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Abstract 

The current housing shortage in Stockholm is a fact and a daily problem for the society, to ease 

this problem and modernize neighborhoods built in the early 1960s, densification has often been 

used as an solution to the problem. Densification consists of building new properties in older 

areas to create a closer community and more homes. The expectation is that these older areas 

through durability, functionality and beauty should become more sought after, but it is difficult 

to achieve in areas with already poor reputation.  

 

The aim with this study is to get a better understanding of how quality with, amongst others, 

service and security in a neighborhood is affected parallel by a densification. Based on a survey 

study, the students shall figure out how a densification affects a residential area with current 

problems regarding criminality and what it takes to recreate improvements in the residential 

area. Students will examine what makes quality increase in a residential area and based on the 

study come to a conclusion.  

 

The result of the study survey shows that the region has not improved in terms of quality, service 

and security. Most of the population believes that the changes is not obvious and requires 

greater resources to improve the area. They believe mainly that there must be an improvement 

in the current public transport to ease the traffic flow, to and from the area. It would require that 

a more diverse group of people were to move in the area for not to promote criminality that 

today originates in the area. Hopefully these are aspects that will be considered within the next 

step of the densification that is now at the planning stage. This means that in order to create an 

optimal residential area that will attract more people to settle in Östberga a substantial 

improvement regarding public transportation and various activities, which will entertain the 

residents and thus reduce crime and increase safety, is required. 

  



 

 4 

Acknowledgement 

This thesis has been written as a closure to our graduate education in civil engineering program 

at the department of real estate and construction, Royal Institute of Technology in Stockholm 

and correspond to 15 credits. The work was completed in May, 2016. 

 

We would like to thank Fredrik Brunes that enabled this study and who have shown great 

commitment and interest in the subject that has given us inspiration during the study. We would 

also like to direct our gratitude to Åsa Winfridsson at Stockholm City who contributed by 

information and opinions that has given us a basis for completing the study. 

 

Finally, we would like to thank all who participated in the survey study and took their time to 

engage in the study, in order to make it possible. 

 

Frida Pedersen and Märta Stopner 

Stockholm, 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 5 

Examensarbete 

 

 

  Titel Miljonprogrammet – hur påverkar förtätning 

kvaliteten i ett område 

Författare Frida Pedersen och Märta Stopner 

Institution Institutionen för fastigheter och byggande 

Examensarbete Kandidatnivå nummer TRITA-FOB-ByF-KANDIDAT-2016:21 

Handledare Fredrik Brunes 

Nyckelord Förtätning, Trygghet, Kvalitét, Skönhet, 

Hållbarhet 

    

Sammanfattning 

Den rådande bostadsbristen i Stockholm är påtaglig och dagligen ett problem för samhället, för 

att underlätta detta problem och modernisera de bostadsområden som uppfördes under tidigt 

1960-tal har man valt att använda sig av förtätning. Förtätningen utgörs av att man bygger nya 

fastigheter i äldre områden för att skapa ett tätare samhälle och fler bostäder. Förhoppningen är 

att dessa äldre områden genom hållbarhet, funktion och skönhet skall bli mer eftertraktade, men 

det krävs stora krafttag för att uppnå detta i områden med tidigare dåligt rykte.  

 

Syftet med arbetet är att få en ökad förståelse för hur kvalitet, med bland annat service och 

trygghet i ett område påverkas parallellt av en förtätning. Utifrån en enkätstudie skall 

studenterna komma underfund med hur ett redan drabbat bostadsområde påverkades av en 

förtätning och vad som krävs för att åter skapa förbättringar inom bostadsområdet. Studenterna 

skall undersöka vad som ökar kvaliteten i ett bostadsområde och utifrån studien komma fram 

till en slutsats. 

 

Resultatet av studiens enkätundersökning visar på att området inte har förbättrats när det gäller 

kvalitet, service och trygghet. De flesta anser att förändringen inte är påtaglig och att det krävs 

kraftigare resurser för att förbättra området. De anser främst att det måste ske en förbättring 

gällande kollektivtrafiken för att underlätta framkomligheten till och från området. Det krävs 

att det rör sig en mer varierande folkgrupp för att inte framhäva den kriminalitet som idag 

härstammar i området. Förhoppningsvis är detta aspekter som kommer tas i beaktning inför 

nästa steg i förtätningen som nu är under planeringsstadiet. Det innebär att för att skapa ett 

optimalt bostadsområde som skall locka fler individer till att bosätta sig i Östberga krävs en 

kraftig förbättring gällande kollektivtrafiken samt varierande aktiviteter som skall underhålla 

de boende och därmed minska kriminaliteten och öka tryggheten.  
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Detta examensarbete har skrivits som en avslutning på vår kandidatutbildning inom 
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Disposition 

Inledning 

I detta stycke får läsaren en presentation av examensarbetet. Det som tas upp är bakgrund, syfte, 

metod, avgränsning och disposition.  

 

Teori 

Detta stycke innehåller olika delar av relevanta studier gällande hållbarhet, funktion och 

skönhet inom ett bostadsområde. I denna avdelning lyfts faktorer som påverkar individens val 

av område och hur stor inverkan de omkringliggande faktorerna influerar till intrycket av ett 

bostadsområde.  

 

Presentation av fallet 

I detta stycke kommer en presentation av fallet, det beskrivs hur Östberga är uppbyggt samt hur 

olika företag valt att arbeta i området. Det beskrivs hur organisationer arbetat under uppbyggnad 

av olika byggnadsprojekt i området samt pågående projekt gällande tryggheten i området. 

 

Metodik 

I denna avdelning diskuteras forskningsmetoden fallstudie, varför den är mest tillämpbar i 

denna studie. Genom denna studie sammanfattas olika val av metodik gällande formulering av 

enkätstudier och hur de skall utformas för att skapa bästa möjliga utfall. I detta stycke nämns 

även tillvägagångssättet gällande utformning av enkät samt information gällande kontakt med 

bostadsrättsägarna. 

 

Resultat 

I denna avdelning nämns enkätens resultat och vilka preferenser och faktorer som har förbättrats 

eller försämrats i området samt vilka andra faktorer som har en betydande roll i omvandlingen. 

Skillnaden innan förtätningen och efter förtätningen nämns för att kontrollera vilka 

förhållanden som har störst påverkan.  

 

Analys  

I detta kapitel analyseras resultatet som redovisades i föregående kapitel. I denna avdelning 

presenteras analyserna som kan utföras utifrån den insamlade data och en förklaring till varför 

studien gav det utfall som redovisats. Här kommer det även att knytas samman med den tidigare 

litteraturstudien som genomförts. 

 

Slutsats och avslutande diskussion 

Här redogörs de slutsatser som genomförts utifrån analyskapitlet. I detta stycke diskuteras även 

genomförande av studien och ett förslag till vidare forskning gällande förtätning av 

bostadsområden. 
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Introduktion 
_____________________________________________________________________ 

Här presenteras en inledande text till arbetet som ligger till grund för problematiseringen. 

Problematiseringen utgörs i ett syfte och bakgrundsmaterial som anses relevant för utformning 

av uppsatsen samt en avgränsning och disponering.  

_____________________________________________________________________ 

Bakgrund 

Bostadsbrist 

Den kraftiga bostadsbristen i Sverige uppstod kring 1940-talet när fler valde att flytta från 

landsbyggden in till städerna, och blev främst påtaglig på grund av de långa bostadsköer som 

uppkom. På tågstationer i de centrala delarna samt ute i förorten valde medborgare att gå ut 

med budskapet om att inte flytta till Stockholm på grund av den rådande bristen på bostäder 

(Bostadsförmedlingen, 2013). Detta var ett av skälen till att det startades en kommunal 

förmedling, för att kommunen skulle kunna få en bättre bild på efterfrågan av bostäder. 

 

Det dröjde till år 1952 innan det första förslaget till samverkan mellan Stockholm och 

förortskommunerna valde att beaktas. I början på 1960-talet var de politiska partierna överens 

om att bostadsbristen inte fick bromsa utvecklingen av den svenska välfärdsstaten. Recept på 

utbyggnaden av Sverige var storskalighet, centrala direktiv och normering. Under 1960-1975 

byggdes över en miljon bostäder runt om i Sverige, det så kallade miljonprogrammet. Det 

kraftiga bostadsbyggandet gav följder som minskade trycket på bostadsmarknaden och ett tag 

var det planer på att lägga ner bostadskön. Detta berörde främst bostäder runt om i förorterna 

genom att det alltid varit svårt att få en bostad i innerstaden. 

 

Miljonprogrammet 

Förutom bostäderna som uppfördes under denna epok hade stadsplaneringen en inverkan på 

utformningen, en speciell typ av stadskärna skulle utformas med affärer, samhällsservice, 

biografer, arbetsplatser, kyrka och skola (Stockholm stad, 2015). En tydlig aspekt gällande 

miljonprogramsområden är trafikseparering, där gående och bilar skiljs åt. 

