirka 30 lägenheter. 

 

Byggnaden blir totalt cirka 56 meter hög. 

Vem? 

Byggherre är Åke Sundvall Projekt AB.  

 

Lägenheterna kommer att förmedlas via Stockholms studentbostäder. 

När? 

Byggstart hösten 2015. 

 

Senast uppdaterad 26 januari 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm Stad, 2016. Hämtad 2016-01-29 från: 

http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Tensta-kvarteret-Branninge-1/ 
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 Tensta, Hyppinge/Risinge 
 

 
 

Korsning mot Tenstastråket och Risingeplan 

Om projektet 

I norra Tensta planeras ett lyft av Hyppinge- och Risingeplan. Närmare 200 bostäder planeras 

genom upprustning av befintlig fastighet, tillbyggnad samt påbyggnad. 

Varför? 

Ett varierat utbud av bostäder ökar bostadsalternativen i stadsdelen och lokaler som 

kombinerar bostad och kontor kan skapa nytt liv i gatuplan. Genom att husen på norra sidan 

öppnas upp med fönster och balkonger samt butiker i bottenplan samtidigt som att 

parkeringen flyttar till de befintliga garagen skapas förutsättningar för ett helt levande nytt 

gaturum. 

 

Fastighets AB Tornet som tidigare ägde fastigheterna ansökte om markanvisning för att 

genomföra denna nybyggnad och tillbyggnad. Nu omarbetas förslaget av Victoria Park som 

idag äger dessa fastigheter. Tidigare idéer om rivningar och nya radhus är inte längre aktuella. 

De tillkommande bostäderna planeras bli hyresrätter. 
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Vad? 

Nya bostäder planeras i Tensta vid området runt Tenstastråket, Hyppingeplan och 

Risingeplan. Nya bostäder planeras genom gavel- och takpåbyggnader samt nybyggnad 

mellan husen.  

 

Hyppinge- och Risingeplan planteras med träd och parkeringen flyttar till befintliga garage. 

Gångbanorna breddas och på- och avstigningsplatser anordnas. 

Vem? 

Byggherre i projektet är Victoria Park. 

När? 

Granskning våren 2016 (prel), antagande hösten 2016 (prel). 

Byggstart 2017 (prel). 

 

Senast uppdaterad 26 januari 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm Stad, 2016. Hämtad 2016-01-29 från: 

http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/hyppinge-risinge/  
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  Tensta, kvarteret Ledinge 1 

 

Ungefärligt planområde, Ledinge 1 

Om projektet 

På platsen där den nedlagda Bussenhusskolan ligger idag planeras ett nytt bostadsområde. 

Här, med närhet till vackra naturområden och Tensta centrum, planeras cirka 110 hyresrätter i 

flerbostadshus. De befintliga bollplanerna som ligger i anslutning till skolan behålls och 

upprustas. 

Varför? 

Bussenhusskolan är nedlagd sedan 2012 och byggnaderna står idag tomma. Som ett svar på 

behovet av nya bostäder i Tensta såväl som i hela Stockholm planeras här ett nytt 

bostadskvarter. 
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Vad? 

Totalt planeras cirka 110 hyresrätter i flerbostadshus. De nya byggnaderna planeras som 

Stockholmshus och ska anpassas till området och omkringliggande hus i höjd och skala. 

Stockholmshusen är en av stadens satsningar för att få fram fler hyresrätter snabbare och till 

rimlig kostnad.  

 

Cirka fyra våningars höjd bedöms vara lämpligt, förslagsvis som punkthus för att bevara 

sikten till och från Spånga kyrka. Utformningen av husen kommer att presenteras först när 

detaljplaneförslaget läggs fram. 

 

Den nedlagda skolbyggnaden rivs men de befintliga bollplanerna, en konstgräsplan och en 

basketplanen, ska finnas kvar och upprustas. 

Vem? 

Byggherre är Svenska Bostäder. 

När? 

