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ABSTRACT 

Hamrefors, J. och Stadler, S. 2014. Ombyggnationen av Rinkebystråket – Mot ett socialt hållbart Rinkeby? 

Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet 

 

Denna uppsats undersöker det pågående projektet av ombyggnationen av en trafikseparerad gata i 

miljonprogramsförorten Rinkeby, belägen utanför centrala Stockholm. Rinkeby är en stadsdel drabbad av stora 

sociala problem på grund av hög arbetslöshet och boendesegregering. Byggherren Familjebostäder har investerat 

i projektet och planen är att göra den trafikseparerade genomfartsgatan Rinkebystråket till ett handelsstråk med 

restauranger, caféer och butiker. Uppsatsen fokuserar på att undersöka hur ombyggnationen kan påverka den 

sociala hållbarheten i stadsdelen genom att studera vilka effekter det nya stråket kan ge samt om det kan bidra till 

att öka integrationen i stadsdelen. Studien som genomförts är kvalitativ och baseras på intervjuer med 

projektörerna. Resultatet analyseras med hjälp av ett teoretiskt ramverk kring social hållbarhet som tagits fram. 

Enligt analysen av ombyggnationen kommer projektet att leda till en större genomströmning av människor och 

en ökning av funktioner vilket tillsammans leder till en mer livfull stadsdel. Studiens slutsats är att det nya 

Rinkebystråket ökar den sociala hållbarheten i Rinkeby men att det krävs fler insatser för att minska 

arbetslösheten och öka integrationen i stadsdelen. 
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1. INLEDNING 

 

Över hälften av världens befolkning bor idag i städer och denna andel förväntas att fortsätta 

öka (Stockholms stad, 2013a). För att kunna uppnå en hållbar utveckling är därför en socialt 

hållbar stadsutveckling av stor betydelse (Boverket, 2010, s. 22). Social hållbarhet skulle 

kunna förklaras som rättvisa, rättigheter, makt, välstånd och välbefinnande (KTH, 2013). En 

stadsdel som är socialt hållbar är således en stadsdel som tar hänsyn till olika gruppers behov, 

som strävar efter att förbättra jämställdheten mellan män och kvinnor och som främjar 

människors möten. I en socialt hållbar stadsdel tas hänsyn till socio-ekonomiska konsekvenser 

och utveckling av staden sker med ökad integration och minskad boendesegregation 

(Boverket, 2010, s. 21-22). 

Boendesegregationen sattes på den politiska agendan i Sverige i början av 1970-talet, 

samtidigt som miljonprogrammet nådde sitt slutskede (Andersson, Bråmå och Holmquist, 

2010, s. 237). Miljonprogrammet är en bostadssatsning som gjordes i Sverige mellan 1965 

och 1974 och innebar att det byggdes en miljon nya bostäder i hopp om att lösa den rådande 

bostadsbristen (Clark och Johnsson, 2009, s. 178). I och med miljonprogrammet fick många 

av Sveriges invånare nya och bättre bostäder och allt fler flyttade från landsbygden till urbana 

områden (Vidén, 2012, s. 21-29). På bara ett par decennier förvandlades landsbygden utanför 

Stockholm till stora bostadsområden (Söderqvist, 2000, s. 70-80) som var präglade av 

modernism och dessa förorters främsta funktion var boendet. Centralt i planeringen var 

transportmöjligheterna till och från området medan torg och andra platser för invånare att 

vistas på inte prioriterades särskilt högt (Arnstberg, 2000, s. 135). Anpassning till lokala 

förhållanden var ovanligt, istället var husbyggandet under 1960-talet mer som montering av 

fabrikstillverkade enheter. Synen på människan och miljön var till stor del baserad på statistik 

och fakta för att uppnå en bra livskvalitet. Rationalisering, optimering och mätning var viktiga 

verktyg för utformandet av förorterna (Schönning, 1998, s. 24). Vad som kännetecknar 

stadsplaneringen under den här tidsepoken är trafikseparering, vilket innebär att biltrafik skiljs 

från gående och cyklister. Denna slags trafikplanering kallas för SCAFT (Stadsbyggnad, 

Chalmers, Arbetsgruppen För Trafiksäkerhet) och sågs som nödvändig för att minska antalet 

trafikolyckor. Områdena planerades med bilfria kvarter där mindre gator ledde till stora 

parkeringsytor. För att samla upp trafiken från lokalgator och leda den till huvudgator utanför 

området anlades så kallade matargator (Vidén, 2012, s. 21-29). Denna typ av trafikplanering 

fick en del problem, bland annat genom att områden kändes otrygga under tider med få 

människor i rörelse. Ett annat problem var att det ofta skapades ytor som var svåra att utnyttja 

mellan de olika trafiknäten. Bostadsområdena blev separata enklaver med dålig kontakt 

sinsemellan (Renström, 2013). 

Idag har många av miljonprogramsområdena en hög andel invånare av icke-europeisk 

bakgrund som till låg grad är integrerade i övriga samhället (Molina, 2000, s. 57). Många 

miljonprogramsområden har blivit stämplade som “problemområden” på grund av den höga 

segregation och de sociala problem som existerar i områdena (UUS, 2010, s. 5). Segregation 

knyts ofta till negativa konsekvenser för ett område, med hög arbetslöshet och socialt 

utanförskap bland invånarna (Andersson, Bråmå och Hogdal, 2009, s. 7). Molina (2000) 
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menar att invandrare från utomeuropeiska länder ofta tilldelats bostäder i hyreshus i 

miljonprogramsområden på grund av att dessa områden har tillhört några av de få områden 

som haft tillgång till lediga lägenheter. I många fall målas bilden upp av att invandrarna är de 

som bär skulden till segregationen, att de väljer att bo i dessa områden, men ett väl integrerat 

samhälle är svårt att uppnå om invånarna inte har samma möjligheter när det gäller 

boendeförhållanden och när olika upplåtelseformer ofta är geografiskt separerade (Molina, 

2000, s. 57) Områden har blivit lidande av att personer som lyckats höja sin socioekonomiska 

nivå flyttar ut samtidigt som personer från svagare ekonomiska grupper flyttar in (Andersson 

och Bråmå, 2004, s. 537). Molina (2000) anser att massmedia har haft en stor inverkan på den 

bild som skapats av vissa miljonprogramsområden som “invandrartäta” och 

”problemområden”. Detta bidrar till en negativ effekt för de människor som lever i områdena. 

Det skapas osynliga gränser i det urbana rummet och hela bostadsområden kan på detta sätt 

stigmatiseras till att bli ”problem”. Förorterna i Järvaområdet utanför Stockholm är exempel 

på områden som har drabbats av detta (Molina, 2000, s. 57). 

En förort som är placerad i Järvaområdet och som har drabbats av dessa problem är 

Rinkeby, en miljonprogramsförort en dryg mil utanför Stockholms stadskärna. Stadsdelen 

började byggas år 1968 och var ett enormt projekt som omfattade 10 000 nya bostäder 

(Shönning, 1998, s. 27). Rinkeby har idag en befolkning på cirka 16 000 människor, varav 

89,7% har utländsk bakgrund (Stockholms stad, 2012, s. 4) och 45,6% är arbetslösa (SCB, 

2012). Idag pågår ett projekt i Rinkeby som innebär att stadsdelens enda genomfartsgata ska 

byggas om till ett handelsstråk med mötesplatser för de boende. Det har aldrig tidigare gjorts 

en handelsgata på detta sätt i en miljonprogramsförort, vilket gör detta till ett unikt projekt. 