 

Under 1970-talet tillkom det cirka 100 000 lägenheter. Lägenheterna hade en stor inverkan på 

bostadsköerna vilket innebar att det ett år senare inte fanns någon efterfrågan på lägenheter i 

flerbostadshus (Boverket, 2014a).  

 

De hus som var dominerade på marknaden vid denna epok var främst lamellhus om tre 

våningar. En tredjedel av det som byggdes var dessutom villor och andra småhus och inte 

höghusen som de flesta ansåg hade en dominerande roll i miljonprogrammet (Boverket, 2014b). 

 

 
Bild 1: Typisk utformning av miljonprogramshus. Privat foto. 
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I Sverige finns det 53 områden som uppfyller kriterierna för ett utsatt område, med några få 

undantag rör det sig främst om miljonprogramsområden där polisen anser att de strukturella 

förutsättningarna gör det svårt att arbeta. I en studie som utförts av Polisen anses ett utsatt 

område vara ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg socioekonomisk 

status och där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället. De har i studien valt att dela in 

utsatta områden i tre olika kategorier beroende på hur drabbade de anses vara. De tre 

kategorierna är följande: utsatta områden, riskområden samt särskilt utsatta områden där 

Östberga befinner sig i kategorin, utsatt område. Ett utsatt område uppvisar en problematik som 

primärt kräver polisiär närvaro och polisiära insatser för att komma till rätta med existerande 

problem. Det kännetecknas även av att de boende upplever att det finns en potentiell hotbild 

från de kriminella i området vilket har lett till en allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen 

(Polisen, 2015). 

Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva hur förtätning påverkar ett bostadsområde som 

skapades för att lindra den kraftiga bostadsbrist som uppstod kring 1960-talet.  

Metod 

Insamling av data till akademisk studie kan utföras på åtskilliga sätt. Denna studie baseras på 

litteraturstudier, intervju och slutligen en enkätundersökning där hushåll i Östberga får bidra 

med sin åsikt gällande förtätning av bostadsområde. Frågorna till enkätstudien har tagits fram 

genom litteraturstudier, diskussioner samt överläggande omdömen från handledare. Genom att 

använda dessa metoder formades en enkät med bäst utfall för undersökningen. 

 

Utöver litteratur i form av studier har data insamlats från internetbaserade källor. 

Avgränsning 

Denna studie inriktar sig på hushåll inom bostadsområdet i Östberga, bostadsrätter som byggdes 

på 1970-talet i samband med bostadsbristen samt de relativt nya bostadsrätterna. Vilket innebär 

att generella slutsatser inte kan dras. 

 

 
Bild 2: En bild över det avgränsade området i Östberga som används för att utföra denna litteraturstudie 

(Datscha, 2016). 
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Teori 
_____________________________________________________________________ 

I det här kapitlet ska först olika stadsplanetyper beskrivas, därefter presenteras en modell för 

att förklara vilka fysiska egenskaper som ger höga kvaliteter i ett område, slutligen presenteras 

en studie hur förtätning har påverkat attraktiviteten. 

_____________________________________________________________________ 

Fysiska egenskaper utifrån stadsplanetyper 

Vid byggnation och planering av ett bostadsområde är det många faktorer och aspekter som är 

av betydelse för att skapa ett så trivsamt och attraktivt område som möjligt. Egenskaper som 

hållbarhet, funktion och skönhet utgör grunden för attraktiviteten för ett bostadsområde, som 

lever kvar efter den romerska arkitekten Vitruvius. Redan för 2000 år sedan talade han om 

arkitektur och dess beståndsdelar i sina verk Om arkitektur: 10 böcker. I den första delen 

beskrivs samspelet mellan hållbarhet, funktion och skönhet som grundpelare för arkitektonisk 

kvalitet (Vitruvius P, 2009). Att tidigt i en planering av en byggnation ta dessa faktorer i 

beaktning ger förutsättningar för att skapa en så optimal bostadsmiljö som möjligt och 

maximera trivseln för de boende. 

 

Hållbarhet 

Enligt Vitruvius uppnås hållbarhet då områden anläggs med lämpliga material på säker grund. 

Idag är hållbarhet av större vikt än någonsin då människan med hjälp av ny teknologi och 

forskning de senaste decennierna blivit mer medveten om vad våra handlingar får för 

konsekvenser på miljön. Att bygga med ett miljömedvetet och hållbart byggande för framtiden 

är av stor betydelse.  

 

Det är kvaliteten på material och utförda arbeten som genererar hur beständig en byggnation 

blir över tiden (Brunes. F, 2015a). I Östberga är lamellhusen konstruerade med platsbyggd 

bokhyllestomme av betong med tvärgående mellanväggar samt bärande pelare mellan fönstren 

och hela gavlar i betong, som är tidstypiskt för miljonprogrammet (Björk. C, m.fl, 2015). 

Typiska materialval för husfasader är prefabricerade betongelement samt övervägande puts och 

grönområden, som beskrivs mer utförligt i senare stycke, är utformade efter stadsplanetyperna 

Hus i park samt Hus i parkering. 

 

Funktion 

Funktion erhålls då området är konstruerat på sådant sätt som medför att användningen är 

ändamålsenlig. Beroende på hur sammansättningen av människor som bor i området är 

utformade, ser utformningen av funktion olika ut. Att det finns tillgänglighet till hus, parker 

och grönområden genom breda dörröppningar, breda trottoarer, få höjdskillnader etcetera 

skapar förutsättningar för de boende, såväl unga som äldre, att ta sig fram och nyttja området 

på tänk sätt.  

 

Service i området med exempelvis mataffärer, apotek, vårdcentral och motion bidrar till hög 

funktion då det mest essentiella finns i de boendes direkta närhet. Att undvika rädsla och skapa 

trygghet i området kan ordnas genom att minimera antalet undangömda partier, öppna upp och 

skapa transparens samt ha ordentlig belysning. Utifrån detta sätt minskas risken för bland annat 

kriminalitet, att bli rånad, att ramla och slå sig och känna en allmän otrygghet. Funktionen i 

området kan också höjas genom att det finns olika sorters nöjen. Parker och öppna ytor kan vara 

ett sådant nöje, en fotbollsplan för ungdomar att samlas och umgås vid ett annat och barer och 

restauranger ett tredje. 
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Skönhet 

Skönhet utgörs av faktorer som gör att ett område ger tillfredsställelse, fås genom en 

regelbundenhet som bidrar till elegans och visuell trevlighet. Faktorer som axialitet, rörelse och 

ljus har stor påverkan på att förhöja skönhet i ett område. 

 

Med axialitet eller siktlinjer menas att det finns en genomblickbarhet, att två eller flera 

intressanta punkter knyts samman. Symmetrier, längden på axeln och öppningars utformning 

är viktiga beståndsdelar som påverkar känslan av axialitet. I Östberga finns delvis goda 

siktlinjer, och placering av de nya byggnader i främst ytterkant av bostadsområdet som 

tillkommit vid förtätningen, kan antas ha valts just för att bibehålla områdets axialitet. 

 

Rörelse är möjligheten att förflytta sig på ett sätt som upplevs fritt och bidrar till en känsla av 

rymd. Vid fall då du skall ta dig från punkt A till punkt B verkar rörelse till en 

skönhetsförhöjande faktor om du kan välja mellan många olika sätt att förflytta dig från A till 

B på. Ett utmärkt exempel är stora delar av Bromma, närmare Äppelviken, Ålsten, Smedslätten, 

Höglandet med flera, som är uppbyggd enligt stadsplanetypen trädgårdsstaden. Om du 

exempelvis vill ta dig från Ålsten till Smedslätten kan du välja mellan att gå en promenad i den 

kuperade terrängen längs vattnet, att följa en av de lite större bilvägar som går genom områdena 

eller välja att hitta din egen väg kantad av hemtrevliga smågator och fina villahus. Rörelsen och 

valmöjligheten att välja väg bidrar till skönhet i området som ökar attraktiviteten. 

 

Ljus ger möjlighet till beskådning av den skönhet som finns i ett område. Dagsljuset är 

avgörande för en god upplevelse av axialitet, öppenhet och rörelse (Forshed K och Nylander O, 

2015a). 

 

Lägesegenskaper 

Ett bostadsområdes attraktivitet är även nära kopplat till dess läge, och är av stor betydelse för 

de flesta individer vid val av bostad. Lägesegenskaperna kan delas in i mikroläge, närområde 

och närområdets attraktivitet, där mikroläget innebär de som anses vara närmast objektet. 

