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FÖRORD 
Detta kandidatarbete är det avslutande momentet för våra studier vid 
Blekinge Tekniska Högskola. Kandidatarbetet omfattar 15hp och leder 
fram till en Teknologie kandidatexamen i Fysisk planering. Abdellah 
Abarkan har agerat handledare under arbetets gång. Detta kandidatarbete 
behandlar miljonprogrammet och dess områden med ett fokus på 
massmedial representation och den offentliga synen på miljonprogrammets 
områden. Målet med kandidatarbetet är att presentera miljonprogrammet 
och dess massmediala uppmärksamhet samt genom separata 
undersökningar av de skilda uppmålade bilderna av miljonprogrammet 
undersöka huruvida den sprida bilden av miljonprogrammet och dess 
områden går att tolka som en rättvis bild.  

Vi vill tacka alla som har medverkat till färdigställandet av detta 
dokument.  

Unni Karlsson, Karlskrona 2014-06-16 

Alexander Malmstedt Raag, Karlskrona 2014-06-16 

 

 

 

 

 

LÄSANVISNINGAR 

Rapporten består av fyra kapitel och är indelad i tre större delar, en 
litteraturstudie, en analysdel och en diskussionsdel. I litteraturstudien 
studeras miljonprogrammets historik och genomförande samt hur synen på 
miljonprogramsområdena har förändrats över tid som sedan användas i en 
fallstudie över de utvalda miljonprogramsområdena på Järvafältet i 
Stockholm; Tensta, Rinkeby, Akalla, Husby och Kista. Litteraturstudien 
ligger sedan till grund för analysavsnittet samt det efterföljande 
diskussionsavsnittet. Rapporten inleds med ett introduktionskapitel, kapitel 
två redovisar genomförd fallstudie. Kapitel tre innehåller analys och 
slutsatser baserade på empiri följt av en diskussion kring framförda 
resultat. Det sista kapitlet består av en slutdiskussion som summerar och 
utvärderar resultat i förhållande till arbetets frågeställningar samt blickar 
framåt.  

För att möjliggöra individuell examinering har följande indelning gjorts; 
Unni Karlsson ansvarar för introduktionskapitlet med avsnitten 
Begreppsförtydliganden, Bakgrund samt Forskningsöversikt, till det är 
även beskrivningarna av de olika miljonprogramsområdena på Järvafältet 
under kapitlet Fallstudie Järva hennes ansvar. Alexander Malmstedt Raag 
ansvarar för de två bilderna av miljonprogrammet som redovisas under 
avsnittet Teoretiskt perspektiv samt för de två avsnitten Järvafältet och 
Järvalyftet under kapitlet Fallstudie Järva.          
Syfte, avgränsning och frågeställningar samt analyser och diskussioner 
ansvaras för gemensamt.   
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SAMMANFATTNING 

Under de senaste decennierna har det svenska samhället genomgått stora 
förändringar där urbaniserings- och globaliseringsprocesser har lett till en 
ökad inflyttning till storstäderna, därmed har ett ökat krav ställts på 
städerna och dess stadsdelar. I storstadsområdena finns idag en stor 
variation av hushåll och i olika sammanhang har ett antal bostadsområden i 
storstadsregionerna pekats ut som socioekonomiskt utsatta. De flesta av 
dessa tillkom under det så kallade miljonprogrammet under åren 1965-
1975 och har idag en mycket varierad befolkningssammansättning där en 
stor del av invånarna exempelvis är av utländsk bakgrund. Bebyggelsen 
från miljonprogramsåren visar på dåtidens bostadspolitiska målsättningar 
och välfärdssamhällets ambitioner, en vision om det nya samhället och den 
moderna människan. Denna vision har idag till stor del glömts bort och 
sedan de första miljonprogramsområdena påbörjades har en debatt kring 
dessa områden blossat upp i massmedia. Diskussionen handlade i första 
hand om planeringen och byggandet av områdena, arkitekturen och 
boendemiljön men har under senare år skiftat fokus för att istället behandla 
områdenas problematik och delvis lägga ansvaret för detta på dess 
invånare. Massmedia har ofta ett fokus på miljonprogramsområdenas 
sociala problem eller kritiserar förortens livsmiljö och då massmedia har en 
central roll i skapandet av fördomar påverkar dess sätt att tolka och 
beskriva verkligheten inte enbart integrationsprocesser och allmänhetens 
uppfattning om integration utan även de boendes syn på sig själva och sitt 
bostadsområde.  

 

 

 

Den primära uppgiften för kandidatarbetet har varit att undersöka och 
presentera miljonprogrammets historia och försöka klarlägga kritiken av 
dessa områden med fokus på Järvafältet i Stockholm. Kandidatarbetet 
ämnar undersöka den bild som, främst i media, målas upp av 
miljonprogrammet och dess områden samt redovisa huruvida denna bild 
stämmer överens med verkligheten. Kandidatarbetet behandlar den sociala 
aspekten av miljonprogrammets områden där vi med det sociala avser 
miljonprogramsområdenas allmänna uppfattning, hur områdena målas upp 
av bland annat media och hur kritik mot områdena riktas. Begreppet social 
hållbarhet kommer inte att behandlas.  

Fallstudie och analyser har genomförts för att identifiera 
miljonprogramsområdenas verklighet och analyser har lett till en rad 
slutsatser kring bland annat människosyn, etik och fördomar. Detta arbete 
kan förhoppningsvis inspirera till ett långsiktigt förändringsarbete kring 
miljonprogrammets uppfattning då en utveckling av storskaliga 
miljonprogramsområden är högst aktuellt i dagsläget. Målet är att genom 
undersökning av de bilder som ofta målas upp av 
miljonprogramsområdena inspirera till vidare arbete kring områdenas 
sociala uppfattning. 

Nyckelord: förort, miljonprogram, segregering, segration, diskurs samt 
Järva. 
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KAP 1 INTRODUKTION 
I DETTA KAPITEL REDOVISAS BLAND ANNAT 
KANDIDATARBETETS SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
SAMT FÖR MILJONPROGRAMMETS HISTORIK 
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1.0 INTRODUKTION 

1.1 INLEDNING 

Problemen i miljonprogramsområdena är väl kända och behoven av att 
åtgärda och minimera de problem som finns är omfattande. I ett stort antal 
områden står lägenheter tomma, integrationen är dålig, den massmediala 
kritiken är stor och många resurssvaga hushåll återfinns i 
miljonprogrammets områden. En förnyelse och utveckling av 
miljonprogramsområden är idag angelägen i många av Sveriges städer 
samtidigt som en del av de storskaliga miljonprogramsområdena har fått ett 
dåligt rykte som visat sig svårt att tvätta bort. Detta rykte förvärras ofta av 
massmedias problemorienterade och kritiska debatt och då massmedia har 
en central roll i skapandet av fördomar påverkar dess sätt att tolka och 
beskriva verkligheten inte enbart integrationsprocesser och allmänhetens 
uppfattning om integration utan även de boendes syn på sig själva och sitt 
bostadsområde. Massmedias kritik tillsammans med den allmänna 
uppfattningen om förorten som en plats för samhällets mest utsatta bidrar 
till skapandet av en diskurs, en gemensam tolkning av begrepp kopplade 
till förorten, som inte enbart påverkar områdena utan även dess invånare. 
Genom att undersöka denna massmediala kritik mot miljonprogrammets 
områden samt genom en fallstudie av Järvafältet i Stockholm ämnar detta 
kandidatarbete undersöka huruvida den bild som målas upp av 
miljonprogrammet och dess områden stämmer överens med den verkliga 
bilden.  

 

 

1.2 BAKGRUND 

Miljonprogrammet genomfördes mellan år 1965 och 1975 med syftet att 
bygga bort den rådande bostadsbristen, framförallt i storstäderna där den 
ökade befolkningens krav inte gick att uppfylla (Boverket, 2007:57). 
Under en tioårsperiod skulle drygt en miljon bostäder byggas och 
huvudmålsättningen var enligt prop. 1967:100 att "Hela befolkningen skall 
beredas sunda, rymliga, välplanerade och ändamålsenligt utrustade 
bostäder av god kvalitet till skäliga kostnader" (Boverket, 2007:56). Målet 
var även att höja den genomsnittliga lägenhetsstorleken och 
utrustningsstandarden varför en förskjutning av nyproduktionen mot större 
lägenheter och en omfattande sanering och ombyggnation av äldre 
bostäder var medlen för att uppnå de satta målen (Vidén. S och Lundahl. 
G, 1992:10). Beslutet om miljonprogrammet innebar att riksdagen 1966 
satte ett högre, långsiktigt mål för den statliga kreditgivningen samt vid ett 
senare skede, under 1967, större bostadspolitiska beslut vilket genom 
förändringar i kreditgivning, markpolitik och hyresreglering kom att ändra 
hela det bostadspolitiska systemet (Boverket, 2007:56). Ambitionen 
formulerades i budgetpropositionen 19661 och kom även att öka under 
1967 - ingen skulle behöva bo fler än två personer per rum, kök och 
vardagsrum oräknat och kommunerna förväntades ha en planberedskap för 
åtminstone tio år framåt i tiden (Boverket, 2007:57, Vidén. S och Lundahl. 
G, 1992:11).  

Målet om antalet bostäder uppfylldes och kom att bestå av en tredjedel 
småhus, en tredjedel flerbostadshus i lägre bebyggelse och mindre enheter 
samt en tredjedel i större höghusområden (Ullstad. E, 2008:41), och idag 

                                                           
1 se prop. 1966:1 bil. 13 s. 191 



BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA 
KANDIDATPROGRAMMET I FYSISK PLANERING 
KANDIDATARBETE 15HP 
2014-06-16 
UNNI KARLSSON & ALEXANDER MALMSTEDT RAAG 
 

9 
 

återfinns cirka 25 procent av Sveriges bostäder i just 
miljonprogramsområden (Roos. B och Gelotte. H, red. 2004:7). Den 
politiska satsningen ansågs som lyckad, bostadsbristen byggdes bort men i 
de nya områdena har dock en rad problem gjort sig gällande och idag är 
flertalet av miljonprogrammets områden i stort behov av upprustningar och 
förnyelse. Kritiken mot de storskaliga miljonprogramsområdena har sedan 
länge också varit stark varför utveckling av områdena idag är en 
angelägenhet i många av Sveriges städer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 PROBLEM OCH MÖJLIGHETER 

I miljonprogramsområdena finns idag både kvalitéer och brister och 
områdenas problematik kan beskrivas som såväl ekonomiska, sociala och 
fysiska. Dessa problembilder är många gånger sammankopplade varför den 
samlade problematiken ofta är komplicerad och berör många aspekter. Idag 
är miljonprogrammets områden hem åt en stor del av Sveriges befolkning 
och bostäderna är ofta kvalitativa och välplanerade. Mycket av områdenas 
problematik ligger istället i att lägenheterna i många fall är hem åt hushåll 
med sociala problem, där en övervägande del utgörs av hushåll med 
invandrarbakgrund. En del av miljonprogrammets områden har också en 
oproportionerlig koncentration av just utlandsfödda som inte helt lyckats 
integreras i det övriga samhället. (Urban. S, 2005:55) Detta har kommit att 
prägla bilden av miljonprogramsområdena i det allmänna medvetandet och 
idag ger termen miljonprogram många associationer till storskaliga 
flerfamiljshus i betong utan koppling till kringliggande stadsbebyggelse 
(Hall. T, 1999:7). Miljonprogrammets problematik har blivit en accepterad 
sanning hos människor i allmänhet och främst hos de människor som inte 
bor i dessa områden (Hall. T, 1999:143). Denna bild är viktig att förändra, 
något som denna rapport förhoppningsvis kan bidra till. Möjligheterna 
består i att genom en fallstudie av Järvafältet undersöka den bild som 
sprids över miljonprogrammets områden och på så sätt undersöka huruvida 
denna bild också är den rätta med hänsyn och omsorg till områdenas 
invånare. Problematiken som skall behandlas är social och bygger på 
perception men samtidigt krävs en medvetenhet om att sociala problem i 
mångt och mycket är kopplade till både ekonomisk och fysisk hållbarhet.  
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1.4 SYFTE 

Kandidatarbetet syftar till att sammanställa miljonprogrammets historik 
samt undersöka och analysera den kritik som framkommer mot 
miljonprogrammets områden och dess invånare. Kandidatarbetet ämnar 
även undersöka de bilder som målas upp av miljonprogrammet och dess 
områden samt genom konkreta exempel i form av en fallstudie av 
Järvafältet i Stockholm redovisa huruvida dessa bilder stämmer överens 
med verkligheten.  Målet är att med fokus på de två skilda bilderna 
undersöka hur synen på miljonprogrammet och dess områden är idag. 

1.5 AVGRÄNSNING 

Kandidatarbetet behandlar till största del den sociala uppfattningen av 
miljonprogrammets storskaliga bostadsområden men hänsyn kommer även 
att tas till den fysiska miljön då dessa faktorer ofta är tätt 
sammankopplade. Under arbetet kommer ekonomisk och fysisk hållbarhet 
beröras men kandidatarbetets fokus ligger på den sociala uppfattningen och 
perceptionen där vi med social uppfattning syftar på den allmänna synen 
på-, och uppfattningen av-, miljonprogrammet och dess områden. I 
kandidatarbetet har Järvafältets miljonprogramsområden valts ut som 
lämpliga att undersöka då dess områden både innehåller stora likheter men 
även större skillnader. Utgångspunkten för arbetet är att undersöka den 
allmänna uppfattningen av miljonprogrammet och dess områden och 
därigenom öka medvetenheten och intresset för dessa områden och dess 
invånare. 

 

1.6 FRÅGESTÄLLNING 

Frågeställningarna syftar till att hantera miljonprogramsområdenas sociala 
uppfattning och undersöka huruvida den allmänna uppfattningen är 
överensstämmande med verklighetens storskaliga 
miljonprogramsområden.  

 Varför påbörjades miljonprogrammet och med vilka medel 
ämnades dess målsättningar uppnås?  
 

 Hur har miljonprogrammets sociala uppfattning utvecklats och 
förändrats från byggnation till idag? 
 

 Hur framställs miljonprogrammet och dess områden i massmedier?  
 

 Hur påverkar den uppmålade bilden av miljonprogrammet och 
dess områden den allmänna sociala uppfattningen om områdena?  
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1.7 BEGREPPSFÖRTYDLIGANDEN 

För att undvika feltolkningar av, för studien centrala, begrepp följer ett 
begreppsförtydligande där definitioner av begreppen segregering och 
diskurs fastställs.  
 
1.7.1 SEGREGERING 

Den allmänna associationen vid bruk av begreppet segregering inom 
stadsbyggnad är att det är något negativt, något som ska åtgärdas och 
därigenom reduceras (Arnstberg. K-O, 2000:166). I International 
Encyclopedia of the Social Sciences definieras segregering som “... en 
institutionaliserad form av social distans manifesterad i fysisk separation” 
(Arnstberg. K-O och Ramberg. I (red.), 1997:30), medan 
Nationalencyklopedin ger en något enklare definition, “Det rumsliga 
åtskiljandet av befolkningsgrupper” (ne.se). Utifrån dessa definitioner 
bygger segregering på en uppdelning mellan socialt bestämda grupper som 
är synligt som ett rumsligt fenomen. Fenomenet segregering behöver dock 
inte nödvändigtvis bygga på att vissa sociala grupper är starkare och 
därigenom diskriminerar andra sociala grupper (Arnstberg. K-O och 
Ramberg. I (red.), 1997:30), utan segregering kan även vara en självvald 
handling (ne.se). Inom Marxistisk teoribildning bygger dock segregering 
på en social hierarkisk ordning som bygger på “pelare” som 
klasstillhörighet, inkomster eller etnisk tillhörighet (Arnstberg. K-O och 
Ramberg. I (red.), 1997:30). Segregeringens motpol, integrering 
(synonymer.se), anses istället vara den mer positiva av de två fenomenen 
(Arnstberg. K-O och Ramberg. I (red.), 1997:40). Genom 
stadsbyggnadshistorian har detta varit något som eftersträvats och låg även 
till grund för vad den nya förorten skulle leda till, nämligen integration och  

 

klassutjämning (Arnstberg. K-O, 2000:166). De första åren efter andra 
världskriget kom detta även att lyckas (Arnstberg. K-O och Ramberg. I 
(red.), 1997:35) och den segregering som idag har drabbat flertalet förorter, 
inte minst miljonprogrammets områden, uppmärksammades som begrepp 
först mot slutet av 1960-talet (Arnstberg. K-O och Ramberg. I (red.), 
1997:37). Den segregering som kommuner och planerare idag behandlar 
som problematisk uppmärksammades först under början av 1990-talet då 
begreppet vid denna tidpunkt ansågs vara tillräckligt etablerat för att 
hamna i statens offentliga utredningar och även började bli politiskt 
gångbart, främst genom Moderata Samlingspartiet (Öresjö. E, 1996:22).  

En fråga som många genom åren ställt är huruvida segregeringen i det 
svenska samhället ökat eller minskat sedan miljonprogramsåren, en fråga 
som trots många olika segregationsforskares arbeten lämnas utan entydigt 
svar (Öresjö. E, 1996:23). Många resultat pekar på en icke oväsentlig 
uppdelning av människors liv i skilda miljöer men pekar samtidigt på att 
det tycks röra sig om relativt stabila mönster där människor bor olika 
beroende på ekonomiska resurser samt social och kulturell bakgrund 
(Öresjö. E, 1996:23). Utredningar visar snarare på en paradox, å ena sidan 
påvisas ett relativt konstant segregationsmönster, å andra sidan påvisas att 
det sker en tilltagande polarisering mellan de mest attraktiva och de minst 
attraktiva bostadsområdena (Öresjö. E, 1996:23).  
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1.7.2 DISKURS 

Diskursbegreppet i sig är inte helt oomstritt eller entydigt utan begreppets 
definitioner skiljer sig något gällande omfattning och betydelse. En enkel 
definition av begreppet är "ett bestämt sätt att tala om och förstå världen". 
Genom att avgränsa den värld vi lever i skapar vi olika diskurser vilka vi 
använder för att beskriva världen. (Winther Jørgensen. M och Phillips. L, 
2000:7) Diskursbegreppet blir ett nödvändigt sätt att ordna vår tillvaro och 
kategorisera vår kunskap då vi vid bruk av språket också tolkar vår 
omvärld. Utan diskurser skulle varje mening kräva förklaring då inget av 
vad vi yttrar eller skriver kan tas för givet. Utan diskurser skulle det heller 
inte finnas någon förförståelse utan varje enskild situation och företeelse 
skulle behöva förklaras på nytt varje gång den omnämndes. Detta är i sin 
tur inte möjligt eftersom alla språkets ord är laddade med värderingar och 
det således saknas ett neutralt sätt att med hjälp av språket beskriva 
världen. All språkanvändning skapar eller återskapar således diskurser. 
(Winther Jørgensen. M och Phillips. L, 2000) Diskursbegreppet utgår alltså 
från en idé kring hur språket konstruerar verkligheten genom hur vi 
förhåller oss till den verklighet som omger oss och som vi är en del av. Det 
är således omöjligt att tala eller skriva om verkligheten utan att tolka, 
förenkla och i viss utsträckning också förvränga. Foucault (1971/1993) 
menar att det inte går att söka efter en bakomliggande, outtalad sanning om 
verklighetens beskaffenhet eftersom en sådan sanning helt enkelt inte 
finns. Foucault (1971/1993) menar att det vi istället kan göra är att studera 
de diskurser som råder för att förklara och tolka verkligheten och på så sätt 
studera hur dessa är konstruerade.  

 

 

Diskursbegreppet handlar därför inte om att med hjälp av språket återge 
verkligheten, utan om att konstruera och forma den, och det vi säger eller 
skriver blir oundvikligen en subjektiv representation av verkligheten, inte 
ett objektivt återskapande av den.  