Aldrig tidigare har en trafikseparerad gata förändrats så radikalt (Lundevall, 2014). Den 

trafikseparerade gatan ska omvandlas till en gata med restauranger, caféer och butiker där 

handlande, gående, cyklister och fordon samsas (Rinkebystråket, 2014a). Genom den nya 

handelsgatan ska den monotona stadsbyggnad som skedde i och med miljonprogrammet 

brytas och tanken med projektet är att det ska skapa en mer levande stadsdel och att det ska 

förbättra livsvillkoren för Rinkebys invånare (Granditsky Svenson, 2014). Frågan är om 

denna annorlunda förändring av stadsstrukturen kan påverka den sociala hållbarheten i 

Rinkeby och göra Rinkeby till en mindre segregerad stadsdel. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att med hjälp av ett teoretiskt ramverk för social hållbarhet 

undersöka om den fysiska ombyggnationen av Rinkebystråket kan påverka den sociala 

hållbarheten i Rinkeby. Studien ämnar även att undersöka vilka motiv som ligger bakom att 

förvandla en trafikseparerad gata till ett handelsstråk i en socialt utsatt miljonprogramsförort. 

Studien utgår från följande frågeställningar: 

 Vilka utgångspunkter har legat som grund till ombyggnationen av Rinkebystråket 

och vad är projektörernas önskade mål med det nya stråket? 

 Hur skulle den fysiska ombyggnationen av Rinkebystråket kunna påverka 

segregationen i området? 

 Vilka effekter kopplade till social hållbarhet kan ombyggnationen av den fysiska 

strukturen ge stadsdelen? 
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1.2 Avgränsningar 

Den här studien avgränsar sig till att enbart studera social hållbarhet utifrån den fysiska 

ombyggnationen av Rinkebystråket. Rinkebystråket är en del av ett större projekt, Vision 

Järva 2030, som till stor del samspelar med Rinkebystråket för att nå gemensamma mål. 

Syftet med den här studien är att göra en djupdykning i hur just ombyggnationen av 

Rinkebystråket kan påverka den sociala hållbarheten i stadsdelen och avgränsar sig därför till 

denna ombyggnation. Eftersom projektet i skrivande stund precis har påbörjats så kommer 

studien inte att kunna leda till ett konkret svar kring vad projektet kommer att leda till, 

speciellt eftersom inga liknande projekt tidigare har gjorts. Studien utgår främst från 

information från byggherrar och projektörer som är involverade i projektet och synen på 

projektet från invånare i stadsdelen har valts att lämnas utanför studien.  

 

1.3 Disposition 

Kapitel 2 beskriver metoden som använts för framställandet av resultatet. Kapitlet beskriver 

och diskuterar valet av respondenter, hur intervjuerna utformades, intervjusituationen samt 

metodkritik. I kapitel 3 behandlas en definition av social hållbarhet och ett teoretiska ramverk 

av hur social hållbarhet kan uppnås utarbetas. Kapitlet tar upp delarna boendeintegration, 

medborgardeltagande, blandade funktioner, samt genomströmning av människor.  Detta följs 

av en områdespresentation i kapitel 4 och därefter redovisas studiens empiriska material i 

kapitel 5. I kapitel 6 analyseras empirin med hjälp av det teoretiska ramverk som beskrevs i 

kapitel 3. Det sista kapitlet redovisar diskussion och vilka slutsatser som studien har kommit 

fram till. 

 

 

2. METOD 

 

Denna studie har analyserat hur ombyggnationen av Rinkebystråket kan påverka den sociala 

hållbarheten i Rinkeby. Ett kvalitativt arbetssätt använts för att kunna få en djupare förståelse 

för situationen (Cooper & Schindler, 2011, s. 163). En kvalitativ arbetsmetod fokuserar på att 

tolka och förstå människors upplevelser. Den passar därför bra för att till exempel utreda vad 

något är och vad de underliggande mönstren är (Patel & Davidson, 2003, s. 14). 

Genomförandet av den här studien grundades på en litteraturstudie kring social hållbarhet, 

fyra intervjuer med personer intresserade av eller inblandade i projektet samt rapporter och 

dokument rörande Rinkebystråket som tillhandahölls av intervjupersonerna. Litteraturstudien 

genomfördes för att arbeta fram det teoretiska ramverk (se kapitel 3) som studien kopplas till. 

Det teoretiska ramverket framtogs innan intervjuerna utfördes och intervjuguiderna 

utformades i linje med detta. Ramverket reviderades efterhand så att det även berörde nya 

aspekter som framkom under studiens gång. Vidare grundades studien på fakta kring 

Rinkebystråket som erhölls från intervjuerna, rapporterna och dokumenten. Analysen av 

denna fakta byggdes upp efter det teoretiska ramverket, så att de olika aspekter som ramverket 

berör kopplades samman med informationen angående Rinkebystråket. Efter att de olika 

delarna från det teoretiska ramverket analyserats var för sig kopplades allt samman i 
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slutdiskussionen, där hela rapportens omfång diskuterades i ett helhetsperspektiv med 

utgångspunkt i syftet och frågeställningarna. 

 

2.1 Val av respondenter 

Gällande val av respondenter vid en kvalitativ arbetsmetod gäller det att personen ska ha 

relevanta erfarenheter i förhållande till syftet och forskningsfrågorna. I jämförelse med 

kvantitativa studier, där statistisk generalisering och representativitet är önskvärt, är det för 

kvalitativa arbetsmetoder inte nödvändigt med ett “korrekt” urval av respondenter. Istället för 

att bli en del av en helhet, som i kvantitativa studier, ger respondenten i kvalitativa studier en 

grund för en djupare och mer komplett föreställning om studien. Valet av respondenter är 

således väldigt viktigt och påverkar studien i hög grad (Holme & Solvang, 1991). 

Alma Adan, projektledare för Mentorskap för somaliska barn och ungdomar på Rinkeby-

Kista stadsdelsförvaltning, kontaktades först för att få en djupare inblick och förståelse för 

området och projektet, sett ur invånarnas perspektiv. Adan bor i Tensta, har arbetat i Rinkeby 

i 13 år och är ursprungligen från Somalia. Hon kunde därmed bidra med en annan synvinkel 

än de tjänstemän som arbetar med projektet. Medvetenhet finns kring att en enstaka person 

inte kan representera alla invånares åsikter, men intervjun gjordes för att kunna få en inblick i 

situationen. Genom sin anställning finns möjligheten att Adan har en bredare och mer 

mångsidig bild av situationen än gemene man och därmed valdes denna respondent. Vidare 

kontaktades de ansvariga för projektet; Stockholms stad, Familjebostäder och Sweco. Valet 

att intervjua projektörerna grundar sig i syftet att undersöka vilka motiv som ligger bakom 

omvandlandet av en trafikseparerad gata till ett handelsstråk och hur väl dessa motiv stämmer 

överens med faktorer kring social hållbarhet. Invånare och handlare, som skulle ha kunnat 

vara potentiella intervjupersoner, har inte lika stor kunskap kring bakgrunden till 

Rinkebystråket som projektörerna har. Stockholms stad, Familjebostäder och Sweco har olika 

uppgifter och utgångspunkter för stråket och intervjuer med deras ansvariga för projektet 

kunde därmed komplettera varandra. Stockholms stad är ägare av marken och de som har tagit 

fram detaljplanen med information och restriktioner för hur Rinkebystråket kan byggas. 

Familjebostäder är byggherren för projektet och de som kommer att äga 

handelspaviljongerna. Familjebostäder har anlitat en arkitekt från Sweco som har tagit fram 

planritningar och dylikt. De personer som kontaktades och intervjuades var de som stod som 

ansvariga på respektive hemsidor; Peter Lundevall som är planhandläggare på Stockholms 

stad, Gabriella Granditsky Svenson som är huvudprojektledare på Familjebostäder samt Willy 

Hermansson som är huvudansvarig arkitekt från Sweco. 