Beslut att starta detaljplanearbetet togs i stadsbyggnadsnämnden 21 maj 2015.  

 

Rivning av Bussenhusskolan sker vintern 2015/2016. Upprustning av bollplanerna görs 

hösten 2015.  

 

Byggstart preliminärt 2017 och inflyttning tidigast 2019. 

 

Senast uppdaterad 14 december 2015 

 

 

 

 

 

Stockholm Stad, 2015. Hämtad 2016-01-29 från: 

http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Tensta-kvarteret-Ledinge1/ 
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Svenska Bostäder, 2013a. Hämtad 2016-01-29 från: 

https://www.svenskabostader.se/Global/Pdfer/Bygger/Toftinge/Informationsbroschyr.pdf 
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Svenska Bostäder, 2013b. Hämtad 2016-01-29 från:  

https://www.svenskabostader.se/Global/Pdfer/Infoblad_V%C3%A4mlinge_till%20tryck.pdf 
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Föreningsstäd  
Telefonintervju med Burhan Yildiz, Stockholm Stad. (2016-01-08) 

Syftet med föreningsstäd, som påbörjades 2002, är att ändra medborgarnas attityd till miljön 

genom att engagera lokala föreningar i frågan.  De visar att nedskräpning är en onödig 

kostnad för kommunen som hade kunnat läggas på något annat.  

Denna metod fungerar på så sätt att föreningar får ”adoptera” ett litet närområde som de sedan 

sköter om och håller rent. Detta med hjälp av föreningsmedlemmar eller också genom 

grannkontakt. Idag är det över 300 föreningar och över 1200 personer, som städar i Järva där 

allt ifrån kvinnojourer, kvinnoföreningar, ungdomsföreningar och kulturella föreningar deltar. 

Årligen hålls ett utvärderingsmöte för att stämma av arbetet och sätta upp nya mål. Dessutom 

bjuds alla föreningar in till ett smörgåsbord för att integreras, prata och stödja varandra i olika 

frågor. Burhan liknar detta koncept med effekten av att ”kasta sten i vattnet”. Huvudsyftet är 

att ändra attityden på miljön men samtidigt gynnas även trygghet, trivsel och integration – ett 

vinnande koncept. 

Detta har även resulterat i att det uppmärksammats genom priser och beröm. 2006 granskades 

alla Stockholms miljöprojekt och detta fick högsta betyg. 2010 valdes Stockholm ut som 

Europas första ”miljöhuvudstad” och i samband med detta valde en jury ut fyra finalister, av 

totalt 2000, som arbetade med miljö och Burhan vann. 

Vidare påpekar han att det inte bara är föreningsstädning som är aktuellt utan även 

föreningscirklar. Miljöcirkeln är en miljöpilotsutbildning där varje förening får skicka 1-2 

medlemmar för att diplomeras inom miljöfrågor och cirkelledning. I detta ingår bland annat 

allemansrätten, kemikalier, källsortering och nedskräpning och dess konsekvenser. När en 

medlem väl fått ett diplom kan denne starta en miljöcirkel i sin förening, under bestämda 

regler, för att då underrätta fler om miljöfrågorna. När en sådan cirkel genomförts får även 

förening en summa i bidrag som belöning för att den aktiverar sig i sådana viktiga frågor. 

Utöver detta finns även en bocirkel med samma koncept men gäller bofrågor såsom 

hyreskontraktstyper, vem som lagar glödlampor om de går sönder, brandmotverkan, första 

hjälpen och vad man gör om olyckor sker. 