Mikroläget för objektet avser närliggande gator, parker eller torg, hur attraktiva dessa utges 

vara samt hur trafikerade gatorna i området är. Nackdelarna och fördelarna jämförs och 

kontrolleras utifrån dessa faktorer för att skapa ett högt och attraktivt värde för individen, och 

skall anpassas utefter genre av person. 

 

Närområdet har även det en betydande faktor för bostadsområdet, och det kontrolleras främst 

vad för typ av aktivitet som omger omgivningen. Aktivitet i detta fall innebär bland annat vilken 

eller vilka typer av arbetsplatser som är belagda inom området och hur attraktiva de utges vara, 

vilken typ av service finns tillgång till och vilka naturliga fördelar som finns inom området. 

Servicen i området har en stark betydelse för individen där service däribland omfattar handel, 

dagis, sjukvård och äldreomsorg, faktorer som främst är tillägnat att påverka omgivningen 

positivt. Aktiviteten i området resoneras olika beroende på vilka typer av människor som söker 

sig till ett område. I åldersspannet 25-30 krävs det större utbud av nöje och barer än för en 

barnfamilj. Vilket innebär att beroende på syftet med området bör det skapas en planering 

utifrån den tänkta målgrupp som utger rätt bild för omgivningen som lockar rätt intressenter 

(Brunes. F, 2015b). 
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Stadsplanetyper 

Hus i park 

Hus i park karaktäriseras av öppna stadsrum med fristående byggnader. Byggnaderna 

representeras främst av punkt- eller lamellhus. Gaturummen är rumsligt öppna med en del fria 

ytor framför husen. Husen är belägna i ett parkrum, indragna ett stycke från gatan och åtskilda 

från varandra. Det område som finns mellan fastigheterna och gaturummet är allmänt utrymme 

och kan användas av samtliga individer. Gatorna är ofta krökta och följer husgrupperingarna 

samt topografin. Parkeringen i området framställs i mindre enheter och utformas som gröna 

rum som kan placeras nära de befintliga bostäderna (Forshed K och Nylander O, 2015b). 

 

 
Bild 3 & 4: Hus i park (tv) respektive Hus i parkering (th). Privat foto. 

 

Hus i parkering 

Vid vidare exploatering i ett bostadsområde krävs det oftast en ökning av gatu- och 

parkeringsytor för att tillmötesgå de boendes behov. I områden där det krävs en större 

utveckling kring sådana ytor inverkar detta ofta på de befintliga grönområden vilket leder till 

att den dominerade marken för bostadsområdet blir gatu- och parkeringsytor (Forshed K och 

Nylander O, 2015c). 

 

Applicering av stadsplanetyper 

Östberga är ett bostadsområde som innehar de båda ovannämnda karaktärerna av stadsplaner. 

Vid förtätning av området har man försökt behålla mycket av de öppna och gröna ytor som 

tidigare funnits, och samtidigt tillfredsställa det ökade behovet av gatu- och parkeringsytor. 

Resultatet har blivit denna hybrid mellan Hus i park och Hus i parkering. Det är svårt att säga 

att den ena typen är mer dominerande än den andra då de båda typerna går in i varandra som en 

naturlig följd av att ett beslut om förtätning i området fattades. 
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Presentation av fallet 
_____________________________________________________________________ 

Här kommer studiens presentation av fallet att beskrivas. Information gällande uppbyggnaden 

och utvecklingen av bostadsområdet Östberga samt ett pågående projekt för att förbättra 

tryggheten och minska kriminaliteten i området. 

_____________________________________________________________________ 

Östberga 

Östberga är en stadsdel i söderort inom Stockholms kommun, där stora delar består av 

industrimark. Idag är de boende omkring 5 800 personer och antalet invånare förväntas öka de 

närmsta tio åren till drygt 9 000 boende (Stockholm stad, 2015a).  

 

Åren 1957-1959 byggde HSB drygt 800 lägenheter kring Stamgatan, ett experiment i 

bostadsbyggandet som fört det industriella byggandet i Sverige avsevärt framåt. Vid 

bostadsbyggandet prövades nya idéer kring stadsplanen och lägenheternas planlösning. Husen 

placerades runt Stamparken som vid denna tidpunkt var området ”hjärta”, där barnen kunde 

leka och vuxna träffas ostört avskilt från biltrafiken (Stockholm stad, 2015b). 

 

Östbergahöjden och Östbergabackarna uppfördes 1966-1969 av Svenska bostäder, totalt 

omfattades bebyggelsen av 49 lamellhus med 1200 lägenheter. För att inte förstöra för mycket 

av miljön försökte de att bevara naturen genom att vara försiktigt gällande berghällar och 

naturmark mellan husen samt de höga tallarna som idag har ett viktigt inslag i bostadsmiljön. 

För att sätta en prägel på fastigheterna anlitades 21 konstnärer för att skapa dekorativa 

emaljmålningar som pryder husens entréer (Stockholm stad, 2015c). 

 

Fram till 2000-talet var området i stort sätt oförändrat, men har under senare år tillförts en viss 

förtätning. I samband med projektet gällande förtätning fick alla gator nya namn med en mer 

lokal anknytning eller i kategori ”halländska ortsnamn” (Stockholm stad, 2015d). 

 

 
Bild 5: Östbergahöjden, utförda och pågående arbeten gällande förtätning (Spinnsidan 3, Stockholm stad, 

2015). 
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På Östbergahöjden har det i samband med förtätningen genomförts ombildning av hyresrätter 

till bostadsrätter i stor omfattning under 2000-talet. I området har andelen lägenheter i 

bostadsrättsföreningar ökat från 41 % i början av 1990-talet till idag 93 %. Ändock att en 

ombildning genomfördes från hyresrätter till bostadsrätter, finns det fortfarande ett stort antal 

hyresgäster som bor kvar och hyr av bostadsrättsföreningarna (Stockholm stad 2015e). 

 

 
Bild 6 & 7: Östbergahöjden, fastigheter som uppfördes under miljonprogrammet(bruna) tillsammans med de 

nya fastigheter (gula) som uppfördes under förtätningsarbetet kring millenniumskiftet. Privat foto. 

 

Svenska bostäder 

Svenska bostäder är verksamma inom Östberga, de har fyra fastigheter med varierande storlek 

på lägenheter. Det finns lägenheter från två rum till fem rum för att uppfylla individernas skilda 

behov. Bostäderna uppfördes mellan 1967 och 1969 och utgörs av loftgångshus 

(Svenskabostäder, 2015).  

 

Fastigheterna i detta område är idag ett av alla områden som är i behov av renovering, därmed 

kommer en sådan ske under de kommande sex år. Renoveringarna kommer att ske i fem olika 

områden varav ett av dessa är Östberga. Förutom upprustning av fastigheterna kommer det att 

läggas mycket arbete kring att skapa områden med högre trivsel, större trygghet och inte minst 

grönare, energisnålare och miljövänligare trakter. 

 

Genom att tilläggsisolera, byta fönster och förbättra värmeåtervinningen kan 

energiförbrukningen minska med 30 %. Värme och ventilationssystemet injusteras vilket ger 

en minskad energianvändning men även ett bättre inomhusklimat (Svenskabostäder, 

”Miljösatsning”, 2015).  

 

Samverkan Östberga 

Samverkan Östberga kommer att fokusera på en samverkan mellan två eller flera av stadens 

bolag och där samtida insatser av olika karaktär är en förutsättning för att nå målet om ett 

attraktivt och tryggt Östberga (Stockholm stad, 2015a). 

 

Projektet har som utgångspunkt att fokusera på att öka förutsättningarna för att boende ska 

mötas, och att den yttre miljön i Östberga skall omhändertas för att förebygga och bryta 

eventuell negativ utveckling för barn och ungdomar. De åtgärder som genomförs i området, 

utgår från vad boende i stadsdelen framfört för önskemål och synpunkter vid olika tillfällen 

under de senaste åren (Stockholm stad, 2015b). Störst fokus inom detta projekt är att hitta en 

långsiktig lösning för att utveckla faktorer som trygghet, service och kvaliteten i området.  
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Metodik 

_____________________________________________________________________ 

Här kommer studiens metodval att presenteras, där först generella aspekter om 

enkätundersökningar tas upp och sedan presenteras utformning av enkäten för denna uppsats 

samt intervju. 

_____________________________________________________________________ 

Formulering av en enkät 

En enkät är ett formulär med frågor som skickas till den svarande, respondenten. Vid en 

enkätstudie bör processen ske enligt en bestämd ordning där frågor och svar levereras mellan 

marknadsanalytikern och respondenten. Processen utgår ifrån att marknadsanalytikern ställer 

en fråga som innehåller information till respondenten som analyserar frågan och bestämmer sig 

för ett svar. När respondenten anser sig färdig levererar den medverkande sitt svar till 

marknadsanalytikern för vidare analys. Marknadsanalytikern har sedan till uppgift att granska 

och analysera svaren från respondenten för att komma fram till en slutsats som kan användas 

för vidare undersökning inom frågeställningen.  