Diskursen har också en normskapande effekt, vare sig denna är önskad 
eller inte, och diskurserna styr ofta vad som "kan" eller "inte kan" sägas 
eller skrivas inom specifika sammanhang. Vissa företeelser är i princip 
aldrig accepterade att uttala i vissa sammanhang men vad som är politiskt 
korrekt eller tabu är också föränderligt över tid och således är diskursen 
inte statisk. Utifrån detta synsätt blir det intressant att studera vem eller 
vilka som har inflytande över utformandet av diskurser och därigenom 
även inflytande över skapandet av normer. Det blir även intressant att 
undersöka vilka normer som skapas och vad detta får för konsekvenser 
mellan olika grupper i samhället.  
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1.8 TEORETISKT PERSPEKTIV  

1.8.1 MILJONPROGRAMMETS TVÅ BILDER 

I beskrivningen av förorten finns två olika dimensioner, dels finns det en 
positiv bild av områdena och dess invånare som handlar om trivsel, närhet 
till släkt och vänner och ett varierande socialt liv, och dels en negativ bild 
där kritik riktas mot både bebyggelse och invånare som avspeglar sig i den 
offentliga statistiken i termer av befolkningssammansättning, 
inkomstnivåer, socialbidragsberoende och arbetslöshetssiffror. (Johansson. 
B, 2012:98) Förortens dimensioner är också till stor del beroende av 
varandra, en tanke finns om att kontrollera förorten samtidigt som den 
involverare en fascination av att där finns något unikt, positivt och 
annorlunda (Ericsson. U, Molina. I och Ristilammi. P-M, 2000). Samtidigt 
dras symboliska gränser kring innanför och utanför och förorten beskriver 
det icke-normala, eller en annorlundahet2. Förorten har länge framställts 
som annorlunda i jämförelse med det övriga samhället och redan under 
miljonprogrammets genomförande sågs det som en modern annorlundahet 
med sin revolutionerande arkitektur och sin sociala situation.(Ristilammi. 
P-M, 1994:26) Kritiken mot miljonprogrammen kan till viss del sägas ha 
skett i vågor, där den tidigare nämnda kritiken lyftes då förorterna stod 
under uppbyggnad. Nästa "mediakritiska" epok uppdagades i samband 
med att miljonprogramområdena började färdigställas. Då skildras dessa 
nybyggda områden som såväl smutsiga som skräpiga och flertalet områden 
tillskrevs  

                                                           
2 Begreppet "annorlundahet" är taget ur Ristilammi. P.M, 1994, Rosengård och den svarta 
poesin - En studie av modern annorlundahet, för att symbolisera den diskurs som skapas 
kring förorten och dess invånare 

 

 

en viss typ av fysisk karaktär, detta trots att bilderna som publiceras väl 
kunde tillhöra vilket svenskt bostadsområde som helst.  

Denna del i kritiken riktar sig dock inte enbart mot de nyinflyttade 
invånarna i områdena, utan även mot politikerna som kritiseras för att inte 
”städa upp efter sig”. (Ericsson. U, Molina. I och Ristilammi. P-M, 
2000:18) Den tredje epoken av massmedias kritik mot den moderna 
förorten tog avstamp i slutet av 1970-talet och det är i detta skede som 
förorterna börjar lyftas fram som stadens problemområden. Under denna 
period lyfts de sociala problem och kriminalitet som fanns i områdena 
samtidigt som det i media skapas en negativ bild av de tidigare ofärdiga 
bostadsområdena med smuts och asocialt beteende vilket framför allt kom 
att representeras av alkoholister.( Ericsson. U, Molina. I och Ristilammi. P-
M, 2000:18) Den fjärde epoken är den som på riktigt berör invandrarna. 
Invandrarfrågan hade på ett eller annat sätt varit med under hela 
förortsbyggnationen, men hade setts som ett hot i samband med dess 
eventuella ökade närvaro snarare än det faktiska problemet (Ericsson. U, 
Molina. I och Ristilammi. P-M, 2000:18). Det är inte fören på 1980-talet 
som andelen invandrare i förorterna uppmärksammans och framförs som 
en central del av problematiken kring miljonprogramsområdena (Ericsson. 
U, Molina. I och Ristilammi. P-M, 2000:18-19). Dessa områden 
presenteras som avskärmade från det i övriga svenska samhället, som en 
icke-svensk del av staden, och ställs emot den i övrigt "svenska" staden 
(Ericsson. U, Molina. I och Ristilammi. P-M, 2000:19). 
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Media har länge haft en viktig roll i skapandet av bilden av staden och ofta 
går det att anse att den massmediala bilden inte berättar ett områdes hela 
sanning samtidigt som det ofta kan vara svårt att skilja på avbildningen och 
verkligheten. De olika bilderna av miljonprogrammet och dess områden 
skapar den allmänna opinionen kring synen på förorten genom skapandet 
av fördomsfulla diskurser om exempelvis invandrare och de områden de är 
bosatta i.                      

Slutligen går det att konstatera att den kritiska debatten kring 
miljonprogrammet och dess områden visar på två mycket motsägelsefulla 
bilder (Johansson. B, 2012:98) som även bidrar till en sammanblandning 
mellan människa och miljö och de olika bilderna skapar en syn på 
miljonprogrammet som när diskursen väl är bestämd, är svår att förändra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.1 MILJONPROGRAMMETS NEGATIVA BILD  

Den kritiska debatten kring miljonprogrammet började redan under 1968 
vid invigningen av Skärholmens centrum och kom därefter att vidgas och 
omfatta utformningen av hela denna förort samt en rad andra förorter av 
liknande karaktär (Öresjö. E, 1996:8). Kritiken var i början riktad mot 
miljonprogrammets genomförande då bostadsområdena inte var helt 
färdigställda när invånarna skulle flytta in vilket ledde till att bland annat 
lekplatser i områdena länge sågs som farliga byggarbetsplatser samtidigt 
som tänkta kommunikationer mellan arbete och bostäder inte heller var 
färdigställda (Ericsson. U, Molina. I och Ristilammi. P-M, 2000:11). Den 
offentliga kritiken var massiv och kom att skifta riktning för att inte enbart 
drabba den fysiska utformningen av miljonprogrammet utan även de 
människor som levde i dem (Öresjö. E, 1996:9). Miljonprogrammets 
områden kom att stämplas av ett negativt rykte som ett samhälleligt 
problem; som speciellt utsatta områden med sociala svårigheter (Lilja. E, 
1999:9). Denna allmänna bild av miljonprogrammet och dess områden 
kom även att förvärras av flertalet negativa, kritiska och 
problemorienterade rapporter och studier som publicerades under 
miljonprogrammets mitt och avslutande år. Mest framträdande av dessa är 
boken Rapport Tensta från 1970, skriven av tre journalister på Expressen; 
Bengtzon, Delden och Lundgren, vilken presenterar en mycket negativ bild 
av miljonprogrammets områden, och framförallt Tensta, som ett område 
där ingen frivilligt skulle vilja leva. (Ericsson. U, Molina. I och 
Ristilammi. P-M, 2000:17) Rapport Tensta kom att följas upp av 
ytterligare kritiska rapporter och studier såsom Gordon och Molins rapport 
Man bara anpassar sig helt enkelt: En forskningsrapport om människor i 
Skärholmen och Fallet Rosengård: En studie av svensk planerings- och 
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bostadspolitik av Flenström och Ronnby (Öresjö. E, 1996:8). Dessa 
rapporter tillsammans med den allmänna synen på miljonprogrammet gör 
det tydligt att 1960-talets visioner redan under miljonprogrammets 
genomförande byttes ut mot ett missnöje och besvikelse då många ansåg 
att förverkligandet av miljonprogrammet inte levde upp till 
planeringsidealen. Visionen av det nya samhället och den moderna 
människan glömdes bort och kom istället att ersatts av medias reportage 
som istället fokuserar på sociala problem eller kritiserar områdenas fysiska 
strukturer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8.1.1 ARKITEKTUR  

Den allmänna bilden av miljonprogrammets områden utgörs ofta av stora, 
nedgångna, massproducerade hus i områden dominerade av asfalt och 
betong, en syn som gör att många av miljonprogrammets byggnader 
kritiseras för att vara av fel skala för sin plats och därför inte passa in i sin 
omgivning (Hall. T, 1999:54). Kritiken har bland annat riktats mot 
miljonprogrammets likformiga och upprepande bostadsbebyggelse, 
svårorienterbarheten i vissa områden samt höga hus och långa perspektiv 
istället för småskalighet och intimitet i gatu- och torgrum (Arnstberg. K-O, 
2002:81). Detta har gjort att kritik redan tidigt kom att riktas mot planerare 
som ansågs planera för lite så att områdena som uppstod var torftiga och 
omänskliga (Ramberg, 2000:88). Uppgiften arkitekter fick under 
miljonprogrammet var att med få komponenter åstadkomma så stora 
bostadsområden som möjligt på kortast möjliga tid och till lägsta möjliga 
kostnad vilket resulterade i bebyggelsens utformning ofta styrdes av 
ekonomi och teknik (Arnstberg. K-O, 2002:81). Enligt kritiker till 
miljonprogrammets byggnation utnyttjades teknikens möjligheter dock 
dåligt och ledde endast till de monotona miljöer som kritiseras. Enkelhet 
och upprepning var eftersträvade ideal under miljonprogrammets 
genomförande vilket resulterade i avskalad och enkel arkitektur med hårda 
material och ytor så som att allmänna ytor belades med asfalt istället för 
individuell utformning och detaljrikedom samt användandet av gråskalor 
istället för mildare, varma färgskalor. Något som förstärkt bilden av 
bebyggelsens tristess är de tekniska problem som kom att uppstå, många 
vilka var ett resultat av den stora tidspressen under byggandet samt 
användandet av nya och ofta obeprövade material och konstruktioner som 
senare visade sig ohållbara. (Vidén. S och Lundahl. G, 1992:25) 
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Miljonprogrammet får även kritik för sina utemiljöer, något som kan 
kopplas samman med att kvalitetskraven på grönytorna under 
miljonprogrammets byggande ofta var få och oprecisa, något som ledde till 
att planeringen a utemiljöer sällan blev en styrande faktor vid utformandet 
av stadsplanerna. Planeringen av miljonprogrammets grönytor var ofta 
inriktad på kvantitet, stadsplanerna innehöll gott om park- och gårdsmark 
men togs enligt kritiker sällan tillvara och då de material som användes 
valdes ut för sin robusthet saknades ofta den estetiska upplevelsen då 
växtligheten ofta var ensidig. Kritiker menar att denna användning av 
samma eller liknande utrustning och detaljer i utemiljön också ledde till 
dåligt stimulerande platser som inte lockade till utomhusvistelse. (Vidén. S 
och Lundahl. G, 1992:27-28) Också tillgången till platser för samvaro eller 
mötesplatser var bristande och saknades många gånger helt i stadsplanerna. 
Kritiker hävdar att planering av gatustruktur och vägar ansågs viktigare än 
planeringen av torg och platser varför inte heller detta lockade till 
utomhusvistelse. (Vidén. S och Lundahl. G, 1992:18) Förutom monotoni 
och tristess utgör även skalan ett ämne för kritik mot miljonprogrammets 
bebyggelse. Kritiker menar att människan placerades i ett oändligt 
perspektiv vid sidan om byggnadernas placering, något som anses göra det 
svårt att relatera till byggnaden för det egna hemmet. (Arnstberg. K-O, 
2002:57) Kritiken som riktas mot miljonprogrammets fysiska miljö i form 
av arkitektur och bebyggelse går att anse bygger på att områdena saknade 
förutsättningar för stadsliv och naturliga mötesplatser redan under 
byggnation och kritiken och missnöjet med miljonprogrammets områden 
avspeglades snabbt i problem med tomma lägenheter och stora 
omflyttningar (Boverket, 2007:81). Många av miljonprogrammets 
hyreshus fick tidigt en roll som bostadsmarknadens reserv och redan i 
början av 1970-talet, flera år innan miljonprogrammets avslut, minskade 

efterfrågan på lägenheter drastiskt vilket ledde till att den tidigare 
bostadsbristen byttes mot ett bostadsöverskott. (Hall. T, 1999:143) 
Kritiken som riktas mot miljonprogrammet handlar idag dock inte enbart 
om den otidsenliga arkitekturen eller de sociala problem som finns i 
områdena på grund av invånarna, utan i samband med dagens 
hållbarhetsideal målas även miljonprogrammets byggnader upp som riktiga 
miljöbovar (Johansson. B, (red.) 2012:102) Orsaken till detta är att 
otillräcklig isolering i samband med otäta skarvar mellan byggelement 
leder till att flera av byggnaderna medför stora energiförluster (Claesson. J 
och Mandel. D, 2011:2). 
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1.8.1.2 SEGREGATION 

Med utgångspunkt i de sociala problem som började uppmärksammas 
under 1970-talet har debatten kring miljonprogrammet på senare år allt mer 
kommit att handla om en ökad segregation. Under 1970-talet och 1980-
talets början var den kritiserade segregationen till största del av social och 
ekonomisk karaktär. Detta då fördelaktiga ränteavdrag för köp av småhus 
gjorde det möjligt för hushåll att flytta till eget boende med eget ägande. 
Denna flytt från miljonprogrammets områden kom  att leda till vad som 
idag kallas för social segregation, och resulterade i att miljonprogrammets 
lägenhetsområden blev hem åt hushåll med sämre ekonomiska resurser 
såsom arbetslösa och bidragstagare. Då många lägenheter också stod 
tomma blev det lätt för socialförvaltningar att placera ytterligare hushåll 
med sociala och ekonomiska problem i områdena vilket förvärrade den 
sociala segregationen. (Boverket, 2007:80-82) Under 1980-talet kom 
ytterligare en faktor in i debatten om miljonprogrammets 
segregationsproblematik, invandrare och den ökade etniska segregationen 
(Ericsson. U, Molina. I och Ristilammi. P-M, 2000:7). Genom en stor 
invandring till Sverige under 1980- och 1990-talen fylldes en stor del av 
miljonprogrammets lägenheter av hushåll från andra länder, dels på grund 
av kommunalpolitisk styrning och dels genom en process där invandrare 
valde att bosätta sig i närheten av tidigare invandrare från sina egna länder. 
Den etniska segregationen har även förstärkts då allt fler svenskar väljer att 
flytta från miljonprogramsområdena. (Boverket, 2007:80-82) Tydligt är 
dock att när Sveriges nya invandrargrupper flyttade in i 
miljonprogrammets tomma lägenheter var områdena redan 
socioekonomiskt segregerade, den etniska dimensionen tillkom relativt 
sent i miljonprogrammets historia.  

 

Det moderna stadsbyggandet under efterkrigstiden har kritiserats för att 
vara ett uttryck för kontroll och att eftertanke kring det sociala livet ofta 
saknats (Lilja. E och Pemer. M, 2010:24). Kritiker menar att den fysiska 
omgivningen ger mycket av förutsättningarna för vardagsliv och dessutom 
kan anses ha betydelse för djupare strukturer i mänskligt liv (Lilja. E och 
Pemer. M, 2010:22). Kritikerna menar därför vidare att förortsbyggandet 
utarmat det sociala livet och att genom byggandet av förorter försämrades 
förutsättningarna för ett urbant stadsliv likt det som tidigare funnits i 
kvartersstaden. Detta menar kritiker också har lett tilldagens diskussion om 
förorten som en segregerad plats med ökat våld, socialt utanförskap och en 
minskad möjlighet att identifiera sig med sin boendeplats. (Lilja. E och 
Pemer. M, 2010:24) Denna aspekt gör det även tydligt att kritiker inom 
aspekten segregation förutsätter en direkt koppling mellan grannskapet och 
dess invånares levnadssituation, eller en koppling mellan det fysiska och 
det sociala.  
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1.8.2 MILJONPROGRAMMETS POSITIVA BILD  

Som inom allt annat finns det två sidor av samma mynt. Det som för vissa 
uppfattas som ett problem ser andra som en möjlighet med en lösning, och 
vad som kan ses som ett hinder kan även uppfattas som en möjlighet. Detta 
är även något som stämmer in på samhällsplaneringen. Synen på 
miljonprogrammet var från början positiv. Initiativet till den omfattande 
bostadsreformationen i Sverige stod inte enbart för att lösa den rådande 
bostadsbristen under efterkrigstiden utan de nya bostäderna symboliserade 
även det moderna samhället och den moderna stadsplaneringen. Denna 
positiva bild förändrades dock och en kritik bröt ut mot bland annat 
arkitekturen och den kommande segregationen varför det senare 
stämplades som ett samhällsproblem. (Gustavsson. E och Håkansson. J, 
2012:12) Den genomgående kritiken som lyfts mot miljonprogrammet har 
dock sedan 1990-talet börjat vägas upp av mer nyanserade artiklar från 
forskare och utredare som inträtt i samband med att bostadsområdena som 
uppfördes under 1960-1970 var i behov av renovering (Cimen. A, 
Hänninen. T och Andersson. F, 2009:4). Denna nyanserade bild grundar 
sig huvudsakligen i ett sociologiskt och etniskt perspektiv (Särnbratt. L, 
2006:22) som till viss del även ledde till att Sverige sedan mitten av 1990-
talet påbörjade ett omfattande arbete som bygger på att utveckla 
miljonprogrammets bebyggelse (Särnbratt. L, 2006:9).   

 

 

 

1.8.2.1 ARKITEKTUR   

Under miljonprogrammets genomförandetid uppfördes ungefär 1 006 000 
bostäder vilket idag står för cirka 25 % av Sveriges totala antal bostäder 
(Cimen. A, Hänninen. T och Andersson. F, 2009:4). Den allmänna 
uppfattningen av miljonprogrammets bostäders arkitektoniska uttryck är att 
alla byggnader är av samma utformning, detta i form av massproducerade 
stora, höga och sparsamt utsmyckade flerbostadshus som går att finna i 
storstädernas periferi (Gustavsson. E och Håkansson. J, 2012:12). Faktum 
är att endast omkring en tredjedel av miljonprogrammets byggnader bestod 
av storskaliga flerbostadshus där en annan tredjedel av byggnaderna bestod 
av småhus (sigtunahem.se). Idag är omkring 80 % av flerbostadshusen i 
behov av upprustning (SvD 1) och även om detta beräknas kosta mellan 
250 (KTH 2) och 275 (VA) miljarder kronor ses det från professionellt håll 
som något som innebär väldiga möjligheter (KTH 2). 

I samband med arbetet för en utveckling mot ett mer hållbart samhälle 
finns stora möjligheter att energieffektivisera och förbättra 
hållbarhetsaspekten i bostäderna i områdena. I dagens samhälle finns dock 
en medvetenhet om de energiförluster som sker och massiva insatser görs 
för att bland annat bygga om husen, tilläggsisolera och installera 
individuell mätning av elanvändning som att på så sätt bidrar till en 
energieffektivisering av bostäderna i områdena (Johansson. B, (red.) 
2012:102). Tove Malmquist, forskare på Kungliga Tekniska Högskolan, 
menar också att bostadens innemiljö är otroligt viktig för att människans 
hälsa och att problem som radon, PCB och mögel är grundläggande delar 
att motverka och bekämpa i samband med renoveringar av 
miljonprogramområdena (KTH 1).  
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Erik Stenberg, arkitekt, lärare och doktorand på Kungliga Tekniska 
Högskolan, är en av miljonprogrammets förespråkare och menar att trots 
alla fördomar om sociala problem har miljonprogrammet ett flertal 
fördelar. (KTH 3) Han menar att byggnaderna är välkonstruerade och att 
det i vissa fall endast behövs teknisk upprustning istället för att riva dem. 
Stenberg menar att det enda egentliga felet som finns i miljonprogrammets 
bostäder var att de byggdes för enformigt vilket är något som inneburit 
problem för dagens bostadssituation. (KTH 2) Då det finns ett flertal olika 
familjekonstellationer i dagens samhälle i samband med skilsmässor, 
studerande och åldrande familjer har resultatet inneburit att det finns ett 
överflöd av trerumslägenheter och för få en- eller femrumslägenheter. Han 
menar dock vidare att på grund av byggnadernas arkitektur så är de väl 
lämpade för ombyggnation där exempelvis två stycken trerumslägenheter 
utan problem kan göras om till en femrums- och en enrumslägenhet. (KTH 
3) Vidare finns en stor potential i miljonprogrammets nuvarande arkitektur 
varför det också finns möjligheter att utgå från dessa istället för att riva 
byggnader, något som gjorts i andra länder. Fastigheterna erbjuder 
bostäder med väl genomtänkta planlösningar där ljusinsläpp och funktion 
varit i fokus samtidigt som utemiljöerna bidrar till en ökad gemenskap 
(Johansson. B, (red.) 2012:17-18). Byggnaderna i miljonprogramområdena 
har idag ett eget särpräglat uttryck, något som är viktigt att ta tillvara på 
vid eventuella upprustningar. Vid större ombyggnationer eller 
upprustningar är det lätt hänt att grundtanken med miljonprogrammets 
arkitektur förbises varför områdenas huvudsakliga karaktär och gestaltning 
tenderar att glömmas bort. (Johansson. B, (red.) 2012:377,379) Ett 
exempel när dessa tankar implementerats i ombyggnaden av några av 
miljonprogramområdets byggnader är balkongrenoveringen i Rosengård. 
Denna upprustning skedde under början av 2000-talet där balkonger och 

balkongfronter skulle bytas i samtliga trevåningshus i området. Under 
renoveringen ämnades husens  originalutförande tillvaratas samtidigt som 
en omarbetning av balkongstorlekar och materialval gjordes för att på så 
sätt uppfylla modern, estetisk och funktionell standard samt nya kundkrav. 
(Johansson. B, (red.) 2012:377-379) Även i Frankrike har de kvalitéer som 
finns att tillgå i byggnader som uppfördes under efterkrigstidens rekordår 
tillvaratagits. Istället för att riva ett äldre flerbostadshus togs byggnadens 
möjligheter tillvara på vilket istället bidrog till att de boende fick radikalt 
förbättrade livs- och boendekvalitéer. (Johansson. B, (red.) 2012:179-180) 
Under renoveringen fick de boende vara med och påverka hur deras egen 
lägenhet skulle utvecklas och upprustningen gjordes på så sätt att 
byggnadens boende kunde bo kvar under ombyggnaden. Resultatet av 
denna upprustning, där fokus lades på att involverade befolkningen under 
byggnationen istället för att riva byggnaden, ledde inte enbart till att den 
fysiska miljön förbättrades, utan bidrog även till att den kollektiva 
identiteten stärktes. (Johansson. B, (red.) 2012:188-191) 
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1.8.2.2 SEGREGATION 