 

2.2 Utformning av intervju 

Den kvalitativa metoden ger möjlighet till djupintervjuer, som ger en djupare förståelse för 

situationen. En intervjuguide med övergripande teman och konkreta intervjufrågor utformades 

genom att bearbeta studiens syfte och frågeställningar (Dalen, 2007, s. 31). Intervjuguiden var 

upplagd för semistrukturerade intervjuer och hade därmed en genomarbetad struktur med 

teman som bas och tillhörande intervjufrågor till vardera tema. Den semistrukturerade 

intervjun ger plats åt respondenten att utveckla sina tankar och idéer och att visa på vad de 

tycker är extra viktigt (Denscombre, 2007, s. 176). Semistrukturerade intervjuer ger vidare en 
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större möjlighet till dialog mellan intervjuaren och respondenten än strukturerade intervjuer. 

Intervjustilens flexibilitet kan därmed ge möjlighet till att få mer klarhet i respondentens svar 

genom att ställa följdfrågor eller ändra ordningen på frågorna så att respondentens berättelse 

blir mer sammanhängande (Cooper & Schindler, 2011, p. 169). 

Intervjun med Alma Adan genomfördes mer för att få en förståelse för invånarnas 

perspektiv och uppfattning om Rinkebystråket än för att besvara frågeställningarna. De teman 

som guiden utgick från var därför Allmänt om Rinkeby, Rinkebystråket - Uppfattning i 

Rinkeby och Rinkebystråket - Önskade utfall. Utifrån dessa teman utformades frågor som 

skulle ge en bredare bild av situationen för Rinkebys invånare, hur de påverkas av projektet 

och vad de önskar att projektet ska leda till (se bilaga 1).  

Intervjuer med ansvariga för projektet genomfördes för att få mer specifika och 

djupgående svar än vad som kunde hittas på hemsidor och i offentliga rapporter. Vid 

utformningen av intervjuguiden användes frågeställningarna och det teoretiska ramverk som 

framtogs i kapitel 2 som utgångspunkt. Stommen till intervjuguiderna följde en kronologisk 

ordning av projektet och var relativt lika för alla respondenter men frågorna varierade 

beroende på respondentens ansvarsområde. Utöver övergripande frågor om respondenten och 

dess plats på företaget samt företagets plats i projektet var stommen till guiden anledning, 

kriterier och målsättning och dessa byggde tillsammans upp den kronologiska ordningen av 

projektet. Till varje tema användes underrubriker som kopplar an till det teoretiska ramverk 

som presenteras i kapitel tre. En av dessa underrubriker handlar om medborgardialog och i 

och med att det är ett medel och inte ett mål användes denna underrubrik av naturliga skäl inte 

under målsättning. Vidare frånskilde sig Sweco från Familjebostäder och Stockholms stad 

eftersom Sweco arbetar på uppdrag för Familjebostäder. Den kronologiska ordningen för 

projektet blev därför istället uppdraget, projektplanen och utfall men underrubrikerna var 

fortfarande desamma. Till varje tema och underrubrik utformades frågor som ämnade ge en 

djupare förståelse kring studiens syfte. Intervjuguiderna återfinns i bilaga 2-4. 

 

2.3 Intervjusituationen 

Alla intervjuer hölls i en lugn miljö på respondenternas kontor eller i ett sammanträdesrum. 

Samtliga intervjuer var cirka en timme långa. Respondenterna hade planerat in god tid för 

intervjuerna och var inte stressade, vilket gjorde att intervjuerna kunde pågå tills tillräckligt 

med information hade insamlats. Under samtliga intervjuer spelades samtalet in, vilket gjorde 

att fullt fokus kunde läggas på att lyssna på svaren, ställa passande följdfrågor och flytta runt 

bland frågorna för att se vilken ordning som passade bäst i situationen. Intervjuerna 

transkriberades sedan ordagrant eftersom det är lättare att få en överblick och hitta i ett 

dokument än i en ljudfil. Respondenterna fick möjlighet att läsa igenom de delar som de blivit 

refererade på innan uppsatsen skickades in i sin slutgiltiga version, för att se till att 

informationen hade framkommit korrekt.  

 

2.4 Metodkritik 

Studien bygger i hög grad på information tillhandahållen från respondenterna, både i form av 

intervjusvar och i form av dokument. Eftersom tre av fyra respondenter arbetar för projektet 

och är positiva till dess utfall kan informationen således vara något vinklad och studien hade 
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kunnat få ett annat resultat om den utgått från medborgarna i stadsdelen. Genom medvetenhet 

kring denna situation och kritiskt granskande av informationen har objektiviteten bibehållits. I 

och med att intervjuerna transkriberades förlorades tonfall och inlevelse som bidrar till att det 

transkriberade materialet kan tolkas på ett annat sätt än vad som menades vid intervjutillfället. 

Därför sparades ljudfilerna så att dessa kunde lyssnas på igen om några tveksamheter skulle 

uppstå vid sammanställningen av resultatet. 

Arbetssättet att utforma intervjuguiderna utifrån det teoretiska ramverket kan leda till att 

svar ges till det som frågas efter och att det i förväg satta teoretiska ramverket påverkar 

studiens riktning och utfall (Patel & Davidson, 2003, s. 23-24). För att minska denna 

påverkan av studiens riktning har observationerna tillåtits att påverka det teoretiska 

ramverket. På så sätt förändrades ramverket efterhand så att det även täckte de aspekter som 

framkom under studiens gång men som inte fanns med ursprungligen. Vidare har analysen av 

studien byggts upp efter det teoretiska ramverk som studien kopplas till, vilket kan ha lett till 

att intressanta aspekter som inte stämmer direkt överens med det teoretiska ramverket har 

missats. Genom uppmärksamhet kring detta har dessa aspekter försökt fångas upp i 

slutdiskussionen. 

 

 

3. TEORETISKT RAMVERK 

 

Temat för litteraturgenomgången är socialt hållbar stadsutveckling. Boverkets definition av 

socialt hållbar stadsutveckling är att staden tar hänsyn till olika gruppers behov och strävar 

efter att förbättra jämställdhet mellan män och kvinnor samt främja människors möten. En 

hållbar stadsdel är en stadsdel där hänsyn tas till socio-ekonomiska konsekvenser och där 

utveckling av staden sker med ökad integration och minskad boendesegregation (Boverket, 

2010, s. 11). Eftersom Boverket är Sveriges förvaltningsmyndighet för frågor som bland annat 

rör byggd miljö och fysisk planering (Boverket, 2014) anses deras definition av social 

hållbarhet vara relevant för den här studien. Enligt Boverket (2010) finns vissa kriterier som 

ska uppfyllas för att en stad ska uppnå social hållbarhet. Staden ska ha en variation och en 

funktionsblandning. Den ska även ha en bra fysisk sammanhållning, där det finns goda 

möjligheter för rörelse både mellan olika stadsdelar och mellan olika delar av stadsdelen 

(Boverket, 2010, s. 52).  Invånare och omgivning måste ha en känsla av att området har en 

viss status för att stadsdelen ska vara socialt hållbar (Boverket, 2010, s. 57). För att uppnå 

social hållbarhet bör en förnyelse som pågår i en stadsdel ske utifrån invånarna i området 

(Boverket, 2010, s. 61). Detta hänger ihop med boendeintegration, eftersom en ökad 

attraktivitet i utsatta stadsdelar kan leda till en minskad segregation i området (Boverket, 

2005, s. 23-24).  

För att förankra studien i ett internationellt perspektiv har även Yiftachel och Hedgcock 

(1993) definition av social hållbarhet använts. De definierar social hållbarhet som möjligheten 

för en stad att långvarigt kunna fungera som en miljö som uppmuntrar till mänsklig 

interaktion, kommunikation och kulturell utveckling. Detta behöver nödvändigtvis inte vara 

kopplat till miljömässig och ekonomisk hållbarhet, men ofta finns det ett samband mellan 

dessa. En social hållbar stad eller stadsdel präglas av att invånarna har en gemensam känsla 
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för platsen och att platsen inte är segregerad eller har konflikter och politisk instabilitet 

(Yiftachel och Hedgcock, 1993, s. 140). 