 

Svårigheterna med att genomföra en enkät är flera och processen tar sin början när 

marknadsanalytikern skall omvandla frågan till ord, det innebär att koda. Det är viktigt att 

frågan formuleras på ett noggrant och tydligt sätt för att respondenten skall uppfatta dess syfte, 

därmed lyssnar och avkodar respondenten budskapet och har då förhoppningsvis erhållit 

budskapet. Nästa steg i processen är när respondenten uppfattat frågan och avger ett svar, det 

som önskas av respondenten är att man anses ärlig i sitt svarsformulär för att ge ett bättre 

underlag till marknadsanalytikern. Det sista steget i processen är när respondenten kommit fram 

till ett svar som vederbörande formulerar i ord eller genom att kryssa i en ruta eller ett 

svarsformulär. I det sista steget finns det risk för missförstånd beroende på hur respondenten 

valt att koda sitt svar och hur marknadsanalytikern sedan avkodar svaret, det bör därmed finnas 

en återkoppling från marknadsanalytikern till respondenten för att undvika misstolkning 

(Brunes F, 2015c).  

 

Vid formuleringen av frågan finns det många fallgropar det gäller framförallt sådana saker som 

anses självklara men som marknadsanalytikern ändå har en tendens att förglömma. En 

grundläggande aspekt är att definiera frågan tydligt i tid och rum, till exempel ”Hur länge har 

du bott här i området?” vad menas med ”här?” och vad innebär hur ”länge”? Både ”här”, den 

geografiska begränsningen, och ”länge”, tidsspannet, är fritt att tolka för varje respondent som 

alla har olika erfarenhet att jämföra med. Avslutningsvis, bör det funderas kring om svaret skall 

vara i år eller månader.   

 

En annan viktigt detalj är att klargöra en sak i taget och inte blanda ihop flera frågor i en och 

samma, det kan innebära förvirring och feltolkning hos respondenten. Slutligen, skall frågan 

vara balanserad så att marknadsanalytikern inte påverkar respondenten i en viss riktning.  

 

En annan fallgrop är över- och underrapportering vid frågor där respondenten ska bedöma hur 

ofta en viss händelse inträffar, kan det hända att respondenten väljer att överdriva hur ofta det 

händer vilket innebär att respondenten överrapporterar. Underrapportering kan inträffa när 

respondenten väljer att inte svara sanningsenligt för att svaret inte anses socialt accepterbart. 

 

Frågeordningen kräver planering och kan påverka respondentens svar, ett tips anses vara att 

ställa känsliga frågor sist för att det därmed kan minska risken för att förstöra resten av frågorna. 

En beprövad teknik är ”tratt-tekniken” vilket innebär att man börjar med en allmän fråga för att 
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sedan ställa specifika frågor, fördelen med denna teknik är att respondenten har lättare att 

besvara specifika frågor om de först fått begrunda det hela utifrån en allmän fråga. 

 

Det finns en mängd aspekter att belysa när det handlar om respondentens inre process, vilket i 

detta fall behandlar studier kring minnet. Det man önskar är en hög reliabilitet, det vill säga att 

svaret inte varierar över tiden och att det har hög validitet, det vill säga att svaret stämmer 

överens med vad som faktiskt hänt. En teori om minnet beskrivs med termen ”glömskekurva”, 

det vill säga ju längre tid som förflyter mellan händelsen och erinran av densamma, desto större 

är risken för glömskan. En annan teori är inferensteorin där möjligheten att minnas en händelse 

beror på tidigare erfarenheter, vilket innebär sådant som inträffat före händelsen men även 

erfarenheter som görs mellan händelsen och erinringstidpunkten (Brunes F, 2015d).  

 

Det som man bör utgå ifrån är att allting som händer lagras i hjärnan, och lösningen ligger 

därmed i att hitta i minnet. Utifrån en sådan angreppspunkt blir det viktigt hur respondenten 

minns händelser, de vill säga hur denne kodar händelserna och vilka verktyg som används för 

att hämta ur minnet. Kodningen är beroende av omständigheterna kring händelsen och tidigare 

upplevelser, kunskaper, attityder och känslor hos personen. Det är inte möjligt att i efterhand 

påverka hur människor har kodat ett minne, men däremot är det möjligt att påverka hur ett 

minne tagits fram. Det går inte att bortse från att tiden ändå har en viss påverkan därmed bör 

erinringsperoiden, det vill säga tiden mellan händelsen och erinran vara så kort som möjlig. Ett 

sätt att minnas är att försöka finna associationer till annan lagrad kunskap, detta genom 

minnesmärkning.  

 

Hur svaren ges från respondenten är beroende utifrån vilka möjligheter marknadsanalytikern 

ger respondenten. Det brukar skilja på öppna frågor och frågor med givna svarsalternativ. 

Öppna frågor är sådana där respondenten med egna ord får formulera sitt svar, medan de 

frågorna med givna svarsalternativ innebär en mer styrande roll över respondenten. Det är 

möjligt att blanda dessa typer av frågor i en enkätstudie för att skapa en fullständig 

undersökning. De öppna frågorna anses mest användbara när det finns möjliga svar som det 

inte går att förutse vid skapandet av frågorna. Ytterligare en fördel med öppna frågor är om 

marknadsanalytikern vill ha en förståelse för hur viktigt ett ämne är för respondenten och man 

kan därmed få denna uppfattning utefter hur respondenten väljer att uttrycka sig. Den nackdel 

som finns med öppna frågor är att de är resurskrävande och det kan vara svårt för 

marknadsanalytikern att få med all relevant information som delges denne (Brunes F, 2015e).  

 

Frågor med givna svarsalternativ skall uppfylla ett antal elementära krav, där svaren är 

ömsesidigt uteslutande. Svaren är uttömmande det vill säga inget alternativ saknas, i vissa falla 

kan svaret ”vet ej” vara uteslutet vilket innebär att svarsalternativen inte är uttömmande. 

Svarsalternativen är överblickbara vilket innebär att respondenten lätt förstår vilka alternativ 

som finns, svarsalternativen skall även vara symmetriska och balanserade, det vill säga att det 

skall vara möjligt att svara med ett alternativ liknande ”kanske” och att det finns lika många 

och starka ”Ja”-alternativ som ”Nej”-alternativ. Det vanligaste att använda kring skapandet av 

en enkät är en femgradig, sjugradig eller niogradig skala där svaren då skall vara utformade 

enligt ovan. Fördelen med frågor som har givna svar är att de är resursbesparande och möjliga 

att använda till statistiska metoder. 

 

De grundläggande dragen med kvantitativa undersökningar är att resultaten skall vara 

generaliserbara. En låg svarsfrekvens från en målgrupp medför att det är svårt att veta om de 

som svarat på enkäten är representativa för hela målgruppen. Över tid har det skett en sänkning 

gällande svarsfrekvenser och det är inte alls ovanligt med en svarsmängd på under 50 %. Vid 
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låg svarsfrekvens bör det genomföras en bortfallsanalys för att se om resultaten är 

representativa för målgruppen. Om bortfallsanalysen visar att svaren inte är representativa för 

målgruppen kan en bortfallsundersökning öka kunskaperna om målgruppen.  

 

Om svarsfrekvensen är låg finns det möjlighet att kontrollera resultatens representativitet, det 

kan genomföras genom att kontrollera registerdata för målpopulationen och jämföra hur svaren 

fördelar sig i sin helhet på dess registerdata samt på den grupp människor som svarat. Visar det 

sig att fördelningen av kön och ålder är relativt lika tyder det på att resultaten representerar 

målpopulationen samt om det går att finna ett mönster att de som svarat tidigt på enkäten har 

liknande svar som de som svarat sent är också en indikation på att resultaten kan anses vara 

representativa (Brunes F, 2015f).  

Enkätens utformning för Östberga 

Med utgångspunkt i den teori som beskrivits ovan har en enkätundersökning bestående av 12 

frågor utformats för de boende i Östberga, återfinns i bilaga 3. Inledande har frågor av mer 

allmän karaktär ställts till respondenten för att sedan övergå till mer specifika frågeställningar, 

enligt ”tratt”-tekniken. Frågorna är av beskrivande karaktär med givna svarsalternativ varav 

fråga 6-11, de mer specifika frågorna, besvaras med hjälp av en femgradig skala som 

tillsammans med ett ”vet ej”-alternativ verkar uttömmande och balanserade, se figur 1.  

Avslutningsvis ställs en öppen fråga där respondenten har chans att uttrycka sina åsikter i frågor 

vi inte täckt i enkäten.  

 

 
Figur 1; Visar hur enkätfrågorna är utformade med en femgradig svarsskala med tillhörande ”vet ej”- 

alternativ för uttömmande effekt, samt ett kommentarsfält där respondenten har möjlighet att fritt uttrycka sig. 