Den segregation som uppstår i stadens periferi kan som tidigare nämnt 
både vara självvald eller påtvingad. Skans och Åslund (2009:13) menar 
dock att segregation inte nödvändigtvis behöver vara ett tecken på problem 
utan de lyfter den självvalda bostadsetableringen i större svenska förorter 
och menar att individers preferenser spelar stor roll när folk bosätter sig. I 
detta fall menar författarna att det inte är helt osannolikt att människor 
uppskattar att umgås med andra individer som har samma bakgrund som 
de själva har, vilket i sin tur kan leda till att olika grupper koncentreras till 
särskilda områden. Vidare lyfts även de effektivitetsvinster som skapas av 
att vara i en homogen omgivning då exempelvis utbud av varor i 
livsmedelsbutiker ökas eller att flertalet barn med språksvårigheter 
gemensamt kan få en mer anpassad undervisning med mer effektiviserade 
resurser. (Skans. O-N och Åslund. O, 2009:12-13) 

I Elisabet Liljas rapport Segregationens motsägelsefullhet påvisas att 
segregerade områden till viss del utvecklats till en hembygd för de 
människor som lever där. Vad som förfaller särskilt intressant är att 
arkitekturen och den övriga fysiska omgivningen, som genom tiderna har 
kritiserats stort, leder till upplevelser som ökad identitet för invånarna samt 
en större förankring till områdena. Vidare redovisas de urbana miljöerna 
som särskilt uppskattade, mötesplatserna som skapats i de offentliga 
rummen och platserna. Rapportens resultat påvisar enligt Lilja också att det 
finns dolda integrerade mekanismer i den fysiska miljön, mekanismer som 
bidrar till en fungerande stadsdel även om de inte syns. (Lilja. E, 2002:2) 
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1.9 METOD 

1.9.1 VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

För studien av miljonprogrammet har ett hermeneutiskt förhållningssätt 
antagits, hermeneutik kan förklaras som tolkningslära eller tolkningskons 
och innebär att forskaren fäster stor vikt vid förståelse för ett fenomen och 
försöker skapa en helhetsbild där såväl tidigare kunskaper som ny 
information vävs samman. Kandidatarbetet grundas därmed i en tolkning 
av synen och de olika perspektiven på miljonprogrammet (Grønmo. S, 
2006) Syftet med ett tolkande förhållningssätt var att få en ökad förståelse 
för de två skilda perspektiv kandidatarbetet ämnar undersöka. Det 
hermeneutiska förhållningssättet kräver därför att en helhetsbild används 
varför en pendling sker mellan del och helhet för att genom det empiriska 
materialet få en förståelse för både de enskilda delarna, de olika 
perspektiven på miljonprogrammet, och helheten, den förändrade synen på 
miljonprogrammet presenterat både i forskningsmaterial och massmedia.  

1.9.2 INNEHÅLLSANALYS OCH LITTERATURSTUDIE 

Valet har gjorts att använda en innehållsanalys för att undersöka och 
jämföra de två separata perspektiven på miljonprogrammet, den positiva 
och den negativa. Genom användandet av denna metod kommer ett försök 
att klargöra och systematisera de två perspektiven som helhet, det vill säga 
det rent textmässiga innehållet ur det empiriska materialet. Ur detta 
perspektiv sker en klassificering där utgångspunkter är de två skilda 
bilderna av miljonprogrammet. Skapandet av dessa två perspektiv är det 
mest grundläggande för kandidatarbetets arbetsgång då de ligger till grund 
för analysen där en komparativ analys har används med målet att jämföra  

 

de två perspektiven. Då syftet har varit att skaffa en djupare insikt i de två 
perspektiven som helhet har en kvalitativ metod använts, detta för att fånga 
in de centrala delarna av varje perspektiv och därmed kunna göra en 
djupare analys.  

Genom en litteraturstudie av böcker och artiklar kommer flertalet olika 
texter att behandlas för att undersöka de olika perspektiven på 
miljonprogrammet. Huvudmetod har varit en komparativ innehållsanalys 
där fokus ligger på att jämföra de olika perspektiven på miljonprogrammet, 
en positiv och en negativ bild, utifrån ett varierat forskningsmaterial. Med 
hjälp av en kvalitativ innehållsanalys har litterärt material från LIBRIS 
undersökts genom ett urval av nyckelord och fraser som sedan 
komprimerats i syfte att korta ner texten men ändå behålla det relevanta 
innehållet. Utifrån innehållsanalysens tema utarbetas sedan relevanta 
kategorier för analysen av inkommen data, i det här fallet undersökning av 
de två perspektiven på miljonprogrammet. (Denscombe. M, 2009:307) 
Syftet med innehållsanalysen är att uppnå en innehållsrik och bred 
beskrivning av ett fenomen (Isaksson. J), något som även motiverar 
användandet av en kombination av litteraturstudie, innehållsanalys och 
fallstudie. För detta kandidatarbete ämnas en riktad innehållsanalys 
användas vilken präglas av en mer strukturerad process där den inledande 
tolkningen görs utifrån teorier eller tidigare forskning. Ansatsen kan utifrån 
detta betraktas som deduktiv och denna form av innehållsanalys utgör ett 
sätt att jämföra resultat från tidigare forskning samt ett sätt att diskutera 
reslutat utifrån olika teoretiska perspektiv. (Denscombe. M, 2009:309-314) 
Valet av metod har gjorts med hänsyn till att innehållet i olika texter 
analyseras och kandidatarbetet har därför sin utgångspunkt i en 
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innehållsanalys med fördelen att utvalt källmaterial kan uppvisa 
gemensamma drag vilka möjliggör en jämförelse. Kandidatarbetet bygger 
sedan på en jämförande analys av de två skilda perspektiven på 
miljonprogrammets områden.  

1.9.3 FALLSTUDIE 

Följande kandidatarbete består till största del av fallstudier, en metod som 
innebär att undersöka en specifik företeelse (Denscombe. M, 2009:59), i 
det här fallet storskaliga miljonprogramsområden på Järvafältet i 
Stockholm. Fallstudier är en empirisk metod och bygger på fördelarna att 
problemformuleringarna blir tydligare efter arbetets gång eftersom 
problem identifieras på plats (Denscombe. M, 2009:32). I fallstudier 
skapas en förståelse för utvalda områden och dessa förklaras även för 
andra. Genom användandet av fallstudier tillsammans med litteraturstudier 
skapas en bättre förståelse, något som är nödvändigt för att kunna se 
områdets helhet (Denscombe. M, 2009:60-61). En nackdel med fallstudier 
som metod är att specifika områden studeras och att de slutsatser som dras 
därför bör ses enbart som indikationer, inte som absoluta sanningar 
(Denscombe. M, 2009:72). Undersökningar har genomförts på fem olika 
stadsdelar på Järvafältet i Stockholm under en samlad fallstudie för Järva, 
vilken ligger till grund för att få en mer sanningsenlig bild av storskaliga 
miljonprogramsområden i allmänhet samt för att underlätta för en 
jämförelse områdena emellan. Fallstudien har lett till att generella problem 
har kunnat identifieras utifrån det teoretiska perspektivet om två olika 
perspektiv på miljonprogrammet. Den information som samlats in består 
av bland annat områdesbeskrivning och historia. Det viktigaste har varit att 
få en klar bild av hur områdena sett ut och fungerat över tid.  

1.9.4 METODKRITIK  

Rent kvalitativ forskning betraktas ofta med viss skepsis då metoden inte 
anses generera kontrollerbara resultat då forskningen inte verifieras 
kvantitativt. Denna kritik grundas i åsikter om att vetenskap kräver ett visst 
mått av generaliserbarhet och ett beskrivande av data i väldefinierade 
kategorier, något som den kvalitativa forskningen anses sakna. Som 
forskare krävs därför en medvetenhet om att den egna versionen enbart är 
en av många visioner i den diskursiva verkligheten, något som också 
tvingar forskaren till en eftertänksamhet gällande den egna rollen i 
forskningsarbetet. (Winther, Jorgensen och Phillips, 2000:111) Genom en 
medvetenhet kring detta, samt kring hur verkligheten sett ur varierande 
diskurser enbart är en social konstruktion möjliggörs en ökad objektivitet, 
även om total objektivitet kan anses mycket svår att uppnå då forskaren 
alltid besitter förkunskaper och en förförståelse. Syftet med kandidatarbetet 
är inte att helt generalisera men utgår från ett brett perspektiv på 
miljonprogrammets områden, något som har möjligheten att generera 
intressanta resultat som ger en insyn i social problematik och kopplingar 
till den allmänna synen på miljonprogrammets områden. Dock är det, som 
tidigare nämnt, viktigt att författare och tolkare av texter kontrollerar den 
egna subjektiviteten för att inte lägga in personliga värderingar i de olika 
kopplingarna mellan social och fysisk verklighet. Ytterligare ett problemen 
som går att urskilja i en innehållsanalys är att texten, och till viss del orden, 
kan ryckas ur sitt sammanhang. Detta innebär att informationen som 
hämtas inte enbart rycks ur den större textmassan utan även ur det 
sammanhang som texten är skriven i. Detta är dock något som till viss del 
kan anses irrelevant då fokus för kandidatarbetet legat på att skildra de 
bilder som målas upp för allmänheten. 
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1.10 BAKGRUND 

I detta avsnitt redogörs för den historiska period som ledde fram till 
miljonprogrammets start, dess genomförande samt resultatet av 
programmets byggnationer. I avsnittet beskrivs de problem som Sverige 
under efterkrigstiden stod inför samt föreslagna lösningar på dessa, något 
som mynnade ut i byggnationen av Sveriges miljonprogram. Vidare 
beskrivs den process som efter miljonprogrammets genomförande har 
kommit att leda till den stadsuppdelning och de segregerade områden som 
går att se idag.  

1.10.1 EFTERKRIGSTIDEN 

Utvecklingen i Sverige efter andra världskriget fram till och med 1960-
talet innebar en kraftig ekonomisk tillväxt. Industri, näringsliv och 
offentlig sektor expanderade och högkonjunkturen gav en ökning i 
realinkomster för en stor del av befolkningen och både den privata och 
offentliga konsumtionen ökade (Vidén. S och Lundahl. G, 1992:8). Detta 
gav också befolkningen möjlighet att efterfråga bättre bostäder och en 
bättre materiell standard samtidigt som allt fler skaffade sig bil (Vidén. S 
och Lundahl. G, 1992:8). De ekonomiska förändringarna ledde till ett ökad 
byggande för industri, näringsliv och boende samt en utbyggnad av sjuk- 
och hälsovård, ett reformerat skolsystem och utveckling av annan offentlig 
service. Detta kom i sig att leda till att hela samhällets fysiska och sociala 
miljö förändrades (Vidén. S och Lundahl. G, 1992:8). För att hantera den 
ökade byggnationen utvecklades ett allt mer maskinellt tillverknings- och 
byggnadssystem och industrialisering och standardisering utvecklades 
(Vidén. S och Lundahl. G, 1992:8).  

 

Näringslivets tillväxt och strukturrationaliseringen medförde en 
befolkningsomflyttning från landsbygd till tätorter och storstäder, något 
som kulminerade under miljonprogrammets år då tätorternas befolkning 
ökade med totalt cirka 775 000 personer (Vidén. S och Lundahl. G, 
1992:9).  

En annan följd av näringslivets expansion var en ökad invandring då 
arbetskraft rekryterades utifrån för att täcka främst tillverkningsindustrins 
behov vilket ledde till ett invandraröverskott på 92 000 personer under åren 
1961-1965 och 143 000 personer mellan åren 1966-1970 (Vidén. S och 
Lundahl. G, 1992:9). Detta tillsammans med den naturliga 
befolkningsökningen ledde till att befolkningsantalet ökades från 6,7 
miljoner år 1945 till nästan 7,8 miljoner år 1965 (Vidén. S och Lundahl. G, 
1992:9). Samtidigt som befolkningen ökade i städer och tätorter växte 
antalet hushåll i ännu snabbare takt. Mellan åren 1945 och 1965 ökade 
antalet med cirka 700 000 eller 30 procent, mycket på grund av det ökade 
välståndet. Detta gav möjlighet till att allt fler unga och mindre hushåll 
kunde söka sig till egen bostad samtidigt som äldre kunde bo kvar i sina 
egna bostäder när pensionssystemet samt sjuk- och hälsovården byggts ut 
(Vidén. S och Lundahl. G, 1992:9).  
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1.10.1.1 BOSTADSBYGGNADSUTREDNINGEN  

I december 1958 fattade regeringen beslut att genom Socialdepartementet 
tillkalla en utredning för att klarlägga framtida bostadsbehov samt lägga 
fram förslag på hur dessa skulle mötas (Boverket, 2007:54, Vidén. S och 
Lundahl. G, 1992:10). Beslutet grundades i att byggandet ökat under 1950-
talet vilket lett till att allt fler bodde i välutrustade lägenheter med rinnande 
varmt och kallt vatten, centralvärme, WC och kylskåp samt att 
trångboddheten hade minskat (Boverket, 2007:54, Vidén. S och Lundahl. 
G, 1992:10). Samtidigt ökade omflyttningen till större städer mer än 
förutsatt, giftasåldern sänktes, immigrationen ökade samt realinkomsterna 
ökade och socialförsäkringssystemet byggts ut (Boverket, 2007:54-55, 
Vidén. S och Lundahl. G, 1992:10). I utredningens slutbetänkande Höjd 
bostadsstandard (SOU 1965:32) konstaterades att trångboddheten - 
definierad utifrån 1946 års bostadspolitiska program - hade minskat från 21 
procent år 1945 till 8 procent år 1960 vilket innebar att andelen trångbodda 
minskat från 30 till 13 procent (Boverket, 2007:54-55, Vidén. S och 
Lundahl. G, 1992:10). Samtidigt hade ökningen av antalet hushåll fortsatt 
under 1950-talet och antalet hushåll steg från drygt två miljoner år 1945 till 
drygt två och en halv miljoner år 1960 vilket innebar en ökning på 24 
procent, en minskning med 12 procent på glesbygden och en ökning med 
44 procent i tätorterna (Boverket, 2007:55, Vidén. S och Lundahl. G, 
1992:10). Ökningen i den genomsnittliga standarden berodde till stor del 
på den stora byggnationen av lägenheter under 1945-1960, beräkningar 
visar att byggnation och saneringsverksamheter tillsammans skapade ett 
nettotillskott på 570 000 lägenheter (Boverket, 2007:55, Vidén. S och 
Lundahl. G, 1992:10).  

 

 

Bostadsbyggnadsutredningen pekade dock på en rad problem; det fanns 
betydande skillnader, framförallt i utrustningsstandard, mellan tätorter och 
landsbygd - de små en- och tvåpersonshushållen, inklusive 
pensionärshushållen, levde i hög utsträckning fortfarande i omoderna 
lägenheter och även om trångboddheten hade minskat var den avsevärt 
större bland de större hushållen (Boverket, 2007:55, Vidén. S och Lundahl. 
G, 1992:10). Utredningen bedömde det första problemet av lägre prioritet 
med förklaringen att glesbygdsbefolkningen skulle minska varför även 
problemet med tiden skulle minska radikalt (Boverket, 2007:55, Vidén. S 
och Lundahl. G, 1992:10). Man bedömde också att utrustningsstandarden i 
en- och tvåpersonshushållen var ett mindre problem om det rörde sig om 
unga individer på väg in på bostadsmarknaden men slöt sig gällande 
personer över 65 år till Socialpolitiska kommitténs betänkande Bättre 
åldringsvård (SOU 1964:5) som rekommenderade stöd för 
bostadsförbättringar och produktion av pensionärshem och 
pensionärslägenheter (Boverket, 2007:55, Vidén. S och Lundahl. G, 
1992:10). Till grund för utredningens rekommendation om produktion av 
1,5 miljoner bostäder mellan åren 1960- 1975, i viss mån genom 
ombyggnad men i huvudsak av nybyggnad, låg dessa problem samt 
barnfamiljernas ökade inkomster och därmed ökade efterfrågan på 
lägenheter med hög utrustnings- och utrymmesstandard (Boverket, 
2007:56, Vidén. S och Lundahl. G, 1992:10).  
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1.10.1.2 KOMMUNAL BOSTADSFÖRMEDLING 

För att stärka de bostadssökandes ställning gavs regeringen 1967 fullmakt 
att förordna om avgiftsfri kommunal bostadsförmedling, en bestämmelse 
som tidigare funnits i hyresregleringslagen. 1973 kompletterades 
bostadsförsörjningslagen med en bestämmelse om att kommunen fick 
besluta att den bostadssökande ska medverka till att den hyres- eller 
bostadsrättslägenhet som han eller hon lämnar för den nya bostaden 
överlåts på en annan bostadssökande som stadsförmedlingen anvisar (SOU 
1975:51). (Boverket, 2007:57) Genom miljonprogrammet ämnades 
bostadsbristen byggas bort men problemet med att en betydande del av de 
befintliga lägenheterna var både för trånga och för dåligt utrustade kom att 
kvarstå. Skulle målsättningen med modernt utrustade lägenheter med högst 
två boende per rum, och där enrummare inte längre användes som 
familjelägenheter, uppnås krävdes ett fortsatt offentligt åtagande. Samtidigt 
sågs det som viktigt att den tidigare ojämnheten i byggande inte återkom 
utan att bostadsbyggandet hela tiden följde bostadsbehovet för att undvika 
problematiken med bostadsbrist och trångboddhet och att 
bostadsbyggandet skulle betingas av den fortlöpande inflyttningen till 
städerna. Här ansågs ett samhälleligt inflytande viktigt även efter en 
inledande period för att rikta in det offentliga åtagandet på bostadssanering 
i städerna, bestående av både rivningar och ombyggnationer, 
bostadsförbättringar på landsbygden och konsumtionsstöd till resurssvaga 
hushåll så att även dessa gavs möjlighet att efterfråga godtagbara bostäder. 
(Boverket, 2007:59) Efterkrigstidens åtgärder med förmånliga lån, bidrag 
och subventioner innebar att stat och kommun tog ett betydande ansvar för 
bostadsförsörjningen och att de offentliga styrmedlen blev både omfattande 
och till synes starka (Boverket, 2007:61).  