Ur dessa tolkningar från Boverket (2010) och Yiftachel och Hedgcock (1993) om vad 

social hållbarhet i en stadsdel är, har fyra för den här studien lämpade områden 

utkristalliserats. Det första är boendeintegration, som är en stor del av Boverkets 

grunddefinition av en socialt hållbar stadsdel. Även Yiftachel och Hedgcock (1993) beskriver 

i sin definition hur en segregerad stadsdel aldrig kan bli socialt hållbar. Nästa tema är 

medborgarnas deltagande, som är tätt sammankopplat med Boverkets kriterium kring social 

sammanhållning och att förnyelse bör ske utifrån invånarna i området för att hänsyn ska tas 

till olika gruppers behov. Ur Yiftachel och Hedgcock (1993) definition är det också viktigt att 

invånarna känner tillhörighet till sin stadsdel vilket motiverar medborgarnas deltagande i 

stadsutvecklingen. Vidare kommer blandade funktioner att behandlas, eftersom detta är en 

stor del av den fysiska uppbyggnationen av stadsdelen och är direkt kopplat till Boverkets 

kriterium som innefattar att en hållbar stadsdel ska ha variation och funktionsblandning. Detta 

kan också bidra till uppmuntran av mänsklig interaktion, som enligt Yiftachel och Hedgcock 

är viktigt för en socialt hållbar stadsdel. Det sista området i det teoretiska ramverket är 

genomströmning av människor, som är en förutsättning för blandade funktioner och för att 

människor kan röra sig runt om i stadsdelen vilket bidrar till en social sammanhållning. Dessa 

fyra områden, boendeintegration, medborgarna styr staden, blandade funktioner och 

genomströmning av människor, kommer att bilda det teoretiska ramverk för en socialt hållbar 

stad som studien bygger på. 

 

3.1 Boendeintegration 

Enligt Andersson et al (2010) har segregationsproblemen i Europa försökt att motarbetas 

genom två olika vägar. Den ena är att införa riktlinjer för blandade boendeformer inom ett 

område eftersom det är tänkt att en större variation av bostäder attraherar en större variation 

av individer. Den andra vägen är att införa speciella program för utsatta områden. Dessa kan 

involvera en fysisk förändring av området men det kan också fokusera på att öka antalet 

arbeten i området och att utveckla humankapitalet bland invånarna. På så sätt kan den 

socioekonomiska situationen i området förändras utan att ändra på variationen av bostäder 

(Andersson et al, 2010, s. 239-240). Andersson och Bråmå (2004) pekar på att forskning visat 

att en orsak till att ett område får en låg socio-ekonomisk status är selektiv segregation. Det 

betyder att personer som flyttar in har större sannolikhet att vara arbetslösa, att vara beroende 

av sociala bidrag och att ha lägre inkomst än personerna som flyttar ut. Vidare har de som 

flyttar in större sannolikhet att vara nyanlända invandrare och därmed vara mindre integrerade 

i det svenska samhället (Andersson och Bråmå, 2004, s. 537). Invånare som når en högre 

socioekonomisk nivå har samtidigt högre benägenhet att flytta därifrån (Andersson et al, 

2009, s. 55).  

Sarkissian (1976) menar att det länge funnits tankar kring social beblandning i 

stadsplaneringen, redan sedan mitten av 1800-talet, och hon beskriver de fördelar som ett 

blandat bostadsområde kan leda till. Några av dessa är strikt kopplade till ett blandat 

boendebestånd men de flesta är enbart kopplade till att invånarna är av olika bakgrund. De 

fördelar som är kopplade till ett blandat boendebestånd är att det ger ökade möjligheter till att 
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byta bostad och därmed ökade möjligheter till att byta samhällsklass. Genom ett område med 

bostäder av olika storlekar, priser och upplåtelseformer ges invånarna möjligheten att stanna 

inom området om deras förutsättningar eller bostadsbehov förändras. Omflyttningen minskar 

således vilket gör bostadsområdet mer stabilt (Sarkissian, 1976, s. 231-234). Boverket (2005) 

anser i linje med detta att ett homogent bostadsområde kan bidra till segregation. Planeringen 

av ett bostadsområde måste således ske så att bostadsbeståndet medverkar till en blandad 

befolkning (Boverket, 2005, s. 23). Ett blandat bostadsområde ger också möjligheter till fler 

sorters verksamheter, och ju fler sorters arbeten som finns i ett område desto större är 

möjligheterna för varje invånare att hitta ett jobb. Detta skapar säkerhet och stabilitet i 

området. Dessutom bildas ett bredare och mer varierat kundunderlag vilket gör att 

kostnaderna för nödvändiga samhällsfunktioner hålls nere (Sarkissian, 1976, s. 231-234). Det 

finns viss kritik till idén att ett blandat bostadsbestånd leder till en ökad integration på grund 

av det kausala samband som förutsätts om att ett blandat bostadsbestånd leder till en blandad 

befolkning och att en blandad befolkning förbättrar de individuella förutsättningarna för 

invånarna. Musterd och Andersson (2005) menar att det inte finns tillräckligt mycket tester 

som visar på detta samband (Musterd och Andersson, 2005, s. 762).  

Boverket (2005) anser att det är viktigt att arbeta för en ökad attraktivitet för de 

segregerade stadsdelarna. Detta kan bryta mönstret av segregation och öka integrationen i 

stadsdelen. Det är även viktigt att se ett område i förhållande till omgivningen och att 

sammanlänka olika stadsdelar för att få en bild av staden som en helhet. Slutligen är en viktig 

del i arbetet mot ett segregerat samhälle att förändra omgivningens bild av de utsatta 

områdena. Ofta bygger denna bild på fördomar och genom en bättre bild av områdena kan 

segregationen minska genom att invånarna i områdena kan bli betraktade som likvärdiga 

samhällsmedborgare (Boverket, 2005, s. 23-24). Integrationsbegreppet kan även tolkas som 

en ytterligare markering på skillnaden mellan förorten och den integrerade innerstaden, där 

segregation kopplas till förorten och integration till staden. Ofta framställs förorten som 

sovstäder och oattraktiva. En fråga som kan ställas är dock vem staden ska vara attraktiv och 

levande för (Tunström, 2009, s. 99-101). Om en stadsdel utvecklas med avsikt att göra den 

mer attraktiv för andra än för invånarna finns en risk för gentrifiering. Gentrifiering är enligt 

Hannigan (1995) ett begrepp som beskriver hur ett låginkomstområde blir populärt för 

medelklassen och hur dessa börjar flytta in i området. Genom inflyttning av människor med 

större ekonomiska möjligheter drivs priserna i området upp. Gentrifiering innebär alltså hur 

den socioekonomiska nivån i ett område ökar genom att området blir mer attraktivt, 

utomstående med en högre socioekonomisk nivå flyttar in och de tidigare invånarna inte 

längre har råd att bo kvar i området på grund av höjda hyresnivåer (Hannigan, 1995, s. 173). 

 

3.2 Medborgarna styr staden 

Det är viktigt att alla i en stad lyssnar till varandra och behandlar varandra med respekt. Enligt 

Berntson (2002) måste alla som arbetar med staden ha kunskap om staden, om de människor 

som bor och vistas där och om hur deras geografiska förflyttning ser ut. För att se bortom 

olika kulturer, utbildningar, språk och organisationer måste barriärer rivas, vilket leder till en 

större förståelse för olika argument och kunskaper (Berntsson, 2002, s. 24-25). De arkitekter 

som vill förbättra förortsbornas liv har ofta ett utifrånperspektiv och utgår inte alltid från 
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invånarnas problem. Det är inte säkert att invånarna skulle använda pengarna på samma sätt 

som de som utför projekten och förvaltar byggnaderna i förorterna (Söderlind, 1998, s. 46). 