 

Med hjälp av ortsprisanalysverktyget Datscha har respondenter erhållits och en elektronisk 

enkät via mail kunnat skickas ut. Först gjordes en geografisk begränsning till Östbergahöjden 

och Östbergabackarna. Med denna begränsning kunde 35 fastigheter erhållas. Med hjälp av 

byggår kunde 16 fastigheter plockas bort då de är de nybyggda fastigheter som utgör 

förtätningen samt skolfastigheter, det vill säga ej har boende på fastigheten. Kvar var då de 19 

fastigheter som står kvar sedan Miljonprogramsåren, vilka är av intresse för vår enkät. Ur 

Datschas databas kunde sedan bostadsrättsföreningarna erhållas vilka vi då kunde kontakta.  
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Vid kontakt med bostadsrättsföreningarna var det viktigt att vi på ett enkelt och lättförstått sätt 

fick fram vad det var för syfte med enkäten och vår uppsats för att de skulle vilja delta i 

undersökningen och tillhandahålla oss email-adresser till de boende i området.  

 

Enkäten skickades därefter ut med mail, med tillhörande introducerande information, se bilaga 

2. För att få ökad svarsfrekvens skickades ett påminnande mail till de som svar inte erhållits 

från ut ca en vecka från det att första mailet med enkäten skickats ut. Studieutövaren framhöll 

tydligt att såväl enkätsvar samt respondenters email-adresser enbart är avsedda att användas i 

denna skoluppsats och behandlas med anonymitet. Ytterligare ett mail skrevs slutligen till de 

boende som en sista påminnelse. 

 

Enkätens syfte är att erhålla en bild över de boendes trivsel i området och huruvida de upplever 

någon förändring från det att förtätningar skett i området. Tyngdpunkt i enkäten är frågor 

gällande service, trygghet, tillgänglighet och allmän trivsel i området.  

 

Utformning och genomförande av intervju med Åsa Winfridsson  

En intervju har genomförts med Åsa Winfridsson som arbetar på Stockholm stad som 

preventionssamordnare, idag verksam som projektledare för ett projekt som är aktuellt i 

Östberga, benämnt ”Samverkan Östberga”. För att få ytterligare information om området och 

hur förtätningen genomfördes valdes Åsa att intervjuas, se bilaga 1. Relevanta frågor togs i 

förhand fram där fokus kretsade kring kvaliteten, hållbarhet, funktion och skönhet i området. 

 

Åsa berättade om det projekt som genomfördes efter millenniumskiftet och vad som var 

huvudsyftet samt vad de åstadkommit i området. För att en helhetsbild skulle kunna erhållas 

samt för att en slutsats kunna nås ställdes även vidare frågor om den planerade förtätning som 

är planerad kring Årstafältet. Efter intervjun med Åsa om detta fanns möjlighet att tillsammans 

med resultatet från enkätstudien, kunna dra en slutsats om hur kvaliteten i området påverkats 

av förtätningar som gjorts i Östbergaområdet.  
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Resultat 
_____________________________________________________________________ 

I detta avsnitt kommer resultatet utifrån enkätundersökningen att presenteras. 

_____________________________________________________________________ 

Resultat från enkätundersökning 

Enkätundersökningen besvarades av 17 invånare i Östberga, av totalt 50 tillfrågade, där 

mailadresser kunnat erhållas. Svarsfrekvensen blev således 34 % och svaren kan ha en 

varierande representativitet för de boende i området. Bifogat i bilagor finns respondenternas 

svar, se bilaga 3. Åtta av de svarande har bosatt sig i Östberga under förtätningen eller efter att 

den färdigställts, detta har vid sammanställande av resultat tagits i beaktning då dessa individer 

inte kan se skillnader hur kvaliteten förändrats i och med förtätningen. Dock har deras svar inte 

heller helt exkluderats då de definitivt kan återge sin bild av hur området är idag.  

 

Enkäterna besvarades av respondenterna genom bedömning av vilken grad påståendet anses 

stämma med hjälp av en femgradig skala. På frågorna sex till elva fanns det även möjlighet att 

lägga till en egen kommentar tillsammans med ett svarsalternativ enligt den femgradiga skalan 

för att ge dem möjligheten att uttrycka sådant som annars inte framgår utifrån de givna 

svarsalternativen. 

 

De svarande bestod näst intill av lika stor del män som kvinnor, 53 respektive 47 %, och åldrar 

relativt spridda med ett mindre övervägande antal i åldersspannet 40-65. Denna mix på 

respondenterna utgör en bred bas åsikter som kan hjälpa till hur den generella bilden av de 

boende i Östbergas åsikter framstår. Fråga 1-3 presenteras inte mer ingående i följande stycken 

då de endast är till för att se hur pass representativa respondenterna är för området med frågor 

som kön, ålder och när de flyttade till Östberg. Se bilaga 3 för samtliga frågor.  

 

Nedan följer en redogörelse av de svar vi tagit del av genom enkäten, där fråga 6-11 samt 4 

lyfts fram med mer direkta frågor. 

 

Fråga 6: Upplever du att det har blivit svårare att hitta parkeringsplats sedan de nya husen 

uppförts? 

70 % av de svarande anser att det i och med förtätningen har blivit avsevärt svårare att hitta 

parkering, samtidigt som endast 6 % anser motsatsen. 

 

 
Figur 2. Motsvarar fråga 6 i enkätundersökningen. 
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Fråga 7: Upplever du att servicen (mataffärer, frisör, vårdcentraler etc.) har ökat i området 

sedan förtätningen? 

Ingen av de responderande har med övertygelse svarat att de anser servicen ha ökat i området, 

12 % svarar positivt och hela 53 % anser att servicen absolut inte har ökat. 

 

 

 
Figur 3. Motsvarar fråga 7 i enkätundersökningen. 

 

 

 

Fråga 8: Upplever du att det har skapats en större trygghet i området än innan förtätningen? 

Sammanlagt anser 75 % att det inte har skapats större trygghet eller att det är på samma nivå 

som innan. Endast 12 % kan med tveksamhet säga att de anser att det har blivit tryggare. 

 

 
Figur 4. Motsvarar fråga 8 i enkätundersökningen. 
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Fråga 9: Bidrar de nya, moderna husen som tillkommit vid förtätningen till en trevligare miljö 

i området som helhet? 

Ett relativt enat respondentsvar gällande att de nybyggda husen bidrar till en trevligare miljö, 

då 88 % svarat positivt. 

 

 

 
Figur 5. Motsvarar fråga 9 i enkätundersökningen. 

 

 

Fråga 10: Anser du att de allmänna områdena, så som lekplatser och grönområden, påverkats 

av förtätningen till det bättre? 

Spridd skur med svar vad gäller hur grönområden i Östberga påverkats där merparten, i linje 

med hela respondentgruppens svar, valt att bocka i ”Ingen skillnad”. 

 

 
Figur 6. Motsvarar fråga 10 i enkätundersökningen. 
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Fråga 11: Har rörligheten i området påverkats negativt, dvs. har byggnationen påverkat 

framkomligheten på gator och trottoarer runt området samt promenadstråken inne i det 

försämrats? 

Som föregående fråga var svaren här väldigt blandade då 35 % inte märkt av någon skillnad, 

18 % inte vet, 29 % svarat negativt och 18 % svarat positivt. 

 

 

 
Figur 7. Motsvarar fråga 11 i enkätundersökningen. 

 

 

Resultaten indikerar på att det finns delade meningar om förtätningen har bidragit till bättre 

kvalitet i området, vilket speglas i svaren från fråga fyra. 

 

Fråga 4: Har förtätningen medfört att du trivs bättre eller sämre i området? 

Mer än hälften anser sig inte ha märkt av ifall förtätningen lett till att de trivs bättre eller sämre 

i området medens 41 % anser sig trivas bättre, tillmotsats till de 6 % som anser raka motsatsen. 

 

 

 
Figur 8. Motsvarar fråga 4 i enkätundersökningen. 
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Resultat från intervjun 

Det resultat vi kom fram till utifrån intervjun med Åsa Winfridsson var att det efter 

millenniumskiftet genomförde en förtätning med främsta fokus kring att minska den rådande 

bostadsbristen och att de då inte fokuserade kring att förbättra tryggheten i området. De 

förmodade att det skulle bli en positiv naturlig följd av förtätningen, vilket det inte blev. För att 

förbättra tryggheten, servicen och kvaliteten i området har man valt att fokusera på ett annat 

sätt under nästkommande förtätning, där de valt att även koncentrera sig på att förbättra 

kollektivtrafiken och inte bara skapa fler bostäder. Om kollektivtrafiken förbättras anser de att 

området skulle få en mer varierad rörelse av individer som skulle leda till att fler fick upp 

ögonen för området och välja att bosätta sig i Östberga. Det skulle ge en större variation av 

folkgrupp och ett bättre flöde av människor som förhoppningsvis skulle kunna öka tryggheten 

i området. 
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Analys 
_____________________________________________________________________ 

I detta avsnitt kommer det empiriska material att analyseras mot den framställda teoretiska 

referensramen. Analysen kommer att baseras på våra centrala teman som nämns i 

metodavsnittet, det kommer att utföras relevanta tolkningar för att skåda hur stor 

omgivningspåverkan blivit.  