 

Staten hade i princip fyra styrmedel för att få upp produktionen av bostäder 
och flera av dessa hade sitt upphov i arbetet i 
Byggnadsindustrialiseringsutredningen (BIU) som verkade år 1965 till 
1971 (Boverket, 2007:66). Dessa var:  

 Använda det bostadslånesystem som i sina grunddrag 
 etablerats efter kriget och som byggde på kreditreglering 
 och ett statligt finansiellt risktagande för byggande men 
 öka de nationella ramarna för bostadslån till att motsvara 
 100 000 lägenheter om året 

 Tillämpa skattesubventionering av egnahem genom att 
 fortsätta med generösa underskottsavdrag för 
 egnahemsägarnas ränteutgifter 

 Utrusta kommunerna med medel för att garantera 
 tillgången på planlagd mark 

 Understödja rationalisering genom förhandsbesked vid 
 långivning, direkta stöd till industriellt byggande och 
 långtgående krav på standardisering. (Boverket, 2007:66)  

Byggnadsindustrialiseringsutredningen visade på hur planering och 
byggande hänger ihop i en process och gav Byggnadsstyrelsen rollen att 
renodla byggherrerollen. Uppgiften skulle bli att utveckla system för att 
projektera och genomföra det statliga byggandet. (Boverket, 2007:67) En 
förutsättning för den höga volymen bostadsbyggande under 
miljonprogrammet uppfattas vara kommunernas instrument för god 



BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA 
KANDIDATPROGRAMMET I FYSISK PLANERING 
KANDIDATARBETE 15HP 
2014-06-16 
UNNI KARLSSON & ALEXANDER MALMSTEDT RAAG 
 

26 
 

markberedning genom att de ålades att äga strategisk mark och 
underlättades genom 1967 års kommunala förköpsrätt. Detta förstärktes 
även med 1968 års finansieringsstöd och expropriationslagen som tillkom i 
etapper mellan 1971 och 1972. (Boverket, 2007:67) 

1.10.2 FYSISK MILJÖ  

Under miljonprogrammets 10 år byggdes ett stort antal hus av varierande 
typ. Ofta är allmänhetens bild av ett miljonprogramsområde ett storskaligt 
förortsområde med högbyggda flerbostadshus men sanningen är att denna 
typ av områden enbart står för cirka en tredjedel av den sammanlagda 
miljonprogramsbebyggelsen (Ullstad. E, 2008:41). En stor andel av 
flerbostadshusen återfinns i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och 
Malmö samt dess kringliggande kommuner (Hall. T, 1999:35). 
Byggnaderna som uppfördes i miljonprogrammets flerbostadsområden är 
mer varierade än vad många tror, fem våningar och högre hus uppfördes i 
storstäder i södra och sydöstra Sverige och en- till fyravåningshus hade en 
jämn spridning över landet. Hälften av de nya lägenheterna som byggdes 
ingick i stora projekt med minst tio hus och en fjärdedel av projekten 
innehöll fyra till nio hus på tidigare obebyggd mark i växande förorter eller 
utkanter av städer vilket skapade helt nya förorter. (Hall. T, 1999:37) 
Miljonprogrammets största projekt innehöll 40-80 i stort sätt identiska 
flerbostadshus vilka innehöll mellan 1500 och 2000 lägenheter men 
vanligast var hus med 20-50 lägenheter. Enskilda och grupper med två till 
tre hus var vanliga och det var främst i början och i slutet av 
miljonprogrammet som de största husen uppfördes. (Hall. T, 1999:4) 

 

1.10.2.1 ARKITEKTUR 

Husen som uppfördes under miljonprogrammet var större, högre, längre 
och innehöll fler lägenheter än vad som tidigare varit brukligt. Husen 
uppfördes med enkla geometriska former och spelet av sol och skugga var 
väsentliga element i arkitekturen (Hall. T, 1999:148-153). Vanligt var att 
entrévåningens utformning och ytskikt skilde sig från resten av våningarna 
och även gavlar gavs ofta en avvikande utformning gentemot fasader. 
Byggnadsmaterialet var oftast i naturfärger och olika nyanser av grått var 
dominerande även om ett fåtal hus även fick mustiga eller klara färger. Det 
dominerande ytskiktet var enfärgat rött eller gult tegel och omkring en 
tredjedel av miljonprogrammets bebyggelse hade tegelklädda fasader. 
(Hall. T, 1999:40) Valet av fasadmaterial kom att ändras under 
miljonprogrammets genomförande, under 60-talet var, förutom teglet, 
putsfasader och betong vanliga inslag och under 70-talet blev 
kalkstensfasader allt vanligare. Även träpanel kom att användas, främst på 
lägre hus, och skivmaterial av slät, korrugerat aluminium användes då det 
var underhållsfritt och inte behövde ytbehandlas. (Hall. T, 1999:41-42, 
152) En tredjedel av husens tak var plana, låglutande och täckta av papp, 
många fick också sadel- eller pulpettak med en svag lutning (Hall. T, 
1999:42). Miljonprogrammets flerfamiljshus hade ofta rumsbreda 
balkonger indragna mellan två mellanväggar eller hade våningshöga 
sidoskärmar av betong som sköt ut från fasaderna. Balkongernas fronter 
utformades med hjälp av flera varierande material där exempelvis betong, 
eternitskivor och träpanel användes (Hall. T, 1999:41-42, 152). 
Byggnaders entréer var sällan framträdande eller tydligt markerade, portar 
var ofta indragna i huskroppen eller saknade helt markering (Hall. T, 
1999:154).   
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1.10.2.2 GRANNSKAPSIDEALET  

Miljonprogrammets planeringsmönster var ofta uppbyggt så att varje 
bostadsområde hade ett eget centrum med närservice utefter tanken om 
grannskapsidealet. Detta ideal utvecklades under sekelskiftet 1900 som 
lösning på trångboddhet och svåra livsvillkor i de europeiska och 
nordamerikanska tätbebyggda städerna (Lundström. M, 2002:33) av 
stadsplaneraren Ebenezer Howard som döpte stadsbyggnadsidén till 
trädgårdsstaden. Howards idé byggde på en tanke om att skapa ett flertal 
städer om ca 30 000 invånare i närheten av varandra omringade av ett så 
kallat grönt bälte. Trädgårdsstaden byggde på att ta de bästa kvalitéerna 
från staden och landsbygden och blanda dessa i den nya trädgårdsstaden 
och därigenom utesluta de negativa aspekterna från respektive område. 
(urbanutveckling.se) På detta sätt ämnade Howard föra samman tankar om 
att människan kan leva i harmoni med naturen men med staden och 
stadslivets möjligheter i form av arbete och service. Howards visioner 
grundades utifrån tanken att skapa en social sfär i varje trädgårdsstad även 
om ekonomiska intressen låg till grund för dess utveckling. 
Trädgårdsstaden utvecklades vidare under 1910-talet av Clarence Perry till 
något som han valde att kalla för Grannskapsenhet. (Urban. S, 2002:41) 
Grannskapsenheten grundades i tanken om att en skolas elevunderlag 
utgjorde grunden för hur stora dessa grannskapsenheter skulle bli. Vidare 
utgjordes staden av dessa grannskapssammansättningar där varje enhet är 
så självförsörjande som möjligt men där de olika enheterna tillsammans 
bildar en stad. Den största delen av den offentliga servicen skulle finnas i 
varje enhet men vara beläget i dess utkanter som genom denna lösning 
ledde till ett större kundunderlag som ”främjar ett större utbud".  

 

 

Bilvägarna föreslogs förläggas runt de olika enheterna och därmed fungera 
som avgränsningar enheterna emellan. (Urban. S, 2002:42) Detta ideal 
hade en stor inverkan på den svenska stadsplaneringen när 
bostadsbyggandet i Sverige kom igång efter andra världskriget (Boverket, 
2005:18).  
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1.10.3 TOMMA LÄGENHETER  

Redan under 1960-talet, under miljonprogrammets mitt, drabbades 
områdena av problem med tomma lägenheter vilket ledde till att det under 
de sista åren av 10-årssatsningen på miljonprogrammet byggdes för 
mycket. Efterfrågan avtog men då byggentreprenörerna, enligt 
byggindustrialiseringens intentioner, hade fleråriga kontrakt med 
kommunala bostadsföretag och dessutom satsat på betongelementfabriker 
var byggnationen svår att bromsa. (Boverket, 2007:69) Problemet med 
tomma lägenheter möttes genom en ny låneform som tillkom år 1972, de 
så kallade hyresförlustlånen, för hyresförluster i statligt belånade hus under 
åren 1971 till 1974. (Boverket, 2007:70) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.3.1 STATLIGA STIMULANSPAKET 

Miljonprogrammets bostadsbestånd har sedan dess byggnation varit 
föremål för flera olika typer av statligt initierade och finansierade 
förnyelseprojekt. Ett av de tidigare var Bostadssociala delegationens 
försöksverksamhet i områden med uthyrningssvårigheter (SOU 1979:37). 
Syftet med projektet var att införskaffa erfarenheter som kunde användas 
vid lösandet av liknande problem i andra bostadsområden. Under mitten av 
1970-talet infördes det så kallade miljöförbättringsbidraget, vilket sedan 
kom att avlösas av förnyelsebidraget från 1986 med syftet att ge bidrag till 
områden med sociala problem och tomma lägenheter ägda av 
allmännyttiga bostadsföretag, detta i samband med 80-talets storskaliga 
ombyggnadsprojekt som brukar gå under namnet "turn-around". (Öresjö. 
E, 1996:14) Till detta kommer även flertalet olika typer av barn- och 
ungdomsprojekt samt ett antal antidrog- och antivåldprojekt samt andra 
bidrag för att förbättra bostadssituationen i kommuner med stor 
bostadssegregation. (Öresjö. E, 1996:14-15) 
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1.10.3.2 STORSTADSSATSNINGEN  

Utifrån ett antal utredningar under 1990-talet lade regeringen under 1997 
fram propositionen Utveckling och rättvisa – en politik för storstaden på 
2000-talet. I de tidigare utredningarna behandlades problemområden som 
stigande utslagningar på arbetsmarknaden samt ineffektiv offentlig service 
i socialt utsatta områden i Sverige. Resultatet av utredningarna var att 
särskilda åtgärder måste göras inom arbets- och utbildningsområdet för att 
motverka och minimera segregering samt utanförskap i orterna. Problemen 
var särskilt synliga i storstäder som Stockholm, Malmö och Göteborg och 
klyftorna människorna emellan innebär enligt regeringen ett uppenbart hot 
mot såväl demokrati som välfärd varför detta måste motverkas genom en 
minskad social spänning, minskad kriminalitet samt en ökad trygghet. 
(Prop. 1997/98: 165 i Lawson. A, 2008:23) I Storstadspropositionen 
upprättade regeringen ett antal riktlinjer för hur en ny nationell politik 
skulle efterföljas i storstadsregionerna. I propositionen involverades 24 
områden i de olika städernas periferi varav exempelvis Husby, Rinkeby 
och Tensta berördes. I propositionen formulerades det övergripande målet 
för storstadspolitiken (Axelson. M, Lennartsson-Hokkanen. I och Sellgren. 
M 2002:13): "att ge storstadsregionerna goda förutsättningar för tillväxt 
och därmed kunna bidra till att nya jobb skapas såväl inom regionerna som 
i övriga delar av landet", samt "att bryta den sociala, etniska och 
diskriminerande segregationen i storstadsregionerna och att verka för 
jämlika och jämställda levnadsvillkor för storstadens invånare" - (Prop. 
1997/98: 165:30) För projektets genomförande avsattes 2,1 miljarder 
kronor för satsningen på storstäderna Stockholm, Malmö samt Göteborg 
där pengarna enligt Näringsdepartementet använts till ett antal varierande 
projekt samt åtgärder.  

 

Dessa inkluderar bland annat läx- och tolkhjälp, tjejgrupper, gympastudier, 
bibelstudier, jobbsökarstudier för invandrare samt kvällsbelysning. En del 
av de ekonomiska insatserna har även använts till att öka valdeltagande, 
internetutbildningar samt till att skapa nya samverkansformer mellan 
försäkringskassa och arbetsförmedling. (Söderlind. J 2004) 
Riksdagsyttrandet av bland annat Christina Axelsson (S) påvisade att 
storstadssatsningen var lyckad då flertalet människors levnadssituation 
förbättrats. Hon påvisar dock att resultaten anses som lyckade även om ett 
antal invånare flyttat till andra bostadsområden, samtidigt som nyinflyttade 
är människor som precis påbörjat sin integrationsprocess. (Söderlind. J 
2004) I Göteborg upplevdes exempelvis påtagliga förändringar i områdena 
i form av en högre arbetssysselsättning, högre löner, bättre skolor med en 
mer lyckad undervisning samt en ökad organisering och större inflytande. I 
Göteborg påvisas dock att målen om en minskad segregering och ökad 
tillväxt inte uppnåtts, mål som även kritiserats starkt under satsningens 
gång. (Törnquist. A 2004:2) Vidare anses storstadssatsningen för 
Göteborgs del endast bidragit till en viss förändring men inte påverkat de 
strukturella förhållandena som ligger bakom den sanna problematiken 
(Törnquist. A 2004:3).  
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1.10.4 SEGREGATION 

Miljonprogrammets segregationsproblematik uppstod redan tidigt under 
miljonprogramsåren med grund i att fler bostäder byggdes och det för en 
bred allmänhet blev ekonomiskt fördelaktigt att bygga eller köpa eget hus 
vilket gav den svenska arbetarklassen möjligheten att lämna 
miljonprogrammets bostäder för en bostadskarriär med radhus och egna 
hem. (Arnstberg. K-O och  Ramberg. I (red.), 1997:38, 154) Detta ledde 
till att förorterna som skapats under miljonprogramsåren istället blev hem 
åt nyanlända invandrare och medborgare med sociala eller ekonomiska 
problem, mycket genom 1970-talets svenska politiska inställning att alla 
har rätt till en anständig bostad (Boverket, 2007:56). I och med detta 
ställdes större krav på allmännyttan segregationsprocessen tog fäste i 
Sveriges förorter (Arnstberg. K-O och Ramberg. I (red.), 1997:38). Under 
1968 antogs en proposition av riksdagen som menade att de 
“utlänningskvarter av slumkaraktär” som fanns i Sveriges större städer 
måste försvinna (Arnstberg. K-O och Ramberg. I (red.), 1997:37-38), detta 
efter att invandrare och samhällets mest ekonomiskt och socialt utsatta från 
kommuners perspektiv först och främst ansågs vara en ekonomisk resurs, 
och hänvisades till miljonprogramområden för att säkra att hyran för 
bostäderna betalades.  

Miljonprogrammets minoritetsgrupp i form av invandrarbefolkning visade 
sig dock senare komma att fungera som en inkörsport och en start till ett 
socialt nätverk för de olika etniska grupper som kom efter. (Arnstberg. K-
O och Ramberg. I (red.), 1997:154) Den närhet till släkt, vänner och andra 
med delad bakgrund som var möjlig i miljonprogrammets förorter 
fungerade som en attraktionskraft för de nyanlända vilket i sin tur ledde till 
en större inflyttning av minoritetsgrupper.  

 

Detta kom i sig dock att leda till en ytterligare större omflyttning då en stor 
andel av de svenska hushåll som fanns i miljonprogramsområdena och 
förorterna förflyttade sig till andra områden vilket ledde till ytterligare 
ökad segregation i de tidigare områdena. (Arnstberg. K-O och Ramberg. I 
(red.), 1997:155) 

Utifrån dessa olika perspektiv, den påtvingade och den självvalda 
segregationen framkommer att segregationen i de mest utsatta 
miljonprogramsområdena inte enbart är av socioekonomisk karaktär utan 
även etnisk (Arnstberg. K-O och Ramberg. I (red.), 1997:155), även med 
grund i den mer positiva, självvalda etableringen av invandrare i stadens 
förorter (Molina. I, 1997:19-20).  
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1.11 FORSKNINGSÖVERSIKT 

Förortsområdena har beskrivits och debatterats om sedan de byggdes, ofta 
med ett sociologiskt och etnologiskt perspektiv. Tidigare rapporter om 
själva bebyggelsen fokuserade ofta på brister och problem i områdenas 
planering, främst ensidighet i funktioner och en eftersatt utemiljö. Från 
1990-talet har böcker och forskningsrapporter som behandlar 
miljonprogrammet ur ett arkitekturhistoriskt och arkitektoniskt perspektiv 
publicerats som ofta visar på ett ökat intresse för miljonprogrammets 
kvalitéer och möjligheter. Forskningsrapporten Miljonprogrammets 
bostäder: Bevara-Förnya-Förbättra från 1992 (Vidén. S och Lundahl. G) 
är ett exempel där miljonprogrammets bostadsområden och deras bakgrund 
beskrivs. Ett av syftena med studien var att nyansera bilden av 
miljonprogrammet, särskilt de storskaliga områdena som snabbt fick en 
negativ stämpel vilket sedan oreflekterat överförts till även relativt 
problemfria områden som därmed varit med och färgat uppfattningen om 
dessa (Vidén. S och Lundahl. G, 1992, 4). I rapporten Råslätt igår, idag, 
imorgon - En retrospektiv studie i ett storskaligt miljonprogramsområde 
analyserar Eva Öresjö (Öresjö. E, 1996) hur miljonprogramsområden 
utvecklats över tid och menar på att det är viktigt att uppmärksamma den 
typ av processer där kommun och bostadsföretag försökt lösa de problem 
som storskaligt byggande gett upphov till. I En miljon bostäder, 
Arkitekturmuseets årsbok 1996 (Rörby. M) belyser ett antal artiklar 
miljonprogrammets bakgrund och utveckling. Liknande tema återfinns i 
den brett upplagda antologin Rekordåren - En epok i svenskt 
bostadsbyggande från 1999 (Hall. T (red.)) där de politiska och 
ekonomiska förutsättningarna för miljonprogrammets tillkomst beskrivs.  

 

 

I kapitlet av Sonja Vidén beskrivs rekordårens byggande, dess tillkomst 
och utveckling samt hur bebyggelsen förändrats under 1900-talets slut. 
Författaren menar här att schablonbilden av miljonprogrammet och dess 
områden som bestående av enbart storskaliga skivhus i betong, inte 
stämmer överens med verkligheten vilken är mer mångfacetterad och 
innehåller en mer varierad bebyggelse. (Hall. T, 1999:31) I Den ifrågasatta 
förorten. Identitet och tillhörighet i moderna förorter från 1999 skriver 
Elisabeth Lilja bland annat att det saknas kunskap kring och krävs en större 
medvetenhet om de processer där människor utvecklar relationer till sin 
omgivning. Detta är ett exempel på ett tvärvetenskapligt perspektiv i ett 
försök att behandla sociologiska och etnologiska perspektiv i förhållande 
till arkitektur och planering. Omgivningens värderingar och synsätt på 
miljonprogrammet och dess områden har också blivit föremål för studier i 
Miljonprogram och media - Föreställningar om människor och förorter 
(Ericsson. U, Molina. I och Ristilammi. P-M, 2000). Projektet var ett 
uppdrag från Integrationsverket och Riksantikvarieämbetet inom ramen för 
Storstadssatsningen och i denna undersöks massmedias sätt att förmedla 
bilder av miljonprogrammet med avsikt att skapa utrymme för nya och mer 
kontrasterande bilder.  
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KAP 2 FALLSTUDIE JÄRVA 
I DETTA KAPITEL REDOVISAS GENOMFÖRD FALLSTUDIE AV 
JÄRVAFÄLTET I STOCKHOLM 
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2.0 FALLSTUDIE JÄRVA 

I detta avsnitt redogörs för området Järva i nordvästra delen av Stockholm. 
Avsnittet består av en beskrivning av områdets fem orter Tensta, Rinkeby, 
Akalla, Husby och Kista samt en redogörelse för 
bostadsupprustningsprojektet Järvalyftet. Vidare ges en beskrivning av den 
kritik som kommit att riktas mot Järvas fysiska strukturer samt mot 
invånarna som bor i dess områden, även kritik mot Järvalyftet redovisas i 
detta avsnitt.  

2.1 JÄRVAFÄLTET 

Järvaområdet ligger i den nordöstra delen av Stockholm och omfattar 
orterna Akalla, Husby, Kista, Tensta och Rinkeby (Bygg Stockholm 1, 
Ekologigruppen AB, 2001:8). Järvafältet var under det tidiga 1900-talet 
övningsområde för militären men kom under 1960-70talen att bebyggas 
drastiskt till följd av miljonprogrammet. En generalplan för Järva 
utformades under 1964 och kom att infatta områdena Tensta och Rinkeby 
vilka uppfördes och stod klara under början av 1970-talet samt senare även 
Akalla, Husby och slutligen Kista vilka uppfördes under sent 1970-tal. 
(Söderström. G (red.), 2003:429-430, 355) Under miljonprogramsåren kom 
bostadsområden med plats för 160 000 människor att uppföras på 
Järvafältet (Ericsson. U, Molina. I och Ristilammi. P-M, 2002:14) och 
bostadsområdena kännetecknas idag av miljonprogrammets klassiska 
modernistiska funktionalism som tog uttryck i form av trafikseparering, 
lamellhus och loftgångshus samt en närhet till naturområden för lek och 
annan rekreation (Söderström. G (red.), 2003:429-430). Idag lever omkring 
60 000 personer i Järvafältets stadsdelar vilket motsvarar omkring 8 
procent av Stockholms befolkning.  

 

Denna befolkning är också genomsnittligt yngre än Stockholms resterande 
befolkning och andelen invånare med utländsk bakgrund är större än i 
staden som helhet. (Bygg Stockholm 1)  

Under miljonprogrammets avslutande år var utbudet av bostäder större än 
efterfrågan vilket ledde till att flera bostadsområden lämnades halvtomma 
(Boverket, 2007:69), något som även skedde även i bostadsområdena kring 
Järvafältet. Den negativa trenden kring tomma bostäder ledde i samband 
med den ökade invandringen under 1980-90- talet till att främst invandrare 
fick tillgång till bostad i dessa områden. (Arnstberg. K-O och Ramberg. I 
(red.), 1997:154), något som lämnat sina spår även i dagens samhälle. I 
dagsläget är en stor del av Järvafältets invånare av invandrarbakgrund, med 
Tenstas 87,4 % och Akallas 72,5 % som exempel (statistikstockholm.se). 
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2.1.1 KARTA JÄRVAFÄLTET 
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2.1.2 JÄRVALYFTET  

Under åren har flertalet upprustningsförsök av olika omfattning genomförts 
i Järvafältets miljonprogramsområden. De flesta av dessa satsningar har 
dock inte lett till någon stabil, permanent förbättring utan har mer setts som 
temporära lösningar. (Bygg Stockholm 2) Ett av de större, moderna, 
projekten är Järvalyftet med syftet att genom en långsiktig investering 
skapa en positiv social och ekonomisk utveckling i stadsdelarna kring 
Järvafältet: Akalla, Husby, Kista, Tensta och Rinkeby och visionen för 
Järvalyftet lyder: 

           Järvaområdet ska vara en trygg, trivsam och väl fungerande del av         

          Stockholm att bo, verka och vistas i. Det ska vara en attraktiv del av    

          Stockholm, med gott rykte och bra anseende.  