Järvasatsningen 2015-12-03 

För kännedom 

1 

Ett samlat grepp för ökad fysisk aktivitet i Järvaområdet 

Under hösten 2015 tar idrottsförvaltningen ett samlat grepp för att 

öka den fysiska aktiviteten i Järvaområdet. Syftet med satsningen 

är att stimulera till förbättrad folkhälsa genom att engagera fler 

ungdomar i fysisk aktivitet i områdena kring Järvafältet. Arbetet 

innebär bland annat ett intensifierat samarbete mellan idrottsför-

valtningen, Spånga-Tensta sdf, Rinkeby-Kista sdf och utbildnings-

förvaltningen. Satsningen tar sin utgångspunkt i stadens idrottspoli-

tiska program med fokus på tonårsflickor och ungdomar med 

funktionsnedsättning. En del av satsningen är att idrottsförvaltning-

en har anställt mig, Ida Giorgi, som idrottskoordinator i området. 

Jag har min fysiska arbetsplats på Hjulsta torg i stadsdelsförvalt-

ningens lokaler. 

Det finns förhoppning om att kunna erbjuda fysisk aktivitet i an-

slutning till skoldagens slut på vissa av skolorna i Järvaområdet. 

Bägge stadsdelar ser över utvecklingsmöjligheter gällande sitt ut-

bud av fysisk aktivitet på ungdomsgårdar, fritidsgårdar och träff-

punkter. Idrottsföreningar i Järva tillsammans med andra lokala 

aktörer såsom kulturskolan, Stockholms stads anläggningspersonal 

med flera kan vara arrangörer för vissa av aktiviteterna. 

Mail från Ida Giorgi, Stockholm Stad (2016-01-14) 
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Vad anser du positivt med att bo i Tensta?
(Flera alternativ får väljas)

 ☐ A$ ärerna
 ☐ Biblioteket
 ☐ Bostadskvarteren 
 ☐ Bostadsrättsföreningen
 ☐ Det känns tryggt och säkert
 ☐ Förskolan/barnomsorgen
 ☐ Grannsämjan 
 ☐ Hyresvärden
 ☐ Idrottsanläggningarna 
 ☐ Kommunikationerna 

 (tunnelbana och buss) 
 ☐ Medborgarkontoret
 ☐ Miljön och naturen
 ☐ Många vänner i Tensta/ Hjulsta 

Vad anser du negativt med att bo i Tensta?
(Flera alternativ får väljas)

 ☐ A$ ärerna
 ☐ Avstånd till arbete eller studier
 ☐ Bostadskvarteren
 ☐ Brottsligheten 
 ☐ Bostadsrättsföreningen
 ☐ Det känns otryggt och osäkert 
 ☐ Få eller inga familjemedlemmar

 eller släktingar i Tensta/Hjulsta
 ☐ Få eller inga vänner i 

 Tensta/Hjulsta
 ☐ Förskolan/barnomsorgen
 ☐ Grannsämjan
 ☐ Hyresvärden

Enkät - Trivsel, trygghet och social hållbarhet

 ☐ Närhet till arbete eller studier
 ☐ Närhet till centrala Stockholm
 ☐ Närhet till släkt och familj
 ☐ Restaurangerna
 ☐ Skolan
 ☐ Tandläkaren
 ☐ Vårdcentralen 
 ☐ Äldreomsorgen

 ☐ Annat: ___________________

 ☐ Det ' nns inget positivt med 
 att bo i Tensta/Hjulsta

 ☐ Kommunikationerna 
 (tunnelbana och buss)

 ☐ Kommunal/o$ entlig service i övrigt
 ☐ Miljön 
 ☐ Restaurangerna 
 ☐ Skolan 
 ☐ Tra' ksituationen

 ☐ Annat: ___________________

 ☐ Det ' nns inget negativt 
 med att bo i Tensta/Hjulsta 

Allmänt sett, hur bra tycker du det är att bo i Tensta?
 ☐ Mycket bra 
 ☐ Ganska bra 
 ☐ Inte särskilt bra
 ☐ Inte bra alls

Kön:  Man  Kvinna

Ålder:  -17  18-29  30-49   50-64  65+

Sammee
Typewritten Text

Sammee
Typewritten Text
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Hur trygg känner du dig på nedanstående platser på en skala från 1 till 5? Ringa in ditt svar 
där 1 är mycket otrygg och 5 är myckt trygg.
(Se karta för områden och beskrivning)