Berntsson (2002) pekar vidare på att det är viktigt att invånarna blir delaktiga i planeringen 

och är medvetna om vad som händer i staden, så att till exempel inte en gata stängs av utan att 

medborgarna är medvetna om det. Vidare bör expertkunskap kombineras med medborgarnas 

kunskap för att få infallsvinklar från båda håll. Det är även viktigt att både män och kvinnor 

deltar på lika villkor, samt att barn och ungdomar lyssnas på eftersom de har andra behov än 

vuxna. Förtroende kan vara ekonomiskt lönsamt för en stads utveckling och det är därför 

viktigt att bygga upp ett förtroende mellan olika människor och grupper i staden (Berntsson 

2002, s 24-25).  Enligt Söderlind (1998) finns det i dagens städer tendenser till uppdelning 

mellan invånare i stadskärnan och i förorterna, där stadskärnan har mer makt och exklusivare 

verksamheter medan förorterna innefattar enklare verksamheter och mindre politisk makt. I 

förorterna finns det problem som handlar om avsaknaden av makt, ägande och verksamheter 

som inbringar inkomst (Söderlind, 1998, s. 46). Söderlind menar vidare att om 

miljonprogramsförorterna ska kunna utvecklas på bästa sätt måste de styrande instanserna av 

förorten ha sin placering på platsen. Problemen i förorten kan troligtvis bara lösas genom att 

förorten skaffar sig en egen maktbas men att erbjuda att hyresgästernas kontaktkommittéers 

delaktighet är ett steg i rätt riktning (Söderlind, 1998, s. 242). 

Planerarens inställning till medborgardeltagande är enligt Kahkee (2006) ibland 

sammankopplad med kraven på hur effektivt samhällsplaneringen har som mål att ske. 

Planering domineras ofta av teknisk expertis och ibland kan målet, att vara så effektiv som 

möjligt i sitt planeringsarbete, leda till att planerarna inte är angelägna om att även lokal 

kunskap och lokala perspektiv ska tas med i den tekniska kunskapen. Medborgardeltagande 

anses ibland öka kostnaden för planeringen, orsaka förseningar i byggandet och kunna skapa 

konflikter (Kakhee, 2006, s. 19). 

 

3.3 Blandade funktioner 

För att en stadsdel ska vara levande under hela dygnet krävs en blandning av funktioner. Med 

funktioner menas platser i ett område som fyller en funktion och därmed drar till sig 

människor. Det kan till exempel vara arbetsplatser, bostäder eller universitet. Jacobs (1989) 

menar att när städer och stadsplanering studeras är det viktigt att inte studera ett 

användningsområde i taget, utan att istället se till kombinationer av olika 

användningsområden eller funktioner. Jacobs är ute efter den mångfald som skapas när 

tillräckligt många funktioner är blandade på en tillräckligt stor del av stadens yta för att staden 

ska kunna upprätthålla sin egen civilisation (Jacobs, 1989, s. 169-170). Eftersom en 

tillräckligt stor del av stadens yta måste uppfylla denna blandning av funktioner för att staden 

ska ha mångfald gäller det att mångfald finns i varje stadsdel. Enligt Söderlind måste 

funktionstänkandet gällande hus, kvarter och stadsdelar avskaffas (Söderlind, 1998, s. 29). 

För att en stadsdel ska ha en levande stadsmiljö krävs näringsliv och försörjningsmöjligheter, 

det går inte att skapa en levande stadsdel med boende som bas så som miljonprogrammet 

gjordes. Genom tillgången till arbete skapas sedan möjligheter till bostäder och 

stadsbyggande (Söderlind, 1998, s. 36-38). I linje med detta framhåller Berntsson (2002) att 

en blandning av verksamheter är fördelaktigt för staden och att det leder till en attraktivare 
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stad (Berntsson, 2002, s. 134). Även Jacobs (1989) anser att en stadsdel måste fylla minst två, 

men helst fler, primära funktioner för att uppnå mångfald. De blandade funktionerna gör att 

människor förflyttar sig i stadsdelen under olika tidpunkter och med olika anledningar, vilket 

gör att faciliteterna i stadsdelen nyttjas kontinuerligt under dagen. Genom att en stadsdel 

innehåller både arbetsplatser och bostäder skapar de som vistas i området förutsättningar för 

en större variation av handel och service än om enbart en grupp hade vistats i stadsdelen. 

Variationen leder dels till att de boende lockas ut i högre grad än om bostadsområdet hade 

varit mindre levande och dels till att området dessutom kan locka till sig externa kunder. De 

blandade funktionerna bostäder och arbetsplatser leder således till att människor rör sig i 

området vid olika tidpunkter och för olika anledningar, vilket gör att en större mångfald kan 

upprätthållas (Jacobs, 1989, s. 179-180).  

Jacobs (1989) delar vidare upp mångfalden i primära och sekundära funktioner. De 

primära funktionerna är de som drar människor till en plats, så som arbetsplatser, bostäder, 

universitet, skolor och träningsanläggningar. Till viss del är även bibliotek, museer och 

gallerier primära funktioner, men dessa kan även vara sekundära. De primära funktionerna 

skapar i sig ingen mångfald och om bostäder och kontor kombineras så att alla lämnar 

bostaden klockan åtta för att gå till kontoret och sedan vänder hem igen klockan fem har 

ingen direkt mångfald nåtts. Om primära funktioner däremot kombineras så att de får 

människor att röra sig i området vid olika tidpunkter och av olika anledningar så kan en 

sekundär mångfald skapas (Jacobs, 1989, s. 179-180). Sekundär mångfald skapas på grund av 

de ekonomiska möjligheter som de blandade primära funktionerna skapat. Blandade primära 

funktioner leder till en större genomströmning och genom att stadsdelen fått en stor 

genomströmning av människor kontinuerligt under dagen växer möjligheterna för funktioner 

som i sig inte lockar människor till platsen men som nyttjas när de finns där. Exempel på 

sådana sekundära funktioner är restauranger, barer, serviceföretag, affärer och butiker. I en 

vidare utveckling kan en välmående sekundär mångfald leda till att en sekundär funktion blir 

en primär funktion, till exempel ett bra shoppingdistrikt eller restaurangområde (Jacobs, 1989, 

s. 188-189). En annan sådan sekundär funktion som blivit en primär funktion är externa 

shoppingcentrum. Söderlind (1998) menar att utbyte av tjänster och varor är en av 

grundstenarna till stadens liv men under senare år har handelsmän satsat på att anlägga stora 

marknadsplatser utanför stadskärnan och det har således bildats stora köpcentrum utanför 

städerna. Anledningen till att handeln lämnar staden beror till viss del på att politikerna och 

planerarna inte erbjuder handelsmännen bra lägen, till rimliga priser, inne i staden. I framtiden 

bör planerna, enligt Söderlind, innehålla planer som bidrar till att handelns särintresse och 

befolkningens intresse överensstämmer. Många människor uppskattar antagligen att ha nära 

till affärer och service från sitt arbete och från sin bostad (Söderlind, 1998, s. 55). 

Öppna ytor i ett område, så som parker och torg, kan enligt Jacobs (1989) bli 

välutnyttjade och uppskattade eller en tom och otrygg plats beroende på platsens 

förutsättningar och dess funktioner. En välfungerande öppen yta ligger ofta i direkt anslutning 

till levande stadskvarter och att den dessutom måste tillföra någon funktion. Enligt Jacobs 

(1989) finns det fyra kännetecken som ofta återfinns i lyckade parker och torg: en strukturell 

variation, en centrumbildning, tillgång till sol och inramning av stadskvarter. Genom att 
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uppfylla detta finns goda förutsättningar för att parken eller torget ska vara välbesökt på olika 

tider och av olika typer av besökare (Jacobs, 1989, s. 113-136).  