_____________________________________________________________________ 

 

Utifrån de resultat som redovisats i föregående kapitel kan en fullgod analys nu göras. Genom 

en uppdelning av frågorna i olika faktorer kan varje enskild fråga beskrivas och den 

bakomliggande faktorn får en betydelse.  

 

Analys av studiens resultat 

Tolkningen av enkäten är varierande och svår att använda som representativa svar, då 

svarsfrekvensen låg runt 34 % och bortfallsanalys inte var möjlig att utföra. Enkätstudiens 

resultat visar att det inte råder någon märkbar skillnad mellan män och kvinnor beträffande 

frågan gällande parkeringsplatser, de anser att det har försvunnit ett stort antal parkeringsplatser 

vilket gör det svårt för de boende att hitta parkering. Detta är ett genomgående problem för hela 

området, och utifrån studier och analyser är det inte något som kommer att förbättras inför 

framtida förtätning, då mark åter kommer tas i anspråk för vidare bebyggelse. Området 

Östberga består till stor del av grönområden vilket innebär att det är sådan mark som tas i 

anspråk vid bebyggelse. Det betyder att det även i framtiden kommer att försvinna fler 

parkeringsmöjligheter inom området.  

 

När det avser servicen i området anser befolkningen att det inte skett någon märkbar skillnad 

jämfört med hur det var innan. Utifrån planerad förtätning i framtiden går det att se en viss 

potential för utveckling av service i området som skulle leda till en mer sammanhållen 

bebyggelse för befolkningen.  

 

Gällande tryggheten i området anser befolkningen att det inte blivit någon förbättring, vilket 

även Åsa Winfridsson från Stockholmstad kunde intyga. Syftet med förtätningen under åren 

efter millenniumskiftet var att minska den rådande bostadsbristen och hade inte som fokus att 

förbättra tryggheten i området. Idag är otryggheten i området märkbart påtaglig vilket innebär 

att det krävs en förändring för att skapa ökad trivsel i området samt få en mer varierad folkgrupp 

i området som tillsammans kan bidra till ett tryggare och ej segregerat samhälle. Det stora 

problemet som ligger till vikt för den otrygghet som idag finns i området är de dåliga 

kommunikationerna, för att skapa ett mer sammanhållet samhälle krävs det en kraftig 

förbättring gällande kollektivtrafiken. Vilket även går att tyda från svaren i de egna 

kommentarsfälten ifrån enkätundersökningen, majoriteten av svaren anser att det krävs en 

förbättring av kollektivtrafiken för att attraktivitet för området skall öka. De dåliga 

kommunikationerna gör att Östberga blir väldig isolerat och avskärmat från omvärlden. 

 

Den slutliga analysen av studien visar på att syftet med förtätningen var att skapa fler bostäder 

för att minska den då rådande bostadsbristen och hade inte som ett aktuellt fokus på att förbättra 

kvaliteten i området. Det krävs större och fler resurser för att uppnå ett samhälle med ökad 

trivsel och trygghet, vilket är något som ligger i fokus vid den nästkommande förtätningen av 

bostadsområdet. Förtätningen som är under planeringsstadiet och som skall genomföras inom 

området i framtiden fokuserar kring att skapa ett samhälle med en bättre sammanhållning och 

ett mer tillämpat kommunikationsnät för befolkningen.  
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Slutsats och avslutande diskussion 
_____________________________________________________________________ 

I denna del kommer vi att presentera våra slutsatser som baseras på vårt analyserande 

material. Slutsatsen ämnar besvara studiens syfte. I slutsatsen presenteras även en redogörelse 

för rekommendationer till framtida studenter, vad studien bidragit med samt förslag till vidare 

forskning inom området. 

_____________________________________________________________________ 

Slutsats 

 Lokaltrafiken är under all kritik och måste förbättras för att locka fler invånare att 

bosätta sig i området. 

 Gällande servicen i området har den inte blivit bättre men inte heller sämre, men för 

att fånga de boendes intresse behövs det en utveckling kring detta. 

 Området anses fortfarande vara relativt isolerat från resterande bostadsområden och 

bebyggelse runt omkring. 

 Tryggheten i området har inte förbättras och anses inte heller blivit bättre av de projekt 

som varit verksamma i området, det krävs fler resurser och bättre rörelse i området för 

att skapa en trygghet som gör att invånarna trivs. 

 

Dagens förändringar har inneburit nyproducerade bostadsrätter i Östberga. Samtidigt pågår 

omvandlingen av allmännyttans lägenheter med full kraft. Politikerna ser en ljus framtid kring 

sådana typer av förändringar där man skapar ett upplyft för kraftigt nedgångna områden och 

där intresset för bostadsrätter växer hos de boende. Slutligen kan man säga att det anses både 

positivt och negativt för sådana typer av förändringar, men förhoppningarna om att det skall 

vända till det positiva finns fortfarande kvar och man hoppas på att området skall få ett bättre 

rykte i framtiden. 

 

När man genomförde förtätningen efter millenniumskiftet var tanken att skapa fler bostäder 

inom en relativt snabb tidsram för att lindra den kraftiga bostadsbrist som uppstod till följd av 

den ökade mängd invånare som valde att bosätta sig i Stockholm. Tanken var även att man 

skulle skapa ett tryggare samhälle för de boende gällande kvaliteten och servicen, men det blev 

inte utvägen. Istället fortsatte brottsligheten och kriminaliteten att flöda i området och skapade 

en fortsatt orolighet hos befolkningen. Åtgärderna som gjordes för att bidra till en ökad trygghet 

främst för de unga vuxna var att öppna mötesplatser för att skapa någon slags gemenskap i 

området. Det byggdes en konstgräsplan för att de skulle kunna spela fotboll på fritiden men 

planen gjordes bokningsbar vilket ledde till att föreningar runt om i Stockholm hyrde 

fotbollsplanen vardagar och helger vilket i sin tur resulterade i att det inte gavs tillfälle för 

befolkningen i Östberga att utnyttja den enligt planerat. När detta kom till insikt bestämde sig 

ungdomsgården för att hyra planen en gång i veckan för att ungdomarna skulle ha möjlighet att 

umgås och lära känna varandra. 

 

Trots den höga kriminalitet och brottslighet som pågår i området anses Östberga fortfarande 

vara ett relativt attraktivt område att bosätta sig i. Utmaningen i området tror vi är att skapa 

bättre kommunikationer till de omkringliggande stadsdelarna för att minska den stora barriär 

som idag är ett påtagligt faktum. På lång sikt anser vi att Östberga har en potential att bli ett 

attraktivt område, men att det krävs god planering vid framtida projekt. Det är viktigt att inte 

bygga in området mer än vad det är idag utan att skapa en mer sammanhållen bebyggelse och 

bättre siktlinjer främst mellan gamla Östberga och Östbergahöjden. Det krävs även en extra 
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tanke på förbättringen gällande kollektivtrafiken för att underlätta vardagen för befolkningen 

men även för att öka tryggheten och servicen för de boende.  

 

Den uppenbara slutsatsen av detta är att syftet med förtätningen var att skapa fler bostäder för 

att minska den påtagliga bostadsbrist som rådde men att det inte skedde någon förbättring 

gällande kvaliteten i området. Förtätningen som idag är under planeringsstadiet har ett annat 

syfte och kommer förhoppningsvis att motverka den idag påtagliga brottslighet som finns i 

området och skapa en större trygghet för de boende och att Östberga inom framtiden kommer 

att ses som ett attraktivt område för varierande målgrupper.   

Förslag till vidare forskning 

Vi anser att förutsättningarna till vidare forskning finns, studien har en potential att bli mer 

djupgående. Ett förslag är att undersöka om förtätning med förändrad kvalitet i Östberga har 

påverkat bostadspriserna. Att man utifrån prisbildningsteori kan undersöka om förbättrad 

respektive försämrad kvalitet i ett område kan påverka efterfrågan så pass att prisbilden ändras. 

 

En annan möjlighet till fortsatt forskning av denna studie är att om 10-15 år utföra en liknande 

undersökning som denna men då efter den andra planerade förtätningen. Då tanken är att 

Östberga byggts ihop med resterande stadsdelar bland annat Årstafältet, har förhoppningsvis 

även en utveckling gällande kollektivtrafiken utförts för att möjliggöra snabbare och smidigare 

förbindelser mellan de olika områdena.   
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervju med Åsa Winfridsson – projektledare i samverkan Östberga 

Transkribering av intervju med Åsa Winfridsson, Preventionssamordnare Enskede-Årsta-

Vantörs stadsdelsförvaltning, den 2.5 2016, Stockholm. Stockholms stad, Slakthusplan 4. 