Område A  1  2  3  4  5
    
Område B  1  2  3  4  5

Område C  1  2  3  4  5

Område D  1  2  3  4  5

Område E  1  2  3  4  5

Område F  1  2  3  4  5

Område G  1  2  3  4  5

Område H  1  2  3  4  5

Om du svarat att du känner dig mindre trygg i ett område, varför? Vad skulle kunna åtgärdas 
för att ändra på detta? 
Skriv gärna platsnamn, områdesbokstav, alternativt “allmänt”, följt av åtgärd.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Flyttplaner
Har du intentionerna att bo kvar i Tensta/Hjulsta?

 ☐ Ja, jag vill bo kvar så länge jag kan
 ☐ Ja, tillsvidare
 ☐ Nej, planer på att ; ytta
 ☐ Nej, bestämt mig för att ; ytta

Vad skulle dina planer på att ; ytta från Tensta/Hjulsta bero på?
 ☐ Jobb eller studier på annan ort
 ☐ Familjeskäl
 ☐ Brottslighet och otrygghet i området
 ☐ Annat skäl: _______________

Hur är din kontakt med dina grannar?
 ☐ Mycket god 
 ☐ Ganska god
 ☐ Inte särskilt god 
 ☐ Har ingen kontakt alls 

Allmänt sett, vad tycker du om skötseln av hus, planteringar, bänkar och lekplatser i ditt 
bostadsområde?

 ☐ Mycket bra
 ☐ Ganska bra 
 ☐ Inte särskilt bra 
 ☐ Inte bra alls



What do you consider as positive about living in Tensta?
Multiple boxes may be checked

 ☐ Shops
 ☐ Library
 ☐ Building blocks 
 ☐ Housing association
 ☐ Safety and security
 ☐ Preschool and childcare
 ☐ Neighborliness 
 ☐ Landlord
 ☐ Sports facilities 
 ☐ Public transport 

(tunnelbana och buss) 
 ☐ Citizens o"  ce
 ☐ Nature and environment
 ☐ Friends in Tensta/Hjulsta 

What do you consider as negative about living in Tensta?
Multiple boxes may be checked

 ☐ Shops
 ☐ Distance to work/studies
 ☐ Building blocks
 ☐ Crime
 ☐ Housing associations
 ☐ Lack of safety and security
 ☐ Few or no family in Tensta/Hjulsta
 ☐ Few or no friends in Tensta/Hjulsta
 ☐ Preschool and childcare
 ☐ Neighborliness
 ☐ Landlord
 ☐ Public Transport

Questionnaire - Well-being, safety and social sustainability

 ☐ Close to work/studies
 ☐ Close to central Stockholm
 ☐ Close to family
 ☐ Restaurants
 ☐ Schools
 ☐ Dentists
 ☐ Health care 
 ☐ Elderly care

 ☐ Other: ___________________

 ☐ # ere is nothing positive about living in 
Tensta/Hjulsta

 ☐ Loval government and public service 
in general

 ☐ Nature and environment 
 ☐ Restaurants 
 ☐ School
 ☐ Tra"  c situation
 ☐ Other: ___________________

 ☐ # ere is nothing negative about living in 
Tensta/Hjulsta 

What’s your overall opinion about living in Tensta?
 ☐ Very good
 ☐ Pretty good 
 ☐ Not very good
 ☐ Not good at all

Gender: Male Female

Age:  -17  18-29  30-49   50-64 65+
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How secure do you feel around the below listed areas on a scale from 1 to 5? Please encircle 
your answer where 1 is very insecure and 5 is very secure.
(See map for areas and descriptions)

Area A 1 2 3 4 5

Area B 1 2 3 4 5

Area C 1 2 3 4 5

Area D 1 2 3 4 5

Area E 1 2 3 4 5

Area F 1 2 3 4 5

Area G 1 2 3 4 5

Area H 1 2 3 4 5

What possible actions would make you feel more secure in your area?
Write area letter/name and or “general”, followed by action.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Plans on moving
Are you intentions to stay in Tensta/Hjulsta?