Arbetet kring Järvalyftet påbörjades under 2006 då Svenska Bostäder på 
uppdrag av den dåvarande politiska majoriteten syftade till att undersöka 
hur invånarnas syn på sina bostadsområden var samt hur dessa kunde 
förbättras. Anledningen till arbetet sammanfattas i arbetet genom 
punkterna; stora renoveringsbehov i egna fastigheter, trots alla 
storstadssatsningar – ingen positiv utveckling i stort, allmän bild av hög 
brottslighet och upplevd otrygghet. (Svenska Bostäder 2010:4) Rapporten 
är en del i arbetet mot att stärka Järva socialt och ekonomiskt och består av 
ett antal trygghetsundersökningar som gjorts i områden kring Järvafältet 
(Svenska Bostäder 2010:4).  

 

 

Dessa konstaterar att invånarna till största delen trivs i sina respektive 
områden men också att det råder en rädsla om att röra sig utomhus på 
kvällar eller i övrigt bli utsatt för brott samtidigt som drygt hälften av de 
tillfrågade instämmer om att områdena var i behov av upprustningar 
(Näslund 2008). Efter att förslagen fastställs skapades organisationen 
Järvalyftet vars syfte var att konkretisera de möjliga åtgärderna som var 
ämnade att uppfylla förslagen (Svenska Bostäder 2010:4). I rapporten 
betonades vikten av renoveringar eller stambyte av flertalet fastigheter i 
områdena på grund av dess ålder. Då Järvalyftet är en del i en långsiktig 
satsning på området var en del i arbetet även att energieffektivisera samt att 
följa energiutvecklingen (Näslund 2008).   
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2.2 BANDSTADEN TENSTA - RINKEBY 

1963 påbörjades arbetet med en generalplan för området Tensta-Rinkeby 
till följd av den socialdemokratiska regeringens utlovande om byggnation 
av bostäder för 160 000 människor på Järvafältet i samband med valet 
1962. (Söderström. G (red.), 2003:429) De två stadsdelarna har utformats 
på samma sätt och bildar tillsammans en bandstad från miljonprogrammets 
tidigare år. Området delades in i tre parallella bälten där den norra delen 
skulle innehålla sexvåningshus och den södra två- till trevåningshus. 
Mellan dessa områden planerades för ett stråk med centrumverksamhet, 
tunnelbanestationer och olika gemensamhetsanläggningar. Som gräns 
mellan de två stadsdelarna bevarades en grönskande dalgång innehållande 
Spånga medeltida kyrka. (Söderström. G (red.), 2003:399) I jämförelse 
med planer för samtida nybyggnad av stadsdelar såsom Bredäng, 
Skärholmen och Vårberg fanns stora skillnader vid planering av Rinkeby-
Tensta (Söderström. G (red.), 2003:429). Exempelvis var målet vid 
planeringen för Järva skapa en högre grad av stadsmässighet och därmed ta 
avstånd från det funktionalistiska idealet om hus i park. Stadsmässigheten 
förklaras som " en regelbunden förenad och koncentrerad gruppering av 
byggnaderna och en effektiv samplanering av bebyggelse och mark" och 
kom att innebära en högre grad av exploatering och en begränsning av 
utomhusmiljö till mindre planterade ytor, bollplaner och gångstråk. 
(Söderström. G (red.), 2003:430) 

 

 

 

 

2.2.1 TENSTA 

Tensta ligger i den södra delen av Järvafältet och angränsar i öster mot ett 
grönstråk och stadsdelen Rinkeby, i söder mot ett mindre grönområde och i 
norr mot den obebyggda delen av Järvafältet. Stadsdelen har en tät 
bostadsbebyggelse utifrån Järvafältets ideal om en stadsmässighet och två 
tunnelbanestationer, Tensta och Hjulsta, med tillhörande 
centrumbebyggelse. (Söderström. G (red.), 2003:428)  

Byggnationen av Tensta påbörjades 1966 varpå de första invånarna 
flyttade in redan 1967. Då byggnationen av Tensta karaktäriserats av en 
brist på samordning i byggprocessen, mycket på grund av bristande 
samordning mellan områdets 22 olika byggherrar, var infrastruktur och 
service ännu inte färdigställt vid inflyttning varför invånarna under flera år 
levde på en byggnadsplats med tillfälliga butiker i baracker och en 
provisorisk busslinje. Detta är något som fått kritik och området kom att 
betecknas som ett betongmonument över bostadsnöden på 1960-talet 
(Söderström. G (red.), 2003:429), en benämning som mycket grundas i det 
aktiva användandet av betong som en del av arkitekturen (Söderström. G 
(red.), 2003:432). Tensta centrum invigdes först 1970 och först fem år 
senare, 1975, kunde tunnelbanan tas i bruk. (Söderström. G (red.), 
2003:429) Under den första tiden flyttade i huvudsak unga barnfamiljer in 
till Tensta och år 1972 nådde Tensta sitt högsta befolkningsantal, nästan 16 
000 invånare, men befolkningen byttes många gånger ut och under den 
senare delen av 1970-talet kom en allt större del av invånarna, och även 
affärsidkarna, att ha utländsk bakgrund. (Söderström. G (red.), 2003:430-
431) 
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Idag är omkring 87,4 procent av Tenstas befolkning på 18 700 av utländsk 
bakgrund (Statistik Stockholm 1), i detta inkluderas dock även barn till 
utrikesfödda föräldrar. 

2.2.1.1 ARKITEKTUR 

Tenstas bebyggelse är av stor variation, mycket på grund av de 22 olika 
byggherrarna som alla byggde på relativt olika sätt. Bostadsbebyggelsen i 
Tensta kan delas in i cirka 20 områden med sinsemellan olika utformade 
hus. Stadsdelens minsta område består av ett hus och det största av 48 och 
inom varje grupp förekommer ofta en viss variation av hustyper och 
utformning. Bostadsbebyggelsen domineras av tre hustyper, 5-7 våningar 
höga skivhus, 1-3 våningar höga lamellhus och 3-7 våningar höga 
loftgångshus men även ett mindre småhusområde finns. Skivhus och 
lameller är ofta blandade inom kvarteren och tvärställda mot varandra så 
att innergårdar bildas mellan dem och skapar en variation mellan höga och 
låga huskroppar. Norra Tensta avgränsas från E18 av höga skivhus som 
tillsammans med stadsdelens vattentorn skapar en monumental vy från 
vägen. Mot södra Tensta är bebyggelsen lägre och nedtrappad till två-tre 
våningar mot det, från Rinkeby, separerade grönområdet med Spånga 
kyrka. Områdets vanligaste fasadmaterial är puts i varma toner men även 
inslag av mexitegel och trä förekommer. (Söderström. G (red.), 2003:431) 

 

 

Exempel på arkitektur i Tensta (kringla.nu) 

 

Tensta centrum (stockholm.se) 
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2.2.2 RINKEBY 

Rinkeby angränsar till stadsdelarna Kista, Tensta och Bromsten samt till 
Sundbybergs kommun. Norr och öster om stadsdelen finns de ännu 
obebyggda delarna av Järvafältet samt i söder och väster avgränsar smala 
grönområden Rinkeby från de angränsande stadsdelarna. (Söderström. G 
(red.), 2003:398) Generalplanen för det nya Rinkeby antogs 1965 och var 
gemensam med den för Tensta. Bebyggelsen av Rinkeby påbörjades 1968 
och stadsdelens första invånare kom att flytta in året därpå. Samtliga av 
områdets bostadshus stod klara år 1971 och samma år invigdes Rinkeby 
centrum, områdets tunnelbana togs i bruk först år 1975. I slutet av 1970-
talet hade Rinkeby cirka 7 500 invånare varav 35 procent var under 20 år 
och cirka 20 procent var av utländsk bakgrund. Rinkebys befolkning kom 
redan tidigt att bestå av invånare från omkring 20 olika länder men en 
majoritet av dessa härstammade från Finland. (Söderström. G (red.), 
2003:401) Idag har omkring 90,8 procent av Rinkebys befolkning på 16 
000 utländsk bakgrund (Statistik Stockholm 1), inom vilket även barn till 
utrikesfödda föräldrar inkluderas. Denna siffra gör dock att Rinkeby är 
Järvafältets mest invandrartäta stadsdel och skiljer den stort från Kista som 
har det lägsta procenttalet.  

 

 

 

 

 

2.2.2.1 ARKITEKTUR  

Rinkebys bostadshus byggdes av tretton olika byggherrar vilka utformade 
olika områden, vissa områden utformades dock genom samarbeten olika 
byggherrar emellan. Stadsdelen kom att från början domineras av fem 
större områden med 16-25 bostadshus vardera varav samtliga inom varje 
område var likformigt utformade. Tre av dessa områden består av lamell- 
och loftgångshus i främst två till tre våningar med fasader i antingen gul 
puts eller gult och vitt tegel. Ett av områdena kom att bestå av gulputsade 
skivhus med fem till sju våningar och rödputsade lamellhus med två 
våningar. I det femte av områdena doldes inte byggnadernas 
betongelement utan detta gjordes till en del av arkitekturen genom olika 
typer av ytbehandling. (Söderström. G (red.), 2003:401) I ett område i 
norra Rinkeby sticker en byggnad ut genom sin monumentalitet. Detta 
skivhus i souterräng har påkostade och väl utformade detaljer såsom 
marmorinfattningar och teakportar varför arkitekturen snarare påminner 
om 1940- och 1950-talets bebyggelse. (Söderström. G (red.), 2003:402) 
Rinkeby centrumbebyggelse har en intim och småskalig karaktär trots 
stadsdelens storlek och dess senare förändringsarbete. Butiks- och 
serviceutbudet är relativt stort (Söderström. G (red.), 2003:403) och 
flertalet mindre butiksverksamheter har under åren dykt upp även i källar- 
och marklokaler ute i stadsdelens bostadsområden3. 

1987 inleddes ett förnyelsearbete i Rinkeby med syftet att förbättra 
områdets status genom upprustning av stadsdelens bebyggelse 
(Söderström. G (red.), 2003:401-402). I vissa fall revs hela byggnader eller 

                                                           
3 se Nylund. K, 2007, Periferin i centrum. Gränsöverskridande praktiker i Stockholms 
offentliga rum, Göteborg: Daidalos 
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några våningsplan för att skapa en ökad variation, vissa byggnader gjordes 
om till kontor och flera byggnader genomgick förändringar genom byte av 
fasadmaterial och tillägg såsom burspråk och franska balkonger. 
Förändringsarbetet kom att leda till att Rinkebys tidigare fem områden 
delades upp i elva där områdena innehåller både enhetlig och mer varierad 
bebyggelse. (Söderström. G (red.), 2003:402) Av de stadsdelar som 
byggdes i Stockholms stad under miljonprogrammet var Rinkeby och 
Husby de enda som inte planerades för någon småhusbebyggelse och för 
att ge Rinkeby ett bredare utbud av bostäder byggdes under början av 
2000-talet ett litet radhusområde i södra delen av Rinkebystråket 
(Söderström. G (red.), 2003:403).  

 

Exempel på arkitektur i Rinkeby (sv.wikipedia.org) 

 
Exempel på bebyggelse i Rinkeby (kringla.nu 1) 

 
Exempel på arkitektur i Rinkeby (bebyggelseregistret.raa.se) 

http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/show/bilaga/showFoto.raa?fotoId=21500000007228&thumbnail=false
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2.3 BANDSTADEN AKALLA - HUSBY - KISTA 

1966 utlystes en nordisk idétävling gällande norra Järvafältets framtida 
bebyggelse vilket 1969 följdes av ett antagande av en gemensam 
dispositionsplan mellan de fem berörda kommunerna - Stockholm, 
Sollentuna, Sundbyberg, Järfälla och Solna - för bebyggelse av Järvafältets 
norra del. Huvudtanken med planen var att de tre planerade stadsdelarna 
Akalla, Husby och Kista skulle bilda en sammanhängande bandstad med 
delvis olika utformning. Varje stadsdel planerades innehålla ett eget 
köpcentrum samt varsin tunnelbanestation men hela området skulle länkas 
samman av ett genomgående gångstråk kring vilket all service skulle 
koncentreras. I likhet med tidigare planer för miljonprogramsområdena 
Tensta-Rinkeby eftersträvades en stadsmässighet och en total 
trafikseparering. (Söderström. G (red.), 2003:282, 333) Under planering 
och byggnation av norra Järva var målet att undvika den kritik som mött 
byggnationen av Tensta-Rinkeby där utbyggnaden hade karaktäriserats av 
en brist på samordning i byggprocessen vilket ledde till att 
bostadsbebyggelse stod färdig innan infrastruktur och service. Detta 
ämnades göra genom att reducera antalet byggföretag och även ge dem 
långtgående plansamordningsuppgifter. (Söderström. G (red.), 2003:282, 
333) 

 

 

 

 

 

2.3.1 AKALLA 

Akalla är Stockholms näst nordligaste stadsdel och gränsar till stadsdelarna 
Husby, Kista och Tensta samt till kommunerna Järfälla och Sollentuna. 
Stadsdelens bebyggelse är lokaliserad till stadsdelens norra del med radhus 
längs i söder och därefter flerfamiljshus och ett arbetsplatsområde vilket 
fortsätter in i Sollentuna mot E4:an. Stadsdelens södra halva utgör del av 
Järvafältets rekreationsområde. (Söderström. G (red.), 2003:281) För att 
undvika de samordningsproblem som uppstod under byggandet av 
bandstaden Tensta-Rinkeby tillsattes inför byggnationen av Akalla en 
projektledning som skulle samordna byggandet. Genom denna styrning 
skulle stadsdelens olika funktioner såsom infrastruktur, markytor och 
sociala servicefunktioner färdigställas i etapper samtidigt som 
bebyggelsen. (Söderström. G (red.), 2003:282) Byggnationen av Akalla 
påbörjades 1973 (Söderström. G (red.), 2003:283) och tack vare en smidig 
och välplanerad process kunde stadsdelens första hyresgäster flytta in år 
1974. Stadsdelens tunnelbanestation öppnades för trafik i juni 1977 och ett 
år senare var hela stadsdelen färdigbyggd. (Söderström. G (red.), 
2003:284) Arbetsplatsområdet norr om Akallas bostadsbebyggelse är till 
yta nästan lika stor som stadsdelens bostadsområden. De första 
företagsetableringarna gjordes under 1970-talets senare del och större 
utbyggnader av området skedde under sent 80-tal och tidigt 90-tal samt 
kring sekelskiftet 2000. Arbetsplatsområdet är till viss del sammanlänkat 
med Kista arbetsplatsområde men de två områdena är inte sammanbyggda 
då Kistas nordligaste delar ännu är delvis oexploaterade. (Söderström. G 
(red.), 2003:285) Idag lever omkring 8500 personer i Akalla, av dessa är 
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omkring 72,5 procent av utländsk bakgrund (Statistik Stockholm 1), i 
dessa siffror ingår dock även de vars föräldrar är utlandsfödda.  

2.3.1.1 ARKITEKTUR  

Den nya bostadsbebyggelsen i Akalla kom att omfatta cirka 4000 
lägenheter i både höghus och radhus och stadsdelens bebyggelse är av 
varierande typ med både friliggande och sammanbyggda hus med 
variationer mellan höga och låga lamell- skiv- och punkthus. I stadsdelens 
handelscentrum är bebyggelsen låg och enhetligt utformad med fasader av 
mörkt tegel men själva stadsdelens centrum utmärks av sjutton stycken 
elva till tretton våningar höga punkt- och skivhus med såväl bostäder som 
servicehem. Söder om Akalla centrum finns två områden med lägre 
flerfamiljshus bestående av loftgångshus och lamellhus. Söder om dessa 
ligger ett radhusområde som av områdets byggherre John Mattson kallats 
Akalla trädgårdsstad på grund av de grönskande gårdarna och gångstråken. 
(Söderström. G (red.), 2003:284) I sydvästra Akalla finns ytterligare två 
områden med rad- och parhus och norr om husen ett område med 25 
tvåvånings lamellhus som i vissa fall har flera souterrängplan (Söderström. 
G (red.), 2003:285). Akallas bebyggelse är till utseende relativt varierande 
och har fasader i tegel, mexitegel, puts, korrigerad plåt i färgerna vit, röd 
och orange samt träpaneler i gult, rött eller grått (Söderström. G (red.), 
2003:284).  

 

 

 

Akalla tunnelbanestation (upload.wikimedia.org 1) 

 

Exempel på arkitektur i Akalla (www.bevenhall.se) 
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2.3.2 HUSBY 

Husby ligger i norra delen av Stockholm, mellan Akalla, Kista och Tensta 
och utgör den mellersta delen av bandstaden Akalla-Husby-Kista. 
Bebyggelsen ligger på en höjdplatå i stadsdelens nordöstra del och den 
sydvästra delen ingår i Järvafältets naturreservatsskyddade grönområde. 
Husby är en utpräglad bostadsstadsdel med få arbetsplatser och med 
miljonprogrammets klassiska, enhetliga bebyggelse där loftgångshus 
dominerar. (Söderström. G (red.), 2003:332) Husby var den stadsdel som 
färdigställdes först i den nya bandstaden där byggstarten var år 1972 och 
två år senare flyttade de första invånarna in. Områdets centrumanläggning 
färdigställdes vid årsskiftet 1975/-76 och tunnelbanan kunde invigas 1977 
efter att hela stadsdelen stod klar med sina 4700 lägenheter. (Söderström. 
G (red.), 2003:333) Idag har omkring 85,7 procent av Husbys befolkning 
på cirka 12 000 individer utländsk bakgrund (Statistik Stockholm 1) inom 
vilken även barn till utlandsfödda föräldrar ingår.   

 

       Exempel på arkitektur i Husby                              Vy över Husby 

(stockholm.se 1)  (svd.se) 

 

2.3.2.1 ARKITEKTUR  

Bostadsbebyggelsen i Husby är uppdelad i fyra områden, två i norr, ett i 
söder samt centrumbebyggelsen i mitten (Söderström. G (red.), 2003:334). 
Efter kritik mot Tenstas och Rinkebys enkla yttre miljö (Söderström. G 
(red.), 2003:333) sparades vid byggnationen av Husby mindre remsor av 
skog som på vissa ställen sträcker sig ända in mot bebyggelsens 
ytterväggar. Placering av stadsdelens skolor och daghem har ofta anpassats 
efter dessa mindre grönområden för att ge tillgång till just naturområden. 
(Söderström. G (red.), 2003:334) I motsats till grannstadsdelarna Akalla 
och Kista, där bebyggelsens våningshöjd trappats ner mot Järvafältet, har 
bostadshusen i Husby i stort sätt samma våningshöjd där majoriteten av 
husen är fem våningar höga men även några fyra- och sexvåningshus samt 
tio niovåningshus i stadsdelens mitt finns och är utmärkande för området. 
(Söderström. G (red.), 2003:334) För att bryta ner Husbys något monotona 
bebyggelse har stadsdelen en varierad och kraftfull färgsättning där 
fasadernas kraftiga kulörer ofta står i kontrast mot byggnadernas 
balkonggavlar och fönstersnickerier. Detta färgstarka intryck förstärks 
även av balkongfronterna som ofta är målade i ljusa kontrastfärger. 
(Söderström. G (red.), 2003:334) Få byggnadsmässiga förändringar har 
skett i Husby sedan stadsdelens byggnation, ett nytt bostadskvarter 
byggdes i anslutning till centrum under 1980-talet vars arkitektur skiljer sig 
från övrig bebyggelse och under 2000-talet har vissa verksamheter, som 
exempelvis Husbybadet, tillkommit. Viss ändring av stadsdelens 
byggnader har också gjorts i form av att tak har ändrats från platta till mer 
traditionella som sadeltak samt påbyggnad av en våning på ett antal 
loftgångshus. (Söderström. G (red.), 2003:335) 
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2.3.3 KISTA 

Stadsdelen Kista angränsar till Husby, Akalla och Rinkeby och består av 
två tydliga delar, bostadsområdet i väst och arbetsplatsområdet i öst, vilka 
ligger på var sin sida av en dalgång och kopplas samman av Kista centrum 
(Söderström. G (red.), 2003:354). Kista är Järvafältets yngsta stadsdel och 
kom även att bli Stockholms sista ABC-område4. Kista kom att delas in i 
fyra områden, i mitten planerades för en centrumanläggning, väster om 
denna byggdes flerbostadshus, i anslutning till Järvafältets grönområde 
byggdes rad- och parhus och i östra Kista planlades för ett 
arbetsplatsområde. (Söderström. G (red.), 2003:355) Tunnelbanan till Kista 
invigdes 1975 och samma år påbörjades byggnationen av stadsdelens 
bostadsområden. Arbetsplatsområdet började även det byggas under mitten 
av 1970-talet men en stor utbyggnad skedde på 1980-talet. Kistas 
arbetsplatsområde har kommit att etableras som Sveriges centrum för 
dataindustri och begreppet "Sveriges svar på Silicon Valley" bildades 
under 1980-talet. Områdets attraktivitet tillskrivs områdets goda 
kommunikationer till både centrala Stockholm och Arlanda via E4:an. 
(Söderström. G (red.), 2003:359) Området har sedan byggnation kommit 
att representeras av arkitektoniskt högkvalitativa anläggningar vilket idag 
utgör en del av områdets företagsimage, något som arbetsplatsområdets 
zonindelning upprätthållit genom begränsningar i typen av företag 
(Söderström. G (red.), 2003:358).  