Jacobs (1989) framhåller att planerare måste undvika att titta på abstrakta modeller av 

ideala städer och att de istället ska titta på riktiga städer som människor lever i. Problemet 

med detta kan vara att Jacobs teori stämmer in på 1960-talets miljöer, då första upplagan av 

hennes bok skrevs, och inte på dagens marknadstendenser (Fainstein, 2005, s.   .  nligt 

 unströms avhandling så är  acobs förebild för hur en stad ska se ut svårt att uppnå i en stad 

som är präglad av det modernistiska sättet som det byggdes på under 1960-talet. I Sverige 

idag kan det vara svårt att känna igen sig i den, och istället ses det urbana som en bristvara i 

svenska städer. Jacobs skrev boken som en kritik till hur byggnader revs och vägar byggdes i 

New York. Än idag relateras hennes bok till de svenska miljonprogrammen och de problem 

som finns där som konsekvenser av hur de byggdes. Detta kan vara svårt i en stad präglad av 

det modernistiska planerandet och innehållet fungerar istället som ett bränsle för kritiken än 

en lösning (Tunström, 2009, s. 116) Ofta beskrivs det som att mångfald som något önskvärt 

men mångfald av byggnadstyper, funktioner och social och etnisk mångfald behöver inte 

alltid gå hand i hand. En annan kritik som kan riktas till funktionsblandning är att 

funktionsblandningen ofta kopplas till stadsmässighet men att det är otydligt vilken sorts 

blandning av funktioner som staden bör innehålla. Det krävs en specificering av denna 

funktionsblandning för att det inte bara ska bli en ytlig idealisering av den gamla 1800-tals 

staden. Idealiseringen står i vägen för nya tolkningar av stadslivet. I dagens planering är det 

ofta som förslag att det ska byggas med funktionsblandning, som har en tät koppling till ett 

socialt liv (Tunström, 2009, s. 29). 

 

3.4 Genomströmning av människor 

Söderlind (1998) beskriver att genomströmning av människor är en viktig del i hur en 

bostadsförort eller arbetsförort ska kunna bli en mer komplett stadsdel. Det räcker inte med 

kompletteringar av bostäder, arbetsplatser och service, genomströmningen är en förutsättning 

för att service så som affärer, kaféer och skolor ska vilja etablera sig. Genomströmning 

definieras av antalet personer som besöker platsen i förhållande till hur många som arbetar 

och bor på platsen. En stad bygger på balans mellan antalet personer som bor där och antalet 

personer som besöker den (Söderlind, 1998, s. 44). 

Söderlind (1998) beskriver vidare det fenomen som uppstår när stadsdelen inte lyckas 

uppnå en tillräckligt hög koncentration av människor för att faciliteterna i stadsdelen nyttjas i 

tillräckligt hög grad under dagen. Anledningen till att stadsdelen inte kan vara komplett med 

blandade funktioner beror på att den kommer i skuggan av stadskärnan eller av en annan 

stadsdel med ett stort utbud av blandade funktioner. Fenomenet kallas därför för 

funktionsskugga. För att stadsdelen inte ska hamna i en sådan funktionsskugga måste den 

således ha en tillräckligt hög koncentration av människor, eller lyckas locka till sig en 

tillräckligt hög koncentration av människor, och därmed kunna bli vara en komplett stadsdel 

med blandade funktioner. Stadsdelen kommer då istället att kasta ut en egen funktionsskugga 

(Söderlind, 1998, s. 56-57). 

Genomströmning är också viktigt för att staden inte enbart ska finnas till för sina invånare 

utan också kunna vara en mötesplats för människor från andra stadsdelar. Den moderna 
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förorten saknar ofta en huvudgata där både invånarna och främlingar möts (Söderlind, 1998, 

s. 44). Söderlind (1998) anser att affärsgator skulle kunna bidra till att andra aktörer än de 

stora kedjorna som dominerar i stora köpcentrum får möjligheten att etablera sig. Affärsgatan 

öppnar också upp möjligheten för att knyta ihop geografiskt isolerade områden och bidra till 

en större helhet. Motorlederna som förbinder stadskärnor med förorten bör enligt Söderlind 

(1998) byggas om till stadsgator med trottoarer och träd och där lokaler för handel, kontor och 

bostäder kan byggas. Dessa skulle bidra till att isolerade bostadsförorter knyts ihop med 

staden (Söderlind, 1998, s. 259-262). 

Även Jacobs (1989) menar att det är viktigt att skapa ett jämt flöde av människor under 

en stor del av dygnet. Hon påpekar att det inte är själva antalet människor som använder 

gatorna är det viktiga, utan det är istället fördelningen av människor under dagens timmar som 

skapar mångfald (Jacobs, 1989, s. 180). Jacobs (1989) skriver även att koncentrationen av de 

människor som bor och vistas i stadsdelen är sammanlänkat med den service och mångfald 

som stadsdelen kan erbjuda. En tillräckligt hög koncentration av människor, oberoende av 

varför de vistas där, krävs för att mångfald ska finnas i stadsdelen (Jacobs, 1989, s. 229-230). 

En annan faktor till ökad genomströmning av människor är korta bostadskvarter i stadsdelen 

som leder till att alternativa vägar kan väljas för att gå från en plats i stadsdelen till en annan. 

Detta leder till mindre isolering kvarteren emellan, dels för att människor i olika kvarter 

integreras mer i sina dagliga liv och dels för att korta kvarter öppnar upp till fler ekonomiskt 

lönsamma platser för verksamheter (Jacobs, 1989, s. 205-207). En annan anledning till att det 

är viktigt att gatorna har en jämn genomströmning av människor är att invånarna ska känna 

trygghet genom att det finns fler effektiva ögon på gatan (Jacobs, 1989, s. 57). 

 

3.5 Sammanfattning av teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket som har arbetats fram kring social hållbarhet knutet till den fysiska 

strukturen bygger på boendeintegration, medborgardelaktighet, blandade funktioner och 

genomströmning av människor. Boendeintegration kan enligt Sarkissian (1976) nås via ett 

blandat boendebestånd eller genom att öka attraktiviteten för området. Boverket (2010) menar 

att medborgardelaktighet är viktigt för att invånarna vara medvetna om vad som händer i 

deras stadsdel och känna förtroende för och delaktighet i förändringarna som sker. För att 

stadsdelen ska ha rörelse under stora delar av dygnet krävs enligt Jacobs (1989) en blandning 

av primära funktioner, utspridda över området. Blandade primära funktionerna ger 

ekonomiska möjligheter till sekundära funktioner i området, så som handel, service och 

restauranger. För att stadsdelen ska vara levande anser Söderlind (1998) att det krävs en 

genomströmning av människor under stora delar av dygnet. För att social hållbarhet ska 

uppnås genom en förändring av den fysiska strukturen krävs således en kombination av dessa 

kriterier. 
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4. JÄRVAFÄLTET OCH RINKEBY 

 

Järva är ett område väster om Stockholms innerstad med över 60 000 invånare från jordens 

alla hörn. Förorter som ingår i detta område är Kista, Akalla, Hjulsta, Tensta, Husby och 

Rinkeby (se figur 1). Dessa förorter har flera stora utmaningar, till exempel saknar många av 

invånarna ett arbete att gå till och barn och ungdomar måste få bättre möjligheter att utbilda 

sig (Stockholms stad, 2013b). Vision Järva 2030, som visionen kallas, har som mål att 

förbättra levnadsvillkoren i stadsdelarna kring Järvafältet. I visionen ingår fyra mål 

(Stockholms stad, 2013c): 

1. Bra boende och varierad stadsmiljö 

2. Trygghet i vardagen 

3. Stärkt utbildning och bra språkundervisning 

4. Fler jobb och ökat företagande 

 

Några av de projekt som planeras att genomföras är upprustning av bostadshus samt 

utveckling av infrastruktur och kollektivtrafik. Ett tydligt tecken på att Järvas stadsdelar 

byggdes under miljonprogrammet är att stadsdelarna är planerade enligt SCAFT. Detta visas 

bland annat genom att den enda bilvägen mellan stadsdelarna Rinkeby och Tensta, som ligger 

precis intill varandra (se figur 1), är E18. En del i Vision Järva är att det ska bli en mer 

småskalig koppling mellan stadsdelarna i form av mindre gator (Stockholms stad, 2013b). 