 ☐ Yes, I want to stay as long as possible
 ☐ Yes, for the time being
 ☐ No, I have plans to move
 ☐ No, I have decided to move

For what reasons would you decide to move from Tensta?
 ☐ Career or studies at other place
 ☐ Family reasons
 ☐ Crime and insecurity in the area
 ☐ Other reason: _______________

How do you $ nd your contact with you neighbors?
 ☐ Very good
 ☐ Pretty good 
 ☐ Not very good
 ☐ No contact at all

All in all, how do you $ nd the caring of buildings, plantations, benches and playgrounds in 
your residential area?

 ☐ Very good
 ☐ Pretty good 
 ☐ Not very good
 ☐ No good at all



Bilaga 8

Sammanställning av kommentarer på fråga 4 

Frågan lyder: ”Om du svarat att du känner dig mindre trygg i ett område, varför? Vad skulle 

kunna åtgärdas för att ändra på detta?”. Kommentarerna är uppdelade i åldersgrupperna och 

samtliga presenteras ordagrant.  

-17 

 Brottsligheten bidrar till otrygghet. Poliskontroll?

18-29 

 Jag tycker inte att området i Tensta är bra. Man känner ej trygghet här. Det är många

invandrare som kommer hit till Tensta och det finns många farliga ungdomar. Man

vågar inte ens gå ut.

 Många ungdomar står tillsammans och kan hota en. Mer bevakning.

 Det är samma problem i hel Tensta: Folk som använder droger helt öppet (till och med

i lekparken på dagtid!). Trafikbrott, alltså motorcyklar och bilar som kör på

gångvägar/trottoarer och till och med i lekparker. Bort med drogbrott och trafikbrott så

blir Tensta utopi!

30-49 

 Sysselsättning åt ungdomar

 Hjulsta och Tensta tunnelbana finns ungdomar som säljer eller röker narkotika. Ska

finnas patruller ex vakter eller poliser

 Ungdomar står och har ingenting att göra på kvällarna. Därför händer det konstiga

saker som gör invånare otrygga.

 Mer poliser

 Skapa mer aktiviteter för ungdomar. Mer skolor. integration.

 Tensta Centrum är mest otryggt pga att det är för mycket knarkhandel.

 Många ungdomar står utan sysselsättning på kvällarna. Därför händer det konstiga

saker där som gör invånarna otrygga.

50-64 

 Det är olika trygghet beroende på dag eller kväll/natt, ljust eller mörkt - tidpunkt

 Sätt upp kameror på fler ställen i centrum.

 Polisen måste vara mer aktiva. Narkotika och inbrott hindrar oss.

 Blandat boende och bostadstyper.

 Vi behöver en polisstation som alla andra.

65+ 

 Polisen synlig, övervakningskameror.

 Övervakning

 Allmänt mer poliser

Anonyma 

 Massor av dumheter. Det måste uppges. Alla möjligheter att rensa bort kriminalitet

 Flera poliser

 Mer bevakning, poliser, civilpoliser.

 Tensta behöver mer Polis

 Om det är dag känner jag mig trygg samt där människor i rörelse finns. Jag känner mig

otrygg på avlägsna platser. Jag känner mig väldigt otrygg på kvällen.



Intervju - Social Hållbarhet i Tensta 

Fundera gärna på om du kan tänka dig bli inspelad under 
intervjun för att samtalet ska kunna transkriberas.  

 Presentation om oss och vårt arbete

 Presentation om dig som respondent

En kort presentation av varje del kommer ske för att gynna samtalet. 

Interaktion – Engagemang och aktiviteter 

 Vad gör du när du är i Tensta?

 Vilka aktiviteter/föreningar håller du på med/engagerar du dig i?