 

                                                           
4 Begrepp inom svensk stadsplanering vilket innebär anläggandet av samlad bebyggelse där 
folk inom korta avstånd skulle kunna bo, arbeta och ha tillgång till butiker, samhällsservice 
m.m. (urbanutveckling 1) 

 

Utbyggnaden av Kista arbetsplatsområde fortsatte under 1990-talet varpå 
Ericsson tillsammans med IBM blev områdets dominerande företag 
(Söderström. G (red.), 2003:359). I början av 2000-talet rankades Kista 
som världens femte största IT-kluster vilket ledde till en strävan att befästa 
stadsdelen som Kista Science City genom stora utbyggnader, något som 
påbörjades 2002 i och med byggnationen av Kista Science Tower 
(Söderström. G (red.), 2003:359). Kista centrum invigdes 1977 och 
bostadsområdena färdigställdes till 1980. (Söderström. G (red.), 2003:355) 
Idag lever omkring 12 000 personer i Kista varav omkring 68 procent är av 
utländsk bakgrund (Statistik Stockholm 1), denna siffra inkluderar även 
svenskfödda med utlandsfödda föräldrar. Detta gör också Kista till den av 
Järvafältets miljonprogramsförorter som har lägst procentantal med 
invandrarbakgrund.  

   

                     Vy över Kista  Kista Science Tower 

                   (wikipedia.se 1)                                     (white.se) 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Stadsplanering
http://www.white.se/projekt/150-kista-science-tower/bildspel?slide=0
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2.3.3.1 ARKITEKTUR  

Till skillnad från tidigare stadsdelar i bandstaden kom Kista att bestå av en 
stor del bostadsrätter, detta i och med att den entreprenör som från början 
var tänkt att utföra byggnationerna i Kista sålde vidare marken till ett 
privat bostadsbolag. Detta ledde till att omkring 80 procent av Kistas 
bostadsbebyggelse kom att bestå av bostadsrätter. Området gavs även en 
unik utformning som grundades i variationer kring ett tema. Tre olika 
hustyper - stjärnhus, terrasshus och radhus - användes och sattes samman 
på olika sätt och med varierande våningshöjder från två till åtta våningar. 
Även fasadmaterial varierades i både färg och detaljer vilket ytterligare 
skiljer Kista från sina kringliggande stadsdelar. Tack vare de olika 
variationerna kom Kista att bestå av 66 hus med 2400 lägenheter i 96 olika 
varianter, en stor skillnad i variation från stadsdelens grannområden. 
(Söderström. G (red.), 2003:356) I och med Kistas blandning av 
upplåtelseformer har stadsdelens arkitektur under åren genomgått 
förändringar och även om kvarteren med hyresrätter fortfarande till största 
del är enhetliga, är kvarteren med privatägda hus till stor del splittrade av 
tillbyggnader och nya fasadkulörer (Söderström. G (red.), 2003:357).  

 

 

 

 

 

2.4 KRITIKEN MOT JÄRVA  

En av de kanske viktigaste milstolparna under den massmedia skildringen 
av miljonprogrammets byggnation utgörs av rapporten Rapport Tensta 
som utkom år 1970 och som skildrar Järvafältet, och Tensta i synnerhet, på 
ett mycket kritiskt sätt. I rapporten använde sig journalisterna Olle 
Bengtzon, Jan Delden och Jan Lundgren av intervjuer, reportage och bilder 
för att måla upp bilden av ett Tensta som" ingen knappast kommer vilja bo 
i". (Ericsson. U, Molina. I och Ristilammi. P-M, 2002:16-17) 
Journalisterna hade redan innan rapporten påbörjades fastställt att beslutet 
av miljonprogrammet som lösning på dåtidens bostadssituation var grundat 
på dåliga politiska val (Ericsson. U, Molina. I och Ristilammi. P-M, 
2002:17). Debatten kring initiativet till miljonprogrammet och dess 
genomförande skildrades under de kommande åren av spridda perspektiv 
kring miljonprogramområdena men 35 år senare har områden som Tensta 
och Rinkeby kommit att representera en icke-svenskhet, med dess 
mångkulturalitet, omodernitet och oreligiositet (Ericsson. U, Molina. I och 
Ristilammi. P-M, 2002:19). Den massmediala representationen av 
miljonprogrammet och dess områden har förändrats genom åren sedan dess 
byggnation och olika områden har kommit att få olika riktad 
uppmärksamhet och kritik. Exempelvis fick Kista, tillsammans med Husby 
och det till Tensta tillhörande Hjulsta, under 1970-talet en positiv 
beskrivning i den massmediala representationen när de nya 
miljonprogramsförorterna nämndes (Ericsson. U, Molina. I och 
Ristilammi. P-M, 2002:16).  
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Efter att förorterna Akalla, Husby och Kista byggts kom dessa också att 
överta Hjulstas roll som Tensta och Rinkebys motpoler (Ericsson. U, 
Molina. I och Ristilammi. P-M, 2002:65), mycket pågrund av dess bättre 
organiserade planeringsprocess. I slutet av 70-talet har de positiva 
beskrivningarna av Husby dock ersatts av mer tveksamma och oroliga 
kommentarer över stadsdelen och dess boende (Ericsson. U, Molina. I och 
Ristilammi. P-M, 2002:66) och Husby har idag kommit att vara avvikelsen 
i förhållande till företagsstadsdelen Kista (Ericsson. U, Molina. I och 
Ristilammi. P-M, 2002:70). I dagens massmediala debatt framställs 
förorterna Husby, Tensta och Rinkeby som tomma och anonyma för sin 
storskalighet och ofta placeras den passiva invandraren in i just dessa 
opersonliga rum (Ericsson. U, Molina. I och Ristilammi. P-M, 2002:69). 
Järvafältets norra och södra del ställdes tidigt mot varandra i debatten om 
miljonprogrammet. Tensta och Rinkeby kom med sin ofärdiga miljö och 
dåligt utbyggda service att verka som avskräckande exempel inför 
byggandet av norra delen av Järvafältet med Husby, Akalla och Kista 
(Ericsson. U, Molina. I och Ristilammi. P-M, 2002:64) Skillnader finns 
även mellan de olika stadsdelarna i de två bandstäderna. För bandstaden 
Akalla-Husby-Kista är den största skillnaden områdena emellan 
arbetsmarknadssituationen. Två aspekter, arbetslöshetssituationen och de 
potentiella arbetstillfällena, är relevanta att uppmärksamma. Husby kom, 
till skillnad från sina grannstadsdelar, inte att bebyggas med något 
arbetsplatsområde varför arbetstillfällena inte motsvarar de som erbjuds i 
det rikskända, växande elektroniska industriområde som finns i Kista, men 
som faktiskt ligger i direkt anslutning till varandra. Kanske blir det därför 
något av en paradox när Husby och Akalla finns på en lista över 
Stockholms mest utsatta bostadsområden? (Ericsson. U, Molina. I och 
Ristilammi. P-M, 2002:16) Men liksom för miljonprogrammet i stort 

förekommer såväl negativ som positiv kritik mot Järvafältets områden. 
Stadsdelarnas bostäder var till största delen utformade för den så kallade 
kärnfamiljen varför dagens utveckling i samband med förändrade 
familjekonstellationer har lett till att ett överflöd av trerumslägenheter 
(KTH 3). I och med dagens behov av upprustning i flertalet av 
miljonprogrammets områden läggs ett stort fokus på områdenas yttre 
miljöer, något som kan vara positivt i viss mån, men som även kan 
innebära att de kvalitéer som existerar i de enskilda bostäderna försummas. 
Många av byggnaderna som uppfördes under miljonprogrammet är 
välkonstruerade och förefaller därmed väl lämpade för ombyggnad där 
rumskonstellationerna i byggnaderna kan förändras för att bättre passa den 
förändrade befolkningssammansättning som utvecklats sen 
miljonprogrammets avslut. Detta är något som för invånare och 
nyinflyttade till miljonprogrammets områden även förväntas leda till en 
förenklad anpassning till samhället, snarare än en av de bidragande 
orsakerna till dess sönderfall. (Stenberg. E, 2008) Erik Stenberg är en aktiv 
förespråkare av miljonprogrammets byggnader och menar att dessa har ett 
oförtjänt dåligt rykte trots stora möjligheter. Bland annat har Stenberg både 
levt och verkat i Tensta efter att själv ha insett att stadsdelen var bättre än 
det rykte den fått. (Stenberg. E, 2008) De olika skildringarna av 
miljonprogrammet och dess områden ger upphov till fördomar och 
förutfattade meningar om områdena och dess invånare. Idag är detta 
tydligast i Tensta, Husby, Rinkeby och Kista där det sistnämna benämns 
med ord som konkurrenskraftigt, dynamiskt och kreativt medan det i och 
kring Tensta, Husby och Rinkeby talas och skrivs om kurar, klyftor och en 
annan värld. Företagsområdet Kista beskrivs som rörligt och företagsamt 
när de övriga beskrivs som passiva och stillastående. Detta har gjort att 
diskurserna och retoriken kring Järvafältets miljonprogramsområden är 



BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA 
KANDIDATPROGRAMMET I FYSISK PLANERING 
KANDIDATARBETE 15HP 
2014-06-16 
UNNI KARLSSON & ALEXANDER MALMSTEDT RAAG 
 

46 
 

relativt lika och därför gör områdena igenkännbara. (Ericsson. U, Molina. I 
och Ristilammi. P-M, 2002:77) Genom tidens gång har synen på 
miljonprogrammet blivit allt mer polariserad och i dagens diskurs kritiseras 
ständigt den befolkningssammansättningen som finns i 
miljonprogramområdena. Under de sista åren av 1900-talet framställdes 
rapporteringen i massmedia gällande miljonprogrammet på sätt som kan 
liknas vid en grövre klassuppdelning. I miljonprogrammets första skede, 
och även under tiden dessförinnan, stod förortsbyggandet för integration 
och klassutjämning. Förorten blev en symbol för svensk modernitet och 
framtidstro, något som uppfattades som ett starkt vapen mot det gamla 
klassamhället. (Arnstberg. K-O, 2000:163) Men förortsbyggandet skapade 
också nya och tidigare knappt kända problem. Tidigt in i 
miljonprogrammets byggande grundades de första problemen i en ensidig 
åldersstruktur, invånare i miljonprogrammets förorter hade ofta en lägre 
medelålder än i övriga stadsdelar och städer i stort. Under senare år har 
dock det mesta av miljonprogrammets kritik riktats mot social och etnisk 
segregation. Denna typ av segregation var dock inte problematisk under 
miljonprogrammets första år utan segregationen i Sverige minskade under 
1960-talet för att först mot slutet av 1970-talet komma att vända och visa 
en ökande tendens. (Arnstberg. K-O, 2000:163) I massmedia riktades 
rapporteringen mot en svensk, ”icke-invandrarpublik” där invandrare 
framställs som objekt. Invandraren framställs som objekt som besöks, 
beskrivs, som lösningar kan förslås på eller i övrigt föreslå hur de bör 
agera. Med hjälp av statistiska siffror och tabeller ges läsaren känslan av 
att områdena är områden som är såväl farliga som fyllda med problem. 
Under rapporteringen understryks även områdena som platser där 
människor med invandrarbakgrund koncentreras, något som uppges orsaka 
bland annat otrygghet och förhöjd kriminalitet vilket i sig anses medföra 

sociala problem. (Ericsson. U, Molina. I Ristilammi. P-M, 2002:14-15) 
Genom denna koncentration av människor med olika bakgrunder går att 
idag urskilja polariseringar som skapats i storstäderna. Detta kan till viss 
del ligga till grund för att utlandsfödda inte till fullo lyckats integreras i det 
övriga samhället (Urban. S, 2005:55) eller att de självmant väljer att leva 
kvar i sina ursprungskulturer i de invandrartäta områdena (Lilja. E, 2002:2, 
Skans och Åslund 2009:13) Det är dock dessa orättvisor som kan ligga till 
grund för att fördomar skapas vilket har en direkt påverkan på hur områden 
uppfattas. I flera massmediala fall kritiseras miljonprogrammets fysiska 
utformning för hur den sociala aspekten uppfattas i områdena, där 
Cederfeldt (dagenssamhalle.se) menar att de dåligt planerade 
miljonprogramsområdena direkt leder till ett minskat ansvarstagande hos 
de boende samt att otryggheten ökar.  Tryggheten är även något som 
påverkat Nalin Pekgul, före detta ordförande för socialdemokratiska 
kvinnoförbundet, till att lämna hemorten Tensta (Olsson. C, 2005). Pekgul 
har varit en aktiv förespråkare av de invandrartäta förorterna sedan hon 
kom till Sverige 1980 men tvingas bort från förorten Tensta på grund av 
det ökade våldet och den religiösa fundamentalismen. Enligt Pekgul ska 
valet att lämna Tensta ha avlösts då en man skottskadades i närheten av 
hemmet varför hon anser att hennes egna barn inte längre är säkra i 
förorten. (Sjölander. O, 2005, SvD 2, 2005) Vidare anser hon själv att inte 
heller hon går säker mellan exempelvis tunnelbana och hemmet och önskar 
mer resurser från räddningstjänst som då kan hjälpa till och aktivt 
motverka de kriminella gäng som strövar i förorterna (SvD 2, 2005). 

En analys från 2013 gjord av Reforminstitutet har dock visat på att de 
problem som tillskrivs miljonprogram- och andra förortsområden inte alltid 
är helt korrekta (Fölster. S, 2013). Miljonprogrammet är till stor del 
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förknippat med sociala problem, otrygghet och brottslighet varför en debatt 
gällande områdenas framtid i nuläget pågår (Johansson. B, 2012:98). I 
analysen från 2013 som utgår ifrån FN:s index över mänsklig utveckling 
visas att områden med färre invånare av utländsk bakgrund har de största 
sociala problemen. Detta innebär att problem som förknippas med 
invandrartäta, segregerade områden är minst lika vanliga i andra 
segregerade områden som består av en annan homogen befolkningsgrupp, 
det invandrarfattiga bostadsområdet. Slutsatsen som Reforminstitutet 
framför innebär således att de integrationsproblem som finns för en del 
invandrargrupper är obetydliga då områden med en större andel etniska 
svenskar har lika allvarliga integrationsproblem som invandrargrupper 
bosatta i miljonprogrammets förorter. (Fölster. S, 2013)  

60- och 70-talets kritiska debatt kring det nybyggda miljonprogrammet var 
dock inte ett begränsat fenomen, den ingick som en integrerad del i den 
radikala allmändiskussionen där krav på omorientering ställdes på flertalet 
samhällsområden (Öresjö. E, 1996:11). Något som förvärrat den negativa 
spiralen kring miljonprogramsområdenas kritik är massmedias sätt att tolka 
och beskriva verkligheten vilket har en inverkan på såväl 
integrationsprocessen som allmänhetens uppfattning om integrering, och 
denna ibland missvisande bild ligger även till grund för hur invånarna i 
områdena uppfattar sig själva och sitt bostadsområde (Ericsson. U, Molina. 
I och Ristilammi. P-M, 2000:7-8).  
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2.4.1 KRITIKEN MOT JÄRVALYFTET 

Planerna bakom Järvalyftet är ofta utsvävande och vidlyftiga. Målet 
beskriv ofta som att Järvaområdet ska bli ett regionalt centrum och det nya 
Järva uppges bli en mer sammanhållen stadsdel (DN 1). Idéer finns om att 
Järva skall bli ett svenskt Central Park där spännande arkitektur såsom 
Kista Science Tower knyter samman området  och att Järva på så sätt kan 
bli en brygga mellan områdets olika stadsdelar (SvD 7). 5 år efter att 
förslaget om Järvalyftet klubbats i kommunfullmäktige går det att se vad 
Järvalyftet faktiskt åstadkommit. En undermålig politisk styrning och 
arbetare som blandat ihop sina tjänsteroller har lett till att tiotals miljoner 
fördelats till tveksamma och ofta helt misslyckade projekt (SvD 5). Även 
inom de punkter som under Järvalyftets start pekades ut som absolut 
viktigast, utbildning och arbete, är resultatet nedslående. I områdena 
Hjulsta, Rinkeby och Tensta är arbetslösheten fortfarande dubbelt så hög 
som i andra delar av Stockholm, där den öppna arbetslösheten till och med 
har ökat sedan Järvalyftets start 2007 samtidigt som skolresultaten har 
försämrats. Vidare utlovades det att områdena skulle omvandlas och 
fungera som en magnet för inflyttade, något som inte heller uppfyllts. (SvD 
3) Kritiken mot Järvalyftet är idag stor då löftet om att genomföra projekt 
som skulle leda till påtagliga förändringar i områdena istället mynnat ut i 
misslyckade satsningar som inneburit att få verksamheter levt vidare (SvD 
5). Järvalyftet framförs idag som moderaternas lekstuga där ett antal 
chansningar på projekt istället inneburit att flertalet miljoner runnit ut i 
sanden och projekt som inte har med Järvalyftets ursprungliga syfte att 
göra har genomförts. Detta har därmed inneburit att de problem som finns i 
områdena, bland annat rörande sysselsättningen och möjligheterna till jobb 
i områdena undergrävs. (SvD 4)  

 

I samband med renoveringar av bostäder inom Järvalyftet gick under 2007 
Svenska Bostäder ut med information om att invånare skulle tvingas att 
tillfälligt flytta ut ur sina lägenheter. Detta ledde till ett uppror från de 
boendes sida och i ett försök att förbättra förtroendet bland invånarna gick 
företaget ut för att skapa dialog med de boende, något som även det kom 
att misslyckas. Då Svenska Bostäder även gick ut för att samla in de 
boendes åsikter blev responsen enorm, och från de cirka 15 000 
människorna som var med i dialogen framfördes omkring 30 000 förslag 
till förbättring, förslag som ofta inte ens kom att läsas. (SvD 6) Under 
Järvalyftets tid fram till idag har också tjänstemännens roller kritiserats 
starkt då dessa anses har fått för mycket makt samtidigt som den politiska 
styrningen brustit i sitt agerande (SvD 5), och de boende anser att de som 
sitter på maktpositioner ofta är ovilliga att lyssna på vad de boende i 
områdena faktiskt tycker (SvD 6). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dn.se/sthlm/moderaterna-lovar-mer-attraktiva-fororter/
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KAP 3 ANALYS OCH DISKUSSION 
I DETTA KAPITEL REDOVISAS FÖR ANALYSER AV GENOMFÖRT 
ARBETE SAMT FÖRS EN DISKUSSION KRING ANALYSENS RESULTAT 
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3.0 ANALYS OCH DISKUSSION 

Diskurserna kring miljonprogrammet och dess områden har sedan 
byggnation haft flera gemensamma drag. Vid flertalet tillfällen har det som 
under ett decennium kritiserats i ett annat möts av en romantisering, något 
som enligt tidigare forskning bygger mycket på ett samband mellan den 
fysiska utformning som varit ideal och sociala ambitioner i 
stadsbyggandet. Ofta har nya sätt att utforma staden haft som vision att 
påverka de sociala problemen och det sociala livet i miljonprogrammets 
förorter till det bättre. Många sociala problem kopplas till fysiska 
strukturer bostadsmiljön betonas som en viktig del för trevnad och identitet 
i sin stadsdel vilket också ska ge andra positiva effekter. I följande analys 
och diskussion kommer två olika aspekter av miljonprogramskritiken 
behandlas, de två urskiljda perspektiven på miljonprogrammet, den 
positiva och den negativa, samt de fysiska förändringar som genomförs i 
miljonprogrammets förortsområden. Dessa kommer att undersökas genom 
både forskningsbaserad och massmediebaserad grundlitteratur.   