Figur 1. Järvafältet och stadsdelarna kring fältet; Rinkeby, Tensta, Hjulsta, Barkaby, Akalla, 

Husby och Kista. Utmärkt på kartan är även Bromsten, Rinkebys granne i söder. Det gröna 

fältet emellan visar grönområdet Järvafältet som tillhör Stockholms stad (Familjebostäder 

2014, egen hantering). 
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Rinkeby är en lägenhetsförort på Järvafältet i Stockholms kommun. Stadsdelen angränsar till 

Tensta i väster och Bromsten i söder. Norrut, på andra sidan Järvafältet, ligger stadsdelen 

Kista belägen. Rinkeby är trafikplanerad enligt SCAFT och dess enda bilväg till 

omkringliggande stadsdelar är via motorväg. Stadsdelen började byggas år 1968 och var ett 

enormt projekt som omfattade 10 000 nya bostäder. De första invånarna flyttade in 1969 men 

då saknade Rinkeby både boendeservice och tunnelbana, först 1975 togs tunnelbanan i bruk 

(Shönning, 1998, s. 27). Stadsdelen har idag en befolkning på cirka 16 000 människor, varav 

89,7% har utländsk bakgrund. Med utländsk bakgrund menas personer som är födda 

utomlands eller födda i Sverige med två utlandsfödda föräldrar (Stockholms stad, 2012, s. 4). 

Arbetslösheten bland Rinkebys invånare är hög, år 2012 var det 45,6% av befolkningen i 

åldern 20 till 64 år som varken hade ett förvärvsarbete eller studerade (SCB 2012). 

När Rinkeby-Tensta skulle byggas var planen att Rinkeby skulle bli ett exempel på ett 

nytt stadsbyggande där en hög stadsmässighet eftersträvades. Generalplanen för Rinkeby var 

att stadsdelen skulle bli en bostadsmiljö som skulle ha innerstadens koncentration, ordning 

och intensitet men också ytterstadens frihet och grönska. Det skulle bli en stadsmiljö med 

trygga och behagliga gågator och slutna rum (Bebyggelseregistret, 2014). Rinkeby visar 

tydligt på de homogena områden som ofta byggdes i miljonprogrammet (se figur 2) 

(Andersson et al 2010, s 237). I Rinkeby finns 5 078 bostäder i flerbostadshus och 33 bostäder 

i småhus och 99,6% av invånarna bor i hyresrätter (Stockholms stad, 2012, s. 4-5). I efterhand 

har stadsplanen visat sig vara låst vilket har gjort att det är svårt att göra förändringar. 

Området blev planerat i tron att en klar produkt kunde göras, en produkt som var färdig från 

början och som inte krävde några förändringar (Shönning, 1998, s. 27). 

Figur 2. Rinkeby från ovan- visar den homogena stadsbilden (Foto: Ellgaard 1988). 

 

Söderlind (1998) menar att de tidiga invandrarna som kom till Sverige erbjöds de bostäder 

som svenskarna själva inte ville ha, bland annat i Rinkeby, och av naturliga skäl sökte sig 

senare invandrare till samma ställen. Istället för att skapa integration har stadsplaneringen 

kapslat in de nya svenskarna i zoner. Att göra om Rinkeby med ett mer kontinuerligt gatunät 

skulle enligt Söderlind göra det möjligt att minska eller utvidga de sociala grupperingarna och 

medföra kulturella förändringar. Trafiksepareringen i området har fått stor kritik, bland annat 
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för att det minskar möjligheten att öka antalet lokaler i området och att omvandla 

bottenvåningar till kontor och butiker (Söderlind, 1998, s. 263). 

Gatustrukturen har sedan Rinkeby färdigställdes år 1972 haft samma struktur, men 

däremot har en del omfattande förändringar av handeln skett under årens gång. Under 1990-

talet byggdes Rinkeby galleria vid Rinkeby torg för att utvidga det kommersiella utbudet i 

stadsdelen (Olsson, 2008, s. 177). I gallerian finns idag ett trettiotal butiker (Rinkeby Torg, 

2014). Olsson (2008) beskriver hur en del småbutiker uppkommit under tidens gång, utanför 

stadsdelens centrum, i lokaler tillhörande bostäderna. Runt om i Rinkeby idag finns cirka 32 

butiker och 11 serviceföretag lokaliserade utanför centrum. De flesta butiker har en unik 

kommersiell inriktning och är inte etablerade kedjor. Många av butikerna ägs enligt Olsson 

(2008) av personer tillhörande etniska minoriteter och deras kundkrets består också oftast av 

personer tillhörande en etnisk minoritet. Ofta består utbudet av mat och kläder som inte kan 

hittas i etablerade kedjor i Sverige. 1970-talets funktionsseparerade stadsplanering var inte 

anpassad för ett kommersiellt utbud. Här skulle invånarna bo, handel skulle ske på andra 

platser. Enligt Olsson (2008) är Rinkeby ovanligt på det sätt att det är en 

miljonprogramsförort som har ett ovanligt stort utbud av småbutiker. Butikerna har ofta en 

provisorisk karaktär och har ofta omvandlats av butiksägarna själva. Under 1990-talet gjorde 

bostadsbolaget Familjebostäder en renovering av sina bostäder och byggde i samband med 

detta ett “stråk”, kallat Basargatan (se figur 3 .  anken var att utvidga centrum med en ny 

butiksgata genom en ombyggnad av offentliga utrymmen, till exempel gamla 

tvättstugelokaler. Idén kom från två håll; både från Familjebostäder som ville skapa ett mer 

livfulla kvarter med butiker och från invånare som efterfrågade möjligheter att driva 

affärsverksamhet. Dessa småbutiker har aldrig behandlats i en detaljplan, vilket har gjort att 

de fått den provisoriska karaktär de har idag (Olsson, 2008, s. 184-186). Invånarna i Rinkeby 

har även Kista Galleria nära till hands, ett köpcenter med ett stort utbud av väletablerade 

butikskedjor och restauranger och långa öppettider (Kista Galleria, 2014). 

Figur 3. Småbutiker utmed den så kallade basargatan i Rinkeby (Stadler, 2014) 
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5. RINKEBYSTRÅKET 

 

Förnyelse av Rinkeby planeras idag bland annat i form av projektet Rinkebystråket. Projektet 

är en del i vision Järva 2030 och innebär att ett handelsstråk ska byggas med mötesplatser för 

de boende. Idag är Rinkebystråket en trafikseparerad gata som går igenom hela stadsdelen och 

gatan är den enda gatan med genomgående fordonstrafik. Gatan var innan ombyggnationen ett 

nedsänkt bildike för bussar och bilar med gångvägar i form av broar över gatan och många 

upplevde gatan som ödslig (se figur 4) (Sweco, 2014). Byggandet påbörjades hösten 2013 och 

förväntas stå klart hösten 2015 (Rinkebystråket, 2014b). 

Figur 4. Rinkebystråket idag - en trafikseparerad gata (Foto: Familjebostäder, 2014/Kaise). 