 

ÅW = Åsa Winfridsson 

MS = Märta Stopner 

FP = Frida Pedersen 

 

MS: Vi arbetar som vi nämnde i brevet med vår kandidatuppsats gällande Östberga området 

och med inriktning på de förtätningar som genomförts för att bygga bort känslan av 

miljonprogramsområdet, för att kontrollera om tryggheten har förbättras eller försämrats i 

området.  

 

ÅW: Är det de förtätningar som genomfördes för tio år sedan eller de förtätningar som är under 

planeringsstadiet? 

 

MS: Det är förtätningarna som har gjorts för tio år sedan som vi idag kontrollerar, det vi har 

gjort är att skapat en enkät för att skicka ut till de boende där vi har lyckats fått tag på en del 

email-adresser för att skicka ut dessa frågeformulär via epost. För att kontrollera om det har 

blivit någon skillnad efter förtätningen. 

Vi är intresserad av att se konsekvenserna av vad förtätningen som genomfördes för cirka tio 

år sedan medförde och vad den nya förtätningen kan medföra. 

 

ÅS: Okej, men jag kan berätta lite vad jag gör till att börja med. Jag är projektledare över ett 

stadsövergripande samverkansarbete, vi kallar det för ett projekt för att organisationen är som 

ett projekt men tanken över det vi gör är långsiktiga planer för att nå det övergripande målet 

som är att skapa ett tryggt Östberga. En viktig sak som hände i samband med den här 

förtätningen är att man ombildade stor del av fastigheterna till bostadsrätter. När man byggde 

Östberga på 1960-talet, var det en enda kommunal förvaltare som byggde fastigheterna och 

idag har nästan alla gått över till bostadsrätter, men det finns fortfarande få hyresrätter kvar. 

Efter nästan tio år är det fortfarande en stor del av bostadsrättsföreningarna som har en del 

hyresrätter kvar i sina fastigheter, vissa fattigheter har sådan stor kvot som 30 %.  

Jag upplever att de boende känner sig nöjd med förtätningen rent byggnadsmässigt, men är 

missnöjda när det gäller avskärmningen mot resterande stadsdelar. 

En orsak till otrygghet i området är för att det är för få människor som rör sig i området, det är 

endast de boende som är rörliga i området vilket gör att det skapas en märkbar otrygghet för 

omgivningen.  

 

MS: När ni fått den positiva feedbacken gällande förtätningen, hur fick ni den informationen? 

 

ÅW: Jag utgår från att de personer jag möter i området är nöjda då de kommer fram och talar 

om detta, men att de är missnöjda med att de är mycket parkeringsområden som försvinner när 

förtätningen skall genomföras. Området består av mycket grönområden vilket gör att dessa 

områden kommer att minska till ytan genom att den marken krävs för användning av det nya 

byggande. När vi träffar folk är det främst klagomål gällande parkering och kollektivtrafiken, 

men det är inte vi som beslutar kring kollektivtrafiken vilket gör det svårt för oss att nå fram till 

oss. 
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Det är landstinget som har hand om frågorna gällande kollektivtrafiken och de anser att 

biltrafiken skall motsvara friheten för individen medan stadens majoritet anser att det skall ske 

en minskning gällande bilåkandet  

 

MS: Om man skulle satsa på en socialförvaltning gällande trygghet och kriminalitet, vem skulle 

den biten landa hos? 

 

ÅW: Vi har ju en samverkan med polisen och i dagens läge är det mycket ute och rör sig i 

området men vill inte ha någon lokal i området. Vi arbetar med att de skall röra sig i området 

för att skapa en större trygghet, men de som främst skapar en otrygghet i området är de unga 

vuxna som vi arbetar främst emot.  

 

MS: Hur arbetar ni med de unga vuxna och för att skapa någon typ av förbättring? 

 

ÅW: Vi arbetar dels i grupp men även individuellt med att få dem att gå till skolan eller utföra 

aktiviteter efter skolan som kan bidra till en större trygghet för dem, och därmed motivera för 

att lämna kriminaliteten. Vi har även öppnat en mötesplats som heter ”Östberga community” 

det är en öppen mötesplats för vuxna, den är öppen för alla men har främst ett fokus för unga 

vuxna.  

 

MS: Känner ni att den givit er någon respons? 

 

ÅW: Ja det har varit många personer där men den har inte bidragit till att öka tryggheten vilket 

innebär att den i dags läget inte gett någon effekt. Den har varit i gång i olika perioder under ett 

två års intervall, men det här är ett komplext problem och vi har precis startat igång ett nytt 

dialogprogram där fokusen främst är riktat mot att skapa en trygghet i området. Man vill skapa 

en dialog mellan alla inblandade individer, dvs. de boende, politiker och polisen. Sedan har 

stadsmuseet förlagt en del verksamhet i området för att göra något positivt som inriktar sig mot 

alla. För att skapa en bättre miljö bland individerna har man utfört en del fysiska aktiviteter som 

t.ex. att städa i området, men en stor del av området ägs av bostadsrättsföreningarna vilket var 

en del av omvandlingen av förtätningen där man valde att göra om en stor del av marken till 

kvartersmark. Vilket gör att det blir svårare att utföra denna fysiska aktivitet tillsammans som 

en grupp genom att det blir relativt individuellt när de ägs av vardera föreningar.  

Men vi har fått dit kulturskolan som har aktiviteter för barn och ungdomar, samt fått konstgräset 

på fotbollsplanen för att underhålla och ge tillgång till de boende i området. En upprustning av 

skolgårdens lekplats har skett för att underhålla de mindre barnen och för att få dem att vilja gå 

ut och göra något i området. I samband med fotbollsplanen har vi ny byggt ett utegym som är 

belagd i närhet till fotbollsplanen för att skapa ett större intresse hos omgivningen att vilja röra 

sig i området. 

 

MS: Har dessa åtgärder gett något intresse, har det börjat röra sig fler människor på grund av 

detta? 

 

ÅW: Ja men det tycker jag ändå att det blivit, men just gällande fotbollsplanen har det varit lite 

problematiskt kring för den har varit tillgänglig som en idrottsyta och gjordes bokningsbar för 

föreningar vilket innebär att det inte varit möjligt att bedriva någon spontanfotboll. Därmed har 

vi fått köpt in ett koncept ”Sambafotboll” som är till för att bedriva ett mer spontant tillfälle för 

ungdomarna att spela fotboll på fritiden. Förutom fotbollsplanen har vi även fritidsgården hyrt 

gympahallen för att underhålla ungdomarna som har varit attraktivt, men som alltid handlar det 
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om pengar och möjligheter. Men vid bokningar av dessa aktiviteter av fritidsgården har det 

visat tydligt intresse från de unga som är verksamma och aktiva inom fritidsgården. 

 

Det var Svenska Bostäder som till en början ägde alla fastigheterna, och som därmed i alla 

fastigheter hade en lokalyta som var tillgänglig för allmänheten att hyra vid behov. Men efter 

ombyggnaden till bostadsrättsföreningar blev de mer individuella och gjordes om till bostäder 

vilket gör att det inte längre är möjligt att hyra lokaler gratis för privat syfte.  

 

MS: Det här med att Östberga inte integrerar med andra stadsdelar kan ju ha en påverkan av 

detta gällande lokaler? 

 

ÅW: Absolut! 

 

MS: Den förtätningen som skedde på millenniumskiftet var ju mer centrerad på höjden, medan 

nästkommande förtätning är mer koncentrerad på att bygga broar till andra stadsdelar och syftar 

till att öppna upp Östberga? 

 

ÅW: Dels kollar man mycket på kopplingar till andra stadsdelar, samt att utbyggnaden av 

Årstafältet är under genomförande. Där första spadtaget kommer att ske i början på nästa kvartal 

och att arbetet kommer att påbörjas vid Valla torg, och där är en viktig aspekt att bygga ihop 

Östberga med Årsta fältet. Det som ny är under byggnation kommer att byggas i en mycket 

större skala, där man kommer bygga runt området samt bilda någon slags förtätning.  

 

MS: I samband med ombildningen med förtätningen, finns det någon märkbar skillnad gällande 

attraktivitetsnivån i området när det kommer till bostadspriserna? 

 

ÅW: Bostadspriserna har generellt ökat i Stockholm pågrund av den rådande bostadsbrist som 

i dagsläget finns, men om man skulle genomföra en djupdykning skulle man förmodligen kunna 

se att bostadspriserna i Östberga inte ökat lika mycket procentuellt sätt som övriga stadsdelar. 