 

 

 

 

 

 

 

3.1 SOCIAL PÅVERKAN 

Det tydligaste kvalitativa resultatet i analysen är att den negativa bilden av 
miljonprogrammet och dess områden har en tydlig dominans i jämförelse 
mot texter som behandlar den positiva bilden av detsamma. Skillnader 
mellan de två perspektiven framkommer tydligast under 1990-talet och 
senare då en allt mer nyanserad bild målas upp av miljonprogrammet och 
dess områden. De varierande textmaterialen visar på en skillnad mellan 
den massmediala och den forskningsbaserade bilden av miljonprogrammet. 
Massmedia tenderar att kritiskt granska miljonprogrammets förorter och 
därigenom skapa en allmän debatt som i mångt och mycket kommit att 
handla om en tolkning utifrån, av andra än områdenas invånare. I både bild 
och text har massmedia målat upp mycket stark kritik mot 
miljonprogrammet och dess områden, något som också bidragit till att 
starka kopplingar dras mellan områdenas fysiska utformning och dess 
sociala liv. Med det negativt riktade massmediala fokuset visar sig 
debatten ha blivit polariserad och konfliktfylld och handlar om såväl 
områdenas arkitektur och planering som klass, etnicitet, livsstil och 
segregation. Genom de olika texterna och i skillnaderna mellan 
forskningsbaserad litteratur och varierande artiklar framkommer att den 
kritiska och problemorienterade debatten tenderar bidra till skapandet av 
förorten som begrepp och diskurs och bidrar på så sätt till att de 
begreppsliga gränserna mellan förort, miljonprogram, segregation och 
sociala problem suddas ut. Detta i sig leder även till att den förort som 
under decennierna efter andra världskriget beskrevs som det moderna 
boendet med lokal gemenskap, jämlikhet och demokrati istället kommit att 
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bli en symbol för ett misslyckande. Förorten har genom det massmediala 
fokuset kommit att begreppsligt laddas om från svenskt modernitetsprojekt 
till platsen för det etniskt annorlunda, eller stadens annorlundahet som 
beskrivs av Ristilammi. P-M i Rosengård och den svarta poesin. I 
Elisabeth Liljas Segregationens motsägelsefullhet framkommer det att 
förorten idag är så starkt förknippad med begreppet segregation att det ofta 
låter som att förorten är segregerad när det snarare, som Stefan Fölster 
påvisar i sin artikel "Sociala problem vanligast i orter med fä invandrare", 
kan anses vara staden i sig som är det. Som Irene Molina påvisar i sin 
doktorsavhandling Stadens rasifiering - etnisk boendesegregation i 
folkhemmet tenderar massmedia måla upp bilden av miljonprogrammets 
förortsproblematik med användandet av etniska och religiösa begrepp, 
något som Molina tillsammans med Ericsson och Ristilammi i boken 
Miljonprogram och media: Föreställningar om människor och förorter 
menar bidrar till skapandet av en bild av hur miljonprogramsområdenas 
problematik inte är inhemska samhällsproblem utan snarare 
missförhållanden som importerats i samband med invandringen och som 
därefter kommit att drabba det svenska samhället. Detta är också något 
som i Miljonprogram och media: Föreställningar om människor och 
förorter anges skapa en känsla och indelning av "vi och dem", något som 
ytterligare förvärrar miljonprogramsproblematikens natur och som därmed 
ger upphov till starka generaliseringar gällande miljonprogramsområdena. 
Molina menar också att denna indelning bidrar till att områdena har en 
tendens att utmålas som antingen farliga slumområden eller som livlösa 
platser som fungerar som hem åt landets fattigaste och mest socialt utsatta 
hushåll, hushåll som ofta också är av utländskt ursprung. Detta fokus på 
etnicitet som problematik är också något som av både Molina själv och 
tillsammans med Ericsson och Ristilammi samt Lilja menar på kan 

förhindra förortsområdenas invånare från att känna en samhörighet med 
det svenska samhället och massmedias sätt att fokusera på och skildra den 
etniska segregationen kan anses ha stark inverkan på att de fattiga 
förorterna redan från början definieras som problemområden. Även Eva 
Öresjö behandlar i sin text Att vända utvecklingen - kommenterad 
genomgång av aktuell forskning om segregation i boendet 
miljonprogrammets etniska segregation men menar på att stadens 
segregationsproblematik tenderar att glömmas bort. Öresjö, likt Elisabeth 
Lilja i texten Segregationens motsägelsefullhet: Integrerad i en stadsdel - 
segregerad i staden syftar här på att det i grunden oftast inte handlar om 
segregerade områden utan snarare om en segregerad stad vilket i sig 
reflekterar förhållandena i ett segregerat samhälle.   

Både Molina och Öresjö behandlar också miljonprogrammet och dess 
områden ur ett mer positivt perspektiv och menar på att de mest 
segregerade områdena i staden även kan uppfattas som de mest 
integrerade. Massmedias sätt att måla upp en negativ och probleminriktad 
debatt följer ofta de allmänna synsätten på miljonprogrammets områden 
och även från politiskt håll tenderar de kvalitéer som finns i 
miljonprogrammets områden bortses från då fokus istället ofta ligger på att 
jämföra förortsområden med andra, "bättre" stadsområden utifrån ett 
"vinnare-förlorareperspektiv". Molina och Öresjö menar istället på att i 
stadsdelar där medborgare klassas som socialt utsatta kan flertalet invånare 
ha såväl samma bakgrund som grundförutsättningar vilket leder till att 
dessa kan känna en ökad samhörighet och gemenskap till varandra. Dessa 
skillnader i perspektiv visar således på att den segregering som skapats i 
svenska städer eller stadsdelar emellan inte behöver vara påtvingad utan till 
viss del kan vara självvald av medborgarna varför det heller inte 
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nödvändigtvis måste framstå som ett stadsbyggnadsproblem. Elisabeth 
Lilja behandlar i sin text Den ifrågasatta förorten - Identitet och 
tillhörighet i moderna förorter hur medborgares egna preferenser spelar 
stor roll vid val av bostadsområde eller stadsdel vilket direkt innebär att 
individen självmant kan göra ett val att bosätta sig i områden inom vilken 
denne känner en större samhörighet med andra medborgare än i andra 
områden, trots att den valda orten utifrån har stämplats som socialt 
problematisk. Denna typ av ökad integration kan enligt Lilja också leda till 
en större förankring till områdena, något som också kan leda till ett ökat 
identitetsuppfyllande. Detta perspektiv är även något som både Arnstberg 
och Ramberg behandlar i sin text I stadens utkant: Perspektiv på förorter 
samt Bradley behandlar i sin Livet i miljonprogrammet - hållbarare än man 

kan tro. Dessa menar på att den så ofta kritiserade arkitekturen i 
miljonprogrammets områden också har en möjlighet att hjälpa invånarna i 
förorterna att uppnå ett identitetsskapande och identitetsuppfyllande, 
framförallt grundat i att en stads sociala verklighet alltid är specifik, det 
vill säga beroende av människors historia, processer och projekt samt 
föreställningar och drömmar. Denna fråga kring identitet och människans 
plats är också något som är gemensamt för flertalet av de behandlade 
författarna och det framkommer tydligt att med den diskurs som skapas 
kring miljonprogrammets områden och därmed även kring dess invånare, 
minskar ofta invånarnas möjlighet att på ett rättvist sätt identifiera sig med 
sin plats på grund av det dåliga rykte dessa områden kommit att få. På 
detta sätt går staden att se på som omänsklig då stadens begrepp bestäms i 
en diskurs som sedan har makten att påverka människors liv och deras 
möjlighet att identifiera sig med sin plats och för att istället skapa den 
mänskliga stad där människor ges möjlighet att utveckla sin sociala 
kompetens och kunskap är det avgörande huruvida förändringar i den 

fysiska miljön i en stad genomförs med respekt för den sociala 
verkligheten med dess inneboende människor och deras relationer till sin 
plats. 

3.2 FYSISK MILJÖ - KOPPLING FALLSTUDIE JÄRVA 

Som Ericsson, Molina och Ristilammi behandlar i Miljonprogram och 
media: Föreställningar om människor och förorter har, likt behandlat i 
tidigare avsnitt, massmedia en stor roll i skapandet av de allmänna 
uppfattningarna om miljonprogrammet och dess områden. Det 
massmediala fokuset tenderar ofta också bidra till skapandet av en 
förutfattad bild av miljonprogrammet och dess områden, något som gör det 
tydligt att mycket av den negativa inställningen till miljonprogrammet 
grundas i ett utomståendes perspektiv. Detta är något som kan kopplas 
vidare till Arnstbergs syn i Miljonprogrammet där en avsaknad av rörelse i 
miljonprogrammets förorter behandlas. Genom en avsaknad av 
utifrånkommande rörelse, alltså utifrånkommande besök, i 
miljonprogrammets områden tenderar den bild som skapas i massmedia att 
bli den allmänna versionen och synen på miljonprogramsområdena. Under 
detta perspektiv kan tillgången till arbete ses som en viktig aspekt. 
Problematiken för miljonprogrammet ligger här i att miljonprogrammets 
huvudsakliga fokus låg på att skapa sunda och ändamålsenligt utrustade 
bostäder av god kvalitet, något som ledde till att en mindre andel mark 
planlades för näringsliv och service i de nya områdena. Detta är också 
något som legat till grund för att områdena i dagens samhälle refereras till 
som sovstäder5, områden med lite eller ingen kommersiell service. För de 

                                                           
5 Begreppet kopplas till områden som helt saknar eller enbart innehar få arbetsplatser och 
därför enbart är en plats där människor sover (Urbanutveckling 2) 
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undersökta områdena på Järvafältet i Stockholm har denna avsaknad 
istället lett till att flera egna företagare gjort aktiva försök att på senare tid 
utveckla någon form av service i bostadshusens bottenplan eller 
källarlokaler6. Dessa försök att skapa offentlig service i områdena, som kan 
bidra till att öka områdenas attraktivitet och utbud, försvåras dock i 
samband med att service i dagens planering istället koncentreras till 
externhandelsområden och stadskärnor vilket direkt leder till att redan 
utsatta områden försvagas ytterligare. Detta är också något som blir tydligt 
i skillnaderna mellan de undersökta områdena Kista och Husby. Till 
skillnad från sina grannar i bandstaden Akalla-Husby-Kista kom Husby 
inte att planeras för några arbetsplatser medan både Akalla och Kista idag 
har relativt välfungerande arbetsplatsområden. Framförallt Kista har idag 
en utpräglad kontorsimage och lockar till sig en blandning av både större 
och mindre företag vilket också skapar en blandning av bostäder, kontor 
och service i stadsdelen. Husby å andra sidan fungerar enbart som en 
boendestadsdel där arbete kräver förflyttning utanför den egna stadsdelen. 
Detta kan bidra till att områdets attraktivitet minskar då det utan lokala 
arbetsmöjligheter saknas en av de delar som är relevanta vid val av 
stadsdel eller område. Detta är också något som gäller i många av 
miljonprogrammets stadsdelar, arbetsmöjligheterna är få eller saknas helt, 
varför även områdenas attraktivitet påverkas. Områden där service och 
näringsliv finns ger också, med koppling till Arnstbergs problematik kring 
en avsaknad rörelse, dessa en chans att påverka områdenas uppfattning 
eftersom att en plats som upplevs i första hand ofta får en annan betydelse 
än den som enbart hörs eller läses om. Områden som har tilldragande 
faktorer såsom service och näringsliv kan därför skapa en större möjlighet 

                                                           
6 för vidare läsning, se Nylund. K, 2007, Periferin i centrum, Borås: Daidalos 

för utifrånkommande människor att skapa sig en egen bild av platsen eller 
området. I Husby och Kistas fall kan detta orsaka att Kista, dit ett stort 
antal människor dagligen tar sig på grund av arbete och därmed dagligen 
upplever, får en mer rättvis bild som sprids genom just de individer som 
lever och verkar i området. Husby å andra sidan är en plats dit inte så 
många utomstående tar sig varför risken är större att en orättvis bild målas 
upp av området och dess invånare.  
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3.3 FYSISKA FÖRÄNDRINGAR OCH SOCIAL PÅVERKAN 

Ett annat tydligt kvalitativt resultat i analysen är att mycket av 
problematiken kring miljonprogramsområdenas attraktivitet går att koppla 
till dåtidens stadsplanering, inte till själva bebyggelsen i sig. 
Miljonprogrammets områden planerades ofta i enklaver till stor del 
separerade från omgivande stadskärnor, en separering som ofta också 
förvärras genom barriärer i form av vägar, terräng eller liknande, något 
som i dagens stadsbyggande tolkas som ett misslyckande på grund av den 
funktionsseparering planeringen orsakade. Lotta Särnbratt tar i sin uppsats 
Perspektiv på miljonprogrammet - Arkitektur, kulturhistoria och 
miljöanpassning som delar av hållbar utveckling upp hur den snabba 
expansionen av storstäderna i form av miljonprogrammets utbyggnad kan 
anses ha lett till upplösningen av städernas tidigare, mer förståeliga 
struktur, något som också kan anses ha lett till ett upplösande av staden i 
sig. Även Arnstberg behandlar denna problematik i boken 
Miljonprogrammet där författaren menar på att även blandningen av 
bostadsbebyggelse, större grönytor och annan bebyggd mark till följd av 
stadsbyggnadsidealen trädgårdsstad och grannskapsbyggande har bidragit 
till detta, något som av både Särnbratt och Arnstberg på senare år anses 
hämmat chanserna till integration för stadens och områdenas invånare. I 
storstädernas urbana struktur har miljonprogramområdena kommit att ses 
som fragment i stadsbilden. Och kanske är det så att mycket av de problem 
som rör miljonprogramsområdenas attraktivitet beror på just detta, 
områdena ligger på fel platser och i en stadsmiljö som kanske inte är vad 
alla vill ha. Ju längre bort områdena och bebyggelsen ligger från resten av 
staden och ju mer monoton stadsmiljön är, ju mindre attraktiva kan 
områdena anses vara och de människor som har möjlighet att välja bort  

 

områdena, gör till stor del också det. Kvar i de oattraktiva områdena blir de 
med en sämre ekonomi som ofta också är hushåll med viss social 
problematik, där en övervägande del utgörs av hushåll med 
invandrarbakgrund som inte helt integreras i det övriga samhället. Kanske 
visar också detta på varför det finns de miljonprogramsområden som anses 
mer "lyckade" och integrerade i staden, dessa ligger oftast i 
innerstadsmiljöer eller närorter och som därför kan anses vara lika 
attraktiva att leva i som resterande hus i motsvarande lägen. Sedan 
miljonprogrammets genomförande har flertalet försök gjort till 
upprustningar av programmets områden. Både Särnbratt, Arnstberg, Öresjö 
samt Vidén och Lundahl menar på att de försök som gjort till 
upprustningar eller renoveringar sedan miljonprogrammets genomförande 
ofta har haft ett fokus på att förbättra individers levnadsförhållanden, detta 
främst genom fysiska ingrepp i utsatta områden. Tydligt framkommer 
också, dels genom analys av ovanståendes texter dels genom 
storstadssatsningen och Järvalyftet, att fokus för de fysiska 
upprustningarna ofta har avgränsats till enskilda stadsdelar eller områden, 
något som enligt Sten Gromark tyder på att det saknas ett vidare perspektiv 
på relationer mellan regioners olika delar. Genom främst Eva Öresjös text 
framkommer dock tydligt att flera olika aspekter av 
miljonprogramsområdenas problematik kan påverkas genom fysiska 
interventioner, mötesplatser kan skapas, barriärer kan förhindras eller 
överbryggas, kommunikationer kan förbättras och en trygghetskänsla kan 
förbättras. Något som de flesta av dessa aspekter dock berörs och påverkas 
av är de sociala och kulturella barriärer, behandlade i föregående avsnitt, 
som ofta är subtila men som är mycket relevanta för en lyckad integration. 
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Tydligt blir därför att det inte enbart räcker att undanröja fysiska barriärer 
eller förbättra kommunikationer utan att även de mer subtila aspekterna 
måste behandlas.  

Flertalet av de undersökta artiklarna har påvisat ytterligare en problematik 
gällande fysiska interventioner i miljonprogrammets områden. Det ofta 
ensidiga fokuset av upprustnings- och renoveringsförsök till 
miljonprogrammets bebyggelse och fysiska struktur anges ha medfört en 
kostnadsproblematik som i slutändan påverkar de boende. Som exempelvis 
resultaten av Järvalyftet påvisas i artikeln "Förortsfiasko för flera 
miljoner" av Anna Gustafsson och Hannes Delling samt i artikeln 
"Storstadssatsningen i verkligheten" av Jerker Söderlind har planerna att 
lösa miljonprogramsområdenas sociala problem med hjälp av fysiska 
åtgärder ibland varit så omfattande att de lett till en total omgestaltning av 
den byggda miljön, något som också lett till hyreshöjningar för flertalet av 
de boende vars lägenheter genomgår de planerade upprustningarna. Socialt 
sett är det därför möjligt att se hur flertalet av miljonprogrammets 
upprustningsförsök istället lett till att oönskade, resurssvaga hushåll 
förflyttats, något som dock enbart lett till en exportering av områdenas 
problematik till närliggande områden som på så sätt kommit att överta 
rollen som minst socialt attraktiva. Dagens stadsplanering kan på detta sätt 
uppfattas som en ovilja att satsa på människor i svartstämplade områden då 
de försök som görs har ett fokus på den fysiska miljön genom renoveringar 
och upprustningar, något som istället för att hjälpa områdena, snarare 
bidrar till att områdenas klasskillnader blir större och problematiken ökar. 
Detta är även något som gjort att sådana satsningar, som exempelvis 
Storstadssatsningen och Järvalyftet, fått kritik för att inte ha lett till några 

permanenta strukturella förbättringar utan enbart en tillfällig ökad 
bidragstillförsel. 

Samtidigt berör fysiska upprustningsförsök en etisk fråga, något som 
diskuteras av bland annat Margareta Cederfelt i artikeln 
"Miljonprogrammet behöver ett socialt perspektiv" och Sten Gromark i 
Ombyggnad med omtanke om det sociala i  boendets arkitektur, och 
relaterar kring respekt för enskilda individer, deras hem och livssituation. 
En respekt som exempelvis kritiserats för att vara bristfällig och helt 
saknas vid ombyggnation av bostäder av Svenska Bostäder under 
Järvalyftet, en ombyggnation som lett till mycket stark kritik från boende.  

Vid ombyggnationer framkommer det tydligt att det krävs en medvetenhet 
kring hur detta påverkar individer och vilka konsekvenser resultaten kan få 
för de människor som drabbas, oavsett syftet och meningen med de fysiska 
åtgärderna. Fokuset på fysisk förändring för att påverka områdens sociala 
aspekter är också något som lätt gör att de problem som orsakas av och 
håller sig inom det sociala fältet ofta förbises. I viss mån går 
miljonprogrammets problematik att förändra genom fysiska och 
strukturella lösningar men det finns även frågor och problemområden som 
är helt beroende av den diskurs som skapas när miljonprogrammet och 
dess områden kritiseras och debatteras under enbart problemorienterade 
aspekter. Detta är en aspekt som saknas vid de enbart fysiska 
omstruktureringarna, då fokus läggs på att förändra miljöer men inte på att 
förändra diskursen vilken i sig leder till fördomar och förutfattade 
meningar.  
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3.4 DISKUSSION 

Utifrån ovanstående analys tillsammans med undersökningen gällande 
miljonprogrammets historik framkommer det att fokuset för kritiken mot 
miljonprogrammets områden under åren har skiftat från att kritisera 
områdenas arkitektur och fysiska struktur till att idag ofta kritisera 
områdenas invånare och ge dessa skulden för områdenas dåliga rykte. 
Detta allmänna fokus på miljonprogramsområdenas invånare skapar dels 
en debatt som ofta är kritisk och problemorienterad vilket i sig enbart 
förvärrar problematiken genom diskursens nersvärtning av 
miljonprogrammets områden och dels en identitetsproblematik för 
områdenas boende. Denna typ av identitetsproblematik har, som flertalet 
av ovan undersökta författare också behandlar, även en tendens att 
förvärras av att den allmänna bilden ofta byggs upp av ett utomstående 
perspektiv, något som ytterligare förvärras av att utomstående sällan ser de 
inneboende värden en plats som exempelvis en miljonprogramsstadsdel har 
sett utifrån de boendes perspektiv, något som i sig tenderar att bidra till ett 
förlorat självförtroende för sin plats samtidigt som ojämlikheten betonas. 
Som flertalet av de undersökta författarna också påpekar, upplevs en 
saknad av kunskap kring, eller ovilja att acceptera, att miljön även i 
segregerade och utsatta förorter är en del i identitetsskapandet för 
människan som försöker skapa en bild av sig själv och sin omgivning, en 
bild som också kan visas upp för omgivningen.                 
Tydligt framkommer, av genomförd undersökning, också att det allmänna 
fokuset på miljonprogramsområdenas invånare som huvudproblematik 
motsäger de satsningar som görs på upprustning och förbättring av 
miljonprogrammets områden vars fokus ofta läggs på områdenas fysiska 
miljö genom fysiska interventioner.  