 

Initiativet till Rinkebystråket togs när motorvägen E18 längst norra utkanten av Rinkeby 

skulle läggas under tunnel och det därmed beslutades att nya bostadsrätter skulle byggas på 

överdäckningen. På så sätt skulle Rinkeby få en entré till Järvafältet genom att 

motorvägsbarriären som tidigare avgränsat Rinkeby med Järvafältet skulle försvinna (se figur 

5) (Granditsky Svenson, 2014). Järvafältet är ett stort grönområde och är en del av 

Stockholms längsta grönstråk. Med den nya överdäckningen av motorvägen skulle Rinkeby 

kunna kopplas ihop med Järvafältet och sammanlänkas med en 500 meters promenad till 

grannstadsdelen Kista. Entrén från Järvafältet planeras bidra till att Rinkebystråket blir den 

naturliga vägen in i Rinkeby (Lundevall, 2014). 

Figur 5. Bilden visar Rinkeby. Pilen visar överdäckningen av E18 mot Järvafältet och det 

inringade området visar var Rinkebystråket är beläget (Familjebostäder, egen bearbetning). 
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Förändringen av Rinkebystråket kommer att ske på två huvudsakliga sätt, dels genom den 

fysiska strukturen och dels genom byggnationen av kommersiella lokaler (Granditsky 

Svenson, 2014). Den fysiska strukturen kommer att förändras från att ha varit en 

trafikseparerad gata till att bli en blandgata där bussar, bilar och cyklister ska samsas. Utmed 

gatan kommer trottoarer att finnas, för att skapa mer folkliv på gatan. Gångbroarna kommer 

att behållas men glasas in och göras mer genomskinliga vilket gör att de inte skärmar av 

landskapet lika kraftigt som de befintliga cementbroarna (se figur 6) (Hermansson, 2014). 

Figur 6. Rinkebystråket idag och hur samma plats kan komma att se ut efter ombyggnationen 

(Familjebostäder, 2014). 

 

Den andra stora förändringen som kommer att ske är skapandet av handelsstråket. Utmed 

Rinkebystråket kommer tolv nya paviljonger att byggas med ungefär 26 lokaler för 

kommersiella verksamheter (se figur 7). Basen för stråket ska vara matkultur och temat är 

“tusen smaker” men lokalerna ska utöver restauranger och caféer även innehålla handel och 
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serviceverksamheter. Planen är att både mat- och butiksutbudet ska drivas av lokala förmågor 

likväl som av etablerade kedjor. (Granditsky Svenson, 2014). 

Figur 7. En skiss över Rinkebystråket. De brunmarkerade paviljongerna ska innehålla mat, de 

blåa service och de gula butiker (Familjebostäder 2014). 

 

5.1 Aktörerna och deras roller 

Byggherren Familjebostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag som ingår i koncernen 

Stockholms Stadshus AB och ägs av Stockholms stad. Familjebostäder äger 1 245 

(Familjebostäder, 2014) av de 5 089 lägenheter (Sweco Architects, 2009) som finns i Rinkeby 

och dessa lägenheter är hyresrätter. I Rinkeby är allmännyttan stor och betydelsefull och det 

är de kommunala bostadsbolagen som är motorer i förnyelsen i stadsdelen. Under 1990-talet 

gjorde Familjebostäder ett flertal upprustningar av sina lägenheter i Rinkeby och enligt 

Lundevall (2014) ville byggherren även vara delaktiga i projektet vision Järva 2030. I och 

med att Familjebostäder är en av de största fastighetsägarna i Rinkeby kände de ett stort 

ansvar att utveckla stadsdelen och kom fram till förslaget att utforma ett handelsstråk längst 

nuvarande Rinkebystråket (Lundevall, 2014). Familjebostäder äger bostäderna runt 

Rinkebystråket (se figur 8) och hade enligt Granditsky Svenson (2014) en önskan om att göra 

stråket till en mer attraktiv plats för personer att vistas på och transporteras in mot Rinkeby 

och Rinkeby torg. Familjebostäder har gått in som fastighetsägare och är de som bygger de 

kommersiella lokalerna längst med stråket och utvecklar det till en handelsplats. För 

byggherren handlar utvecklingen mer om handelsutveckling än om byggnation och 

stadsplanering, det viktiga för dem är inte hur byggnaderna ser ut utan är viktigare med 

innehållet och de människor som kommer känna sig attraherade av platsen och vilja besöka 

den (Granditsky Svenson, 2014). 
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Figur 8. De grönblåa fastigheterna ägs av Familjebostäder. Den röda markeringen är den 

del av Rinkebystråket där ombyggnationen ska ske (Sweco Architects, 2009, egen hantering). 

 

Sweco arkitekter är anlitade av Familjebostäder och är ansvariga arkitekter för stråket 

(Granditsky Svenson, 2014). Deras roll i utformningen är att ansvara för byggnader och 

planering ihop med stadsbyggnadskontoret hos Stockholms stad. Arkitekten Willy 

Hermansson har arbetat sedan start med projektet och har även tidigare arbetat mycket ihop 

Familjebostäder. Enligt Hermansson (2014) är de största nackdelarna med Rinkebys 

stadsplanering storskaligheten och monotonin men det finns även arkitektoniska fördelar i 

Rinkeby jämfört med Stockholm. Det finns till exempel mycket ljus i stadsdelen på grund av 

att det är så pass glest och öppet runt omkring och det blir inte lika mörkt som det kan bli i 

innerstaden under vintermånaderna. Sweco Arkitekter har inte försökt att göra någon radikal 

förändring av stadsplanen utan har istället försökt att förstå sig på stadsdelen, hur människors 

rörelsemönster ser ut och skapa en tydligare gräns mellan privat och offentligt genom att göra 

det offentliga rummet tydligare (Hermansson, 2014). 

Stockholms stad är de som äger marken och därför behövs deras tillstånd för att få göra 

en ombyggnation av stråket (Lundevall, 2014). Stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och 

exploateringskontoret i Stockholms stad arbetar tillsammans med byggherren Familjebostäder 

i projektet. Enligt Lundevall har de under hela projektets gång arbetat tillsammans och 

utformat detaljplanerna samt undersökt vilka problem som finns och hur dessa kan lösas. 

Detaljplanearbetet har letts av stadsbyggnadskontoret som har fungerat som en 

sambandscentral.  

 

5.2 Dialog med medborgarna 

Innan planerandet av stråket startade gjordes en insats i att försöka aktivera och intressera 

invånare i Rinkeby till utveckling av stadsdelen (Fastighetskontoret, 2009). Denna satsning 

kallades Rinkebydialogen och genomfördes hösten 2009 i ett samarbete 

mellan Familjebostäder, Stockholmshem, Svenska Bostäder, Stockholms stad och 
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Hyresgästföreningen (Svenska Bostäder, 2010). I dialogen kom det in cirka 1000 förslag 

(Fastighetskontoret, 2009). Dialogen gick ut på att invånarna fick sätta lappar av olika färger 

på områden där de kände sig otrygga samt på områden som de tyckte om. Sedan fick de även 

skriva synpunkter på vad som kunde bli bättre i området. När dialogen gjordes hade inga 

planer om Rinkebystråket fastställts utan istället var det meningen att invånarna själva skulle 

få tänka fritt och önska vad de ville förbättra i stadsdelen (Granditsky Svenson, 2014). Enligt 

Granditsky Svenson (2014) var det som kom fram av dialogen bland annat att invånarna ville 

ha fler butiker, större butiker, mer trygghet, mer konst, mer belysning, platser för ungdomar 

och platser för kvinnor. Det har senare kommit fram önskemål på fler mötesplatser så som 

caféer och restauranger dit familjer kan gå tillsammans. Dessa åsikter har Familjebostäder 

försökt att ta hänsyn till i planerandet av stråket. Det kom även in