 Upplever du att det finns ett bra utbud av aktiviteter/möjligheter att engagera
sig i på ett socialt plan i Tensta?

 Vad upplever du ger störst möjlighet till att engagera/aktivera sig i området?

 Vad saknas/skulle kunna förbättras?

Integration - Möten och träffar 

 Vem träffar du i Tensta?

 Var träffar du dessa?

 Upplever du att det finns bra möjlighet att integreras/träffas med nya liksom
gamla bekanta i Tensta?

 Vad upplever du bidrar till bäst möjligheter att integreras/träffas med nya
liksom gamla bekanta i Tensta?

 Vad saknas/skulle kunna förbättras?

Arkitektonisk Identitet – Arkitektur och estetik 

 Rent generellt – Hur upplever du arkitekturen i området idag?

 Hur tycker du den står sig gentemot för ca 10 år sedan?

 På vilket sätt tror du att den arkitektoniska identiteten påverkar trivseln i
Tensta?

 2010 genomfördes gåturer genom stadsdelen för att märka ut
positiva/negativa saker liksom möjligheter vid olika platser. I samband med
detta tillkom åsikter om brist på skött vegetation och belysning. Är detta något
du anser ha åtgärdats eller är det fortfarande ett aktuellt problem?

Allmänt 

 Hur upplever du Tensta idag sett emot Tensta för ca 10 år sedan?
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Bilaga 10 

Kommentarer från samtal i Tensta 16-17 december 2015 

Man -17 
Mer bevakning skulle inte få honom att känna sig tryggare. Han känner sig redan hyfsat trygg 

(3-4) i alla områden.  

Man 18-29 

Man bör tänka på områdena. Område A: insatslägenheter som är bra, sedan blir det värre ju 

längre österut man kommer. Efter skolan i mitten av det kommer narkotika och mer 

problemområden. För 10 år sedan hade han kunnat tänka sig bo kvar, nu vill han flytta.  

Man 18-29 
Risken finns att “topparna” kan ta åt sig ära om situationen förbättras när det i själva verket 

kanske är engagemanget bland föreningarna om bidragit till en bättre trivsel. (Tensta rap) 

Man 30-49 
Kommentar till Järvalyftet: helt fel saker görs; Varför satsas inte mer på de verkliga 

problemen, rastlösa ungdomar som ej engageras? 

Man 50-64 
Öka straffen på brottslighet. Otryggheten drar ner Tensta. 

Man 50-64 
När han flyttade hit fanns mest “svenskar” och han kände sig trygg. Idag har läget förändrats 

till det sämre. Tensta som område är bra men folket är oroligt. Behövs mer poliser. 

Kvinna 50-64 

Det har blivit sämre; mer brottslighet, otryggt, slagsmål, knarkhandel. 

Kvinna 50-64 
Föreningarna tar inget ansvar. Fritidsgårdar för ungdomar. Kriminaliteten går ner enligt 

politikerna men det  händer saker hel tiden.  

Man 65 
Det blir sämre och sämre med trygghet och mer kriminalitet Man kan inte gå ute så som man 

gjorde förr (flyttade hit 83). Hans frus väninna har blivit överfallen på kyrkogården. För 

tätbefolkat, det går inte bara att trycka ihop människor som man gjort.  

Kvinna 65+ 
Varför har man inte mer dekorationer och finare lampor i Tensta så som man har i Spånga? 

Kvinna 65+ 
Människorna i Tensta har nära till ett leende. Bra med plats emellan husen. Gångvägarna är 

numera otrygga, buskage skyddar brottslingar. Den backiga terrängen och trapporna blir hala 

på vintern. 

Kvinna 65+ 
Vill ej fylla i enkät men stannar för att samtala istället: Upplever att de som bestämmer 

struntar i henne. Hon är tydligt frustrerad, besviken och arg. Hyror höjs utan förvarning 

samtidigt som pensionen sänks. Många pratar om förändring i området men ingenting händer. 
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