Det är ju billigare där men priserna stiger ju även där och påverkas av den rådande 

bostadsbristen.  

Man har idag upptäckt att Östberga är beläget väldigt nära andra centrala delar vilket gör att det 

finns intresse att fortsätta bygga i området, där fokusen ligger på att skapa ett samband bland 

de olika stadsdelarna.  

För Östberga ligger inte alltför långt ifrån Årsta pendeltågsstation men kommunikationerna dit 

är rent ut sagt bedrövliga och det är ingen som vill gå dit i mörker för att riskera något. Vilket 

gör att känslan gör att det känns längre bort än vad det är. 

 

MS: Ja men precis, men det gör ju att det finns en potential för området att utvecklas men att 

det hittills inte utförts något projekt gällande just kommunikationerna i området.  

 

ÅW: Nej men precis, och i dag vet man inte vad planerna kring Årsta partihallar är, idag pratar 

man om att skjuta ut industrin i utkanterna av staden.  

 

På lång sikt anser jag att Östberga kommer att bli mycket mer attraktivt men att det krävs att 

man tänker till vid byggnationen och inte fortsätter bygga in Östberga i en borg för att ytterligare 

skymma området från de omkringliggande stadsdelarna. För tio år sedan när man planerade 

byggnationen av den genomföra förtätningen pratade man om att öppna upp mellan Stamgatan 

och Östbergahöjden för att skapa ett mer gemensamt samhälle men när detta förslag 

presenterades för allmänheten blev det protester och det var ingen som ansåg att detta skulle 
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genomföras då det inte ville ha med varandra att göra. Skulle man öppna upp mellan dessa 

områden skulle det skapas betydligt bättre siktlinjer i området vilket skulle skapa en större 

trygghet hos de boende.  

Områdena är idag väldigt skilda från varandra och de besöker inte varandras områden om det 

absolut inte finns behov till det, som t.ex. att hämta ut ett paket i matvaruhandeln eller handla 

varor som inte finns på den butik som är belagd i de olika områdena.  

Att öka rörelserna i områdena skulle öka tryggheten vilket skulle göra att människorna skulle 

få ett större rörelsemönster och att de därmed skulle se en större mängd människor och få ett 

bättre perspektiv av vad för människor som rör sig i området. 

 

Det kommer absolut uppstå protester när detta förslag tas fram men jag anser att det är ett behov 

av att utföra en sådan åtgärd för att skapa en större trygghet i området och för att människorna 

skall beblanda sig med varandra. Det är utmaningar att göra saker på kort sikt och saker som 

man vill göra nu men sådant som tar väldigt lång tid, där t.ex. första spadtaget är 2019 av vissa 

av dessa delar men det är ändå så att det just nu finns en vilja att utföra saker i området. Vi på 

stadsdelsförvaltningen har väldigt lite att säga till om stadsbyggnadsdelarna, pågrund av 

omkringliggande ekvationer som skall gå ihop. 

 

MS/FP: Utifrån detta har vi förstått det som att förtätningen som gjorde vid millenniumskiftet 

utfördes för att skapa fler bostäder i området för att vid tillfälle minska den rådande 

bostadsbristen så gott som det gick, men att vid den nu planerade förtätningen fokuserar man 

främst på att förbättra tryggheten i området och det genom att skapa en bättre tillgänglighet till 

resterande stadsdelar samt förbättra kommunikationerna till de omkringliggande områden och 

även öppna upp området mellan gamla Östberga och Östbergahöjden för att försöka utveckla 

säkerheten och tryggheten i området. 
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Bilaga 2 

Mail 1: 

Enkätstudie för boende i Östberga 

Hej! Mitt namn är Märta Stopner och tillsammans med min kursare Frida Pedersen skall jag 

skriva en uppsats om den förtätningen av Östberga som skett sedan millennieskiftet. Att ta reda 

på hur denna byggnation har påverkat området och hur Ni som bor i området upplever 

förändringarna är syftet med denna enkät. Som handledare har vi Fredrik Brunes, doktor i bygg- 

och fastighetsekonomi. Vi studerar tredje året på Samhällsbyggnadsprogrammet på KTH. 

Enkätsvar och kontaktuppgifter är enbart avsedda att användas till denna skoluppgift och 

behandlas med stor försiktighet och anonymitet.  

Era svar och åsikter är av stor betydelse för oss och vi vill tacka er på förhand för att ni väljer 

att delta i enkäten. Vid frågor, tveka inte att höra av er! Mail: mstopner@kth.se. 

STORT TACK! 

 

Mail 2 – 1a påminnelse: 

Påminnelse! Dina åsikter är mycket viktiga för oss! 

Samma informativa text som i mail 1, se ovan. 

 

Mail 3 – 2a påminnelse: 

Sista chansen!! Uttryck dina åsikter idag! 

Samma informativa text som i mail 1, se ovan. 

 

  

mailto:mstopner@kth.se
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Bilaga 3 

Fråga 1, ”Kön?”: 

 
 

Fråga 2, ”Hur gammal är du?”: 

 
 

Fråga 3, ”Vilket år flyttade du till Östberga?”: 

 
 

Fråga 4, ”Har förtätningen medfört att du trivs bättre eller sämre i området?”: 

 

Urval av kommentarer till fråga 4: 

”Förlorade massa parkeringar! Men det blev lite hemtrevligare” 

 

”Otrygg tillvaro, för många nationaliteter, ligister som härjar dygnet om, natt sömnen störs 

p.g.a rädd för bilbränder, otrygga resor med buss, mer bostäder, mer ligister”

Man 9

Kvinna 8

< 20 0

20 > 30 2

30 > 40 2

40 > 65 9

> 65 4

60-talet 1

70-talet 2

80-talet 3

90-talet 5

00-talet 0

10-talet 4

Bättre 7

Sämre 1

Ingen skillnad 9
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Fråga 6, ” Upplever du att det har blivit svårare att hitta parkeringsplats sedan de nya husen 

uppförts?”: 

 

 
 

Fråga 7, ” Upplever du att servicen (mataffärer, frisör, vårdcentral etc) har ökat i området 

sedan förtätningen?”: 

 
 

Fråga 8, ” Upplever du att det har skapats en större trygghet i området än innan 

förtätnigen?”: 

 
 

Fråga 9, ” Bidrar de nya, moderna husen som tillkommit vid förtätnigen till en trevligare 

miljö i området som helhet?”: 

 
 

Fråga 10, ”Anser du att de allmänna områdena, så som lekplatser och grönområden, 

påverkats av förtätningen till det bättre?”: 

 
 

Ja, absolut 12

Ja, kanske 2

Ingen skillnad 0

Nej 1

Nej, absolut inte 1

Vet ej 1

Ja, absolut 0

Ja, kanske 2

Ingen skillnad 1

Nej 4

Nej, absolut inte 9

Vet ej 1

Ja, absolut 0

Ja, kanske 2

Ingen skillnad 2

Nej 5

Nej, absolut inte 2

Vet ej 5

Ja, absolut 6

Ja, lite 9

Ingen skillnad 0

Nej 0

Nej, absolut inte 2

Vet ej 0

Ja, absolut 2

Ja, kanske 4

Ingen skillnad 6

Nej 2

Nej, absolut inte 1

Vet ej 2
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Fråga 11, ” Har rörligheten i området påverkats negativt, dvs har byggnationen påverkat 

framkomligheten på gator och trottoarer runt området samt promenadstråken inne i det 

sämre?”:

 

 
 

 

Urval av kommentarer från fråga 12, ”Har du något ytterligare som du skulle vilja tillägga? 

Har vi missat något?”: 

 

”Mer poliser i området” 

 

”Man förtätade men glömde slutföra områdes förändringen. Affärer. Centrum. Belysning mm” 

 

”De allmänna kommunikationerna är rent av bedrövliga. De behöver uppgraderas. Gator etc 

asfalteras. Totalt bortglömt område.” 

 

”De flesta trivs bra här och om vi bara kunde få slut på bilbränderna så skulle trivsel och 

tryggheten öka väsentligt. Förutom bilbrändrena så är trafiken under all kritik. Buss 134 går 

för sällan under rusningstid och de som jobbar i skift och har obekväm arbetstid kan ha 

problem att ta sig till jobbet och hem från jobbet. Önskedrömmen vore att få tvärbanan till 

Östberga.” 

 

”När försvinner ligisterna” 

 

”Önskemål att det borde finnas en polisstation placerad på höjden. Bättre förbindelse när vi 

blir fler boende, inte sämre som nu.” 

 

”Kollektivtrafiken har blivit sämre trots att fler numera bor där och trots att förmodligen färre 

har bil.” 
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Ja, absolut 1

Ja, kanske 2

Ingen skillnad 6

Nej 3

Nej, absolut inte 2

Vet ej 3
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