 

Detta fokus på områdenas fysiska strukturer snarare än de sociala gör att 
dessa, ofta politiskt initierade försök som uppges syfta till att förbättra 
boendemiljön i området det berör, istället har motsatt effekt och tenderar 
att fösa bort utsatta hushåll från det område de ser som hem. Vid förnyelse 
och förändring är det ofta områdens image och status som ämnas 
förändras, exempelvis för att kunna locka nya boendekategorier, något som 
dock ofta förbigås är de inneboende värden som, enligt exempelvis Lilja, 
Ristilammi, Arnstberg och Molina, ofta finns och uppskattas av områdenas 
invånare, positiva värden som också kan leda till positiva förändringar 
inom andra områden. Samtidigt framkommer också tydligt den förändring 
som skett gällande synen på miljonprogrammets områden sedan 1990-talet, 
från att enbart kritisera områdenas fysiska utformning till att idag se på 
bebyggelsen som en viktig del av 1900-talets samhällsbyggnadshistoria 
samtidigt som den utgör en hembygd för många av Sveriges invånare. 
Genom dessa två skilda perspektiv framgår det också tydligt att 
miljonprogrammets problematik är en komplex och avancerad fråga som 
gör det svårt, om inte omöjligt, att avgöra helt vad som gett 
miljonprogrammet det rykte och den stämpel dessa områden kommit att få.  
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I behandlingen av miljonprogrammet och dess kritik är det samtidigt också 
viktigt att komma ihåg hur Sverige och det svenska samhället på många 
sätt har förändrats under de drygt fyra decennier som gått sedan 
miljonprogrammets avslut. Under 1960-talets planering var 
familjekonstellationerna formade efter den svenska kärnfamiljen där 
kvinnans roll var att ta hand om barn och boende och mannens roll att 
försörja hushållet, något som också gör det tydligt att det var kvinnan och 
barnen som spenderade sin tid i miljonprogrammets områden, mannen 
lämnade oftast stadsdelen för arbete och det var därför just kvinnan och 
barnen var de som anonymiserades i storskalighetens repetitiva strukturer. 
Detta kom också att innebära att även stadsbyggandet anpassades efter den 
svenska kärnfamiljen vilket idag innebär att exempelvis lägenheterna i 
miljonprogrammets områden består av tre rum och kök, något som idag 
inte längre är den ultimata planlösningen i ett samhälle med allt större 
variation av familjekonstellationer. Denna utveckling är precis vad både 
Särnbratt och Arnstberg behandlar då miljonprogrammet, som från början 
inte var tänkt som ett stadsbyggnadsprogram utan som ett reformprogram 
med målet att förorten skulle bli hem åt framtidens klasslösa invånare, 
istället har drabbats av allmänhetens kritiska perspektiv, som ofta 
tillsammans med massmedias negativa uppmärksamhet istället skapat den 
diskurs som helt motsäger de grundläggande målen med 
miljonprogrammet.  

Som den förändrade synen sedan 1990-talet visar på har det svenska 
samhället idag förändrats, ofta till det bättre, och miljonprogrammets 
storskaliga områden befolkas idag av svenskar och nysvenskar med 
varierande kulturella bakgrunder varför olikheten har kommit att bli 
normen. Den svenska kärnfamiljen, som under programmets planering sågs 

som idealet och den målgrupp byggnationen främst riktades emot, har idag 
ersatts av familjenätverk som lever efter en stor variation av olika 
familjekonstellationer och en stor mängd utlandsfödda invånare som ofta 
inte helt lyckats integreras i det övriga samhället. Utifrån denna 
problematik framgår dock att trots att andelen socioekonomiskt svaga 
hushåll i miljonprogrammets områden är hög, är den genomsnittlige 
miljonprogramsinvånaren samtidigt en global medborgare med 
internationella kontakter, något som vid miljonprogrammets planering inte 
ens gick att föreställas vara möjligt. Detta gör det tydligt att dagens 
miljonprogramsområden innehåller enorma kvalitéer i form av människors 
varierande kulturer och därmed kunskaper och möjligheter. Att ta till vara 
på dessa individer, deras kunskap och historia se av en majoritet av det 
studerade empiriska materialet som en av miljonprogrammets största 
möjligheter och genom att visa på miljonprogrammets invånare och deras 
inneboende kvalitéer ges samtidigt den negativa och kritiska diskursen en 
motpol. Som detta kandidataarbete syftar till, kan den inverkan den diskurs 
som skapas kring miljonprogrammet minskas, främst genom ett minskande 
av, och genom presentationen av en motpol till, den kritiska och 
problemorienterade debatten. Detta är något som skulle skapa en rättvisare 
möjlighet för miljonprogrammets områden och dess invånare att dels 
identifiera sig med sin plats, dels att använda sig av och utveckla sina 
inneboende kvalitéer. Genom detta större fokus på människan i 
miljonprogrammets områden framgår också att miljonprogrammets 
områden innehåller mer än problematik. Områdena är hem åt en stor del av 
Sveriges befolkning, där befolkningen också står som representanter för en 
i stort outnyttjad kvalité vilken av flera författare och forskare benämns 
som en av miljonprogrammets största möjligheter vid en utveckling av 
dess områden. 
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Avslutningsvis går det att konstatera att det som under kandidatarbetets 
genomförande framkommit tydligast är att miljonprogramsproblematiken 
till stor del bygger på en negativ inställning och attityd mot både 
miljonprogrammets områden men även mot dess invånare. Ur detta 
framkommer att den diskurs som skapas, trots inslag av och en ökning av 
positivt innehåll sedan 1990-talet, till största del är fylld av negativt 
innehåll som sätter en stämpel på, och ofta ger miljonprogrammets 
områden ett dåligt rykte. Resultatet är att miljonprogrammets områden, 
trots förorternas kvalitéer, får ett dåligt rykte som genom åren inte har 
förbättrats utan snarare förvärrats, något som genom den allmänna debatten 
tillsammans med massmedias ofta negativa fokus också har lett till en 
stigmatisering av miljonprogrammets områden. Både de enskilda 
områdena, och miljonprogrammet i stort, har kommit att bli märkta och 
stämplade av ett rykte som ofta också visat sig svårt att tvätta bort. Det 
tycks därför inte räcka med ombyggnad, modernisering eller ens att 
konstatera att områdenas invånare trivs och är nöjda i sina områden, utan 
det räcker med en plats namn för att den kritiska och problemorienterade 
debatten skall hållas vid liv. För att frångå denna negativa riktning och 
istället ge miljonprogrammet, dess områden och deras invånare en ärlig 
chans till den utveckling som av majoriteten av de undersökta författarna 
påpekar, krävs att den diskurs som skapas omarbetas, eller helt tas bort.  
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KAP 4 AVSLUTNING 
I DETTA AVSLUTANDE KAPITEL REDOVISAS FÖR ARBETETS 
FRÅGESTÄLLNINGAR SAMT ARBETETS KÄLLHÄNVISNING 
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4.0 AVSLUTNING 

4.1 KANDIDATARBETETS FRÅGESTÄLLNINGAR 

VARFÖR PÅBÖRJADES MILJONPROGRAMMET OCH MED VILKA 
MEDEL ÄMNADES DESS MÅLSÄTTNINGAR UPPNÅS?  

Miljonprogrammet grundades i att Sverige efter andra världskriget 
och fram till och med 1960-talet utvecklades genom en kraftig 
ekonomisk tillväxt där industri, näringsliv och offentlig sektor 
expanderade och en högkonjunktur gav en stor del av befolkningen 
ökade realinkomster samtidigt som den privata och offentliga 
konsumtionen ökade. Näringslivets tillväxt tillsammans med en 
ökad arbetskraftinvandring medförde också en 
befolkningsomflyttning från landsbygd till tätorter och storstäder, 
något som kulminerade under miljonprogrammets år. Detta 
innebar att den ökande befolkningen ställde högre krav på fler och 
bättre utrustade bostäder samtidigt som de ekonomiska 
förändringarna ledde till att hela samhällets fysiska och sociala 
miljö förändrades, något som slutligen kom att leda till en 
bostadsbrist. För att råda bot på den rådande bostadsbristen, 
framförallt i storstäderna där den ökade befolkningens krav inte 
gick att uppfylla, startades miljonprogrammet vilket kom att 
genomföras mellan år 1965 och 1975. Under en tioårsperiod skulle 
drygt en miljon bostäder byggas enligt en huvudmålsättning att 
"Hela befolkningen skall beredas sunda, rymliga, välplanerade och 
ändamålsenligt utrustade bostäder av god kvalitet till skäliga 
kostnader".  
 

 

 
Målet var även att höja den genomsnittliga lägenhetsstorleken och 
utrustningsstandarden i Sveriges bostadsbestånd. Medlen för att 
uppnå miljonprogrammets mål var dels en förskjutning av 
nyproduktionen mot större lägenheter och dels en omfattande 
sanering och ombyggnation av äldre bostäder och för att få upp 
produktionen av bostäder hade staten i princip fyra styrmedel; 
  
Använda det bostadslånesystem som i sina grunddrag etablerats 
efter kriget och som byggde på kreditreglering och ett statligt 
finansiellt risktagande för byggande men öka de nationella 
ramarna för bostadslån till att motsvara 100 000 lägenheter om året  
Tillämpa skattesubventionering av egnahem genom att fortsätta 
med generösa underskottsavdrag för egnahemsägarnas 
ränteutgifter 
Utrusta kommunerna med medel för att garantera tillgången på 
planlagd mark 
Understödja rationalisering genom förhandsbesked vid långivning, 
direkta stöd till industriellt byggande och långtgående krav på 
standardisering. 
 
Medel för miljonprogrammets mål går alltså att sammanfatta som 
nya högre, mer långsiktiga mål för den statliga kreditgivningen 
samt förändringar i kreditgivning, markpolitik och hyresreglering 
vilka i princip kom att förändra hela det bostadspolitiska systemet. 
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HUR HAR MILJONPROGRAMMETS SOCIALA UPPFATTNING 
UTVECKLATS OCH FÖRÄNDRATS FRÅN BYGGNATION TILL IDAG? 

 

Synen på miljonprogrammet var från början positiv och initiativet 
till den omfattande bostadsreformationen stod inte enbart för att 
lösa den rådande bostadsbristen utan de nya bostäderna 
symboliserade även det moderna samhället och den moderna 
stadsplaneringen. Miljonprogrammet, som från början inte tänkt 
som ett stadsbyggnadsprogram utan som ett reformprogram, utgick 
från målet att förorten skulle bli hem åt framtidens klasslösa 
invånare, ett mål som redan under miljonprogrammets tidiga år 
kom att ifrågasättas. Den positiva bilden av 1960-talets visioner 
och inställningen till miljonprogrammet och dess områden kom 
redan tidigt under miljonprogrammets genomförande att bytas ut 
mot ett missnöje och en besvikelse då många ansåg att 
förverkligandet av miljonprogrammet inte levde upp till 
planeringsidealen. En stark kritik kom att riktas först mot 
miljonprogrammets fysiska miljö och arkitektur men senare även 
mot dess invånare och den segregation som kom att drabba 
områdena, varav det senare även kom att stämplas som ett 
samhällsproblem. Den problemorienterade kritik som lyfts mot 
miljonprogrammet har sedan 1990-talet dock börjat vägas upp av 
allt mer nyanserade artiklar från forskare och utredare i samband 
med att bostadsområdena som uppfördes under 1960-1970 var i 
behov av renovering. Denna mer nyanserade bild grundar sig 
huvudsakligen i ett sociologiskt och etniskt perspektiv som till viss 
del även lett till att Sverige sedan mitten av 1990-talet påbörjade 
ett omfattande arbete som bygger på att utveckla 

miljonprogrammets bebyggelse. Under senare år har också den 
allmänna bilden av miljonprogrammet skiftat och en slags 
romantisering av förortslivet gestaltas i olika kanaler. Trots detta 
kvarstår dock en negativ och probleminriktad diskurs kring 
miljonprogrammet vilken gör att förortens problematik upplevs 
som lika stor, om inte till och med större, än vad den var under de 
kritikfyllda åren under miljonprogrammets byggnation. Fokus har 
också skiftat för att från början huvudsakligen ha riktats mot 
miljonprogrammets fysiska miljö till att idag snarare peka ut 
miljonprogrammets invånare som roten till områdenas 
problematik.  
 

HUR FRAMSTÄLLS MILJONPROGRAMMET OCH DESS 
OMRÅDEN I MASSMEDIER?  

 

Den kritiska mediedebatten uppstod redan innan 
miljonprogrammets sista områden färdigställdes och har kommit 
att handla om ett utifrånperspektiv, en tolkning utifrån och inte 
från områdenas invånare. Massmedier har i både bild och text 
förmedlat mycket stark kritik mot miljonprogrammet och dess 
områden och starka kopplingar gjordes, och görs fortfarande, 
mellan områdenas fysiska utformning och dess sociala liv. Den 
massmediala debatt och kritik som från början främst riktades mot 
miljonprogrammets fysiska miljö och utformning har idag kommit 
att bli polariserad och konfliktfylld och handlar om såväl 
områdenas arkitektur och planering som klass, etnicitet, livsstil och 
segregation. Det är också med den kritiska och problemorienterade 
massmediala debatten som förorten som begrepp och diskurs 
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uppstår och de begreppsliga gränserna mellan förort, 
miljonprogram, segregation och sociala problem suddas ut. Detta 
har bidragit till att den förort som under decennierna efter andra 
världskriget beskrevs som det moderna boendet med lokal 
gemenskap, jämlikhet och demokrati istället blev en symbol för ett 
misslyckande och förorten kom att begreppsligt laddas om från 
svenskt modernitetsprojekt till platsen för det etniskt annorlunda, 
eller stadens annorlundahet.  
 

HUR PÅVERKAR DEN UPPMÅLADE BILDEN AV 
MILJONPROGRAMMET OCH DESS OMRÅDEN DEN SOCIALA 
UPPFATTNINGEN OM OMRÅDENA OCH DESS INVÅNARE?  

 

Den uppmålade bilden av miljonprogrammet och dess områden 
berör ofta etniska och religiösa begrepp samt pekar ut områdena 
antingen som farliga slumområden eller som livlösa platser som 
fungerar som hem åt landets fattigaste och mest socialt utsatta 
hushåll, hushåll som ofta är av utländskt ursprung. Detta tenderar 
skapa en känsla och indelning av "vi och dem", något som 
ytterligare förvärrar miljonprogramsproblematikens natur och som 
därmed ger upphov till starka generaliseringar gällande 
miljonprogramsområdena. Denna generalisering skapar en allmän 
bild av miljonprogramsområdena som en betongförort utan 
kvalitéer eller värden att ta tillvara på, något som också påverkar 
miljonprogrammets invånare och deras möjligheter att identifiera 
sig med sin plats. Tydligt är dock att dagens 
miljonprogramsområden innehåller enorma kvalitéer i form av 
människors varierande kulturer och därmed kunskaper och 

möjligheter. Att ta till vara på dessa individer, deras kunskap och 
kulturella arv, är en av miljonprogrammets största möjligheter och 
genom att framhäva värdet hos miljonprogramsområdenas 
invånare ges den negativa och kritiska diskursen en motpol. En 
stads sociala verklighet är dock alltid specifik, det vill säga 
beroende av människors historia, processer och projekt samt 
föreställningar och drömmar. Frågan om identitet och människans 
plats är något som länge varit kopplat till staden och dess 
funktioner och som kan ses som avgörande för synen på en plats. 
Med den negativa och problemorienterade diskurs som skapas 
kring miljonprogrammets områden och därmed även kring dess 
invånare förminskas ofta invånarnas möjlighet att på ett rättvist sätt 
identifiera sig med sin plats på grund av det dåliga rykte dessa 
områden kommit att få. För att istället skapa en mänsklig stad där 
människor ges möjlighet att utveckla sin sociala kompetens och 
kunskap är det avgörande huruvida förändringar i den fysiska 
miljön i en stad genomförs med respekt för den sociala 
verkligheten med dess inneboende människor och deras relationer 
till sin plats. 
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4.2 KRITIK  

Mot det egna arbetet förekommer en viss möjlighet till kritik. Den 
begränsade tidsramen tillsammans med svåråtkomligt material har 
begränsat mängden undersökt empiriskt material samt även förhindrat 
användandet av intervjuer som metod för att undersöka 
miljonprogramsområdenas inneboende åsikter och värderingar. Detta är 
något som påverkar arbetets resultat i den aspekt att redan befintlig 
forskning har legat till grund för att uttrycka miljonprogramsinvånares 
åsikter utan att genom intervjuer förankra dessa åsikter i verklighetens 
områden. Detta är något som kan medföra en viss generalisering av 
arbetets analys men bedöms inte negativt påverka kandidatarbetets resultat. 
Inför vidare arbete är dock just intervjuer något som rekommenderas för att 
fästa arbetets resultat djupare.  

Det finns även en viss problematik gällande det grundläggande valet att 
behandla miljonprogrammets två perspektiv som delar av olika diskurser. I 
begreppsdefinitionen beskrivs hur diskurser är ett sätt att tolka världen och 
då också något som konstrueras inom många olika områden och ämnen. 
Samtidigt har en avgränsning gjorts till diskurserna som analytisk 
operation, något som tyder på att forskaren ser diskurserna som något den 
själv kan konstruera. (Winter, Jorgensen och Philips, 2000:137) Denna 
dubbla betydelse och tolkning av begreppet motverkas dock genom en 
grundlig redogörelse för hur väl förankrade de två olika diskursdelarna är 
vilket visar på att diskurserna inte är skapade av författarna.  

 

 

4.3 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA ARBETE 

Under arbetets gång har det tydligt framkommit att materialet kring 
miljonprogrammets sociala aspekter ofta har ett fokus på fysiska aspekter 
vilket gör att även om de sociala aspekterna behandlas, bortses från 
betydelsen av miljonprogrammets invånare. Den diskurs vi diskuterar 
under arbetet behandlas även av andra men den kopplas främst till 
områdenas fysiska utformning, det är sällan dess betydelse för de enskilda 
invånarna som diskuteras och behandlas. Med detta arbete vill vi påvisa 
denna problematik, att dagens negativa och kritiska diskurs även inverkar 
på miljonprogrammets invånare och deras möjlighet att identifiera sig med 
sin bostadsort eller stadsdel. För framtida arbete kring miljonprogrammet 
och dess områden krävs därför en medvetenhet om detta, för ingen plats 
kan någonsin få en identitet och ett värde om inte människorna på platsen 
ger den en betydelse, ett värde och en identitet.  
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4.4 KÄLLKRITIK  

Samtliga artiklar vi använt oss av bör ses på med viss kritik. Flertalet av 
artikelförfattarna är politiskt bundna varför artikelinnehållet också kräver 
ett kritiskt förhållningssätt då de inte kan anses lämpliga för användande 
som vetenskapliga artiklar då de inte innehåller den högre kvalité som 
forskningsbaserat material gör. Något som hjälpt mycket i denna 
granskning är huruvida artiklarna har citerats i tidigare forskning eller 
studier, något som ger en fingervisning om att andra forskare ansett 
innehållet som relevant och i sin tur använt delar av innehållet i en egen 
artikel eller studie. Under kandidatarbetet har en strävan funnits efter att 
använda flertalet olika författare och källor för att på så sätt stärka 
trovärdigheten kring studiens problemdiskussion och forskningsfrågor. En 
eftersträvan har också gjorts att i så stor utsträckning som möjligt utgå från 
ursprungskällor för att på så sätt minska risken för att studien skall 
innehålla snedvriden information, något som lätt händer vid bruk av 
andrahandskällor. En blandning har gjorts av äldre och nyare litteratur och 
artiklar för att på så sätt undersöka hur synen på miljonprogrammet 
förändrats över tid, något som bidragit till att flertalet olika författares 
synvinklar på miljonprogrammets problematik har presenterats samt att 
visa att miljonprogramsproblematiken funnits en längre tid och att olika 
forskare genom tiderna försökt hitta olika lösningar. Empirin utgörs av väl 
använda och citerade forskningsrapporter, avhandlingar och studier som 
alla är återkommande material inom det behandlade ämnet. Detta bidrar till 
att öka empirins trovärdighet varför den grundande empirin också ses som 
tillförlitlig.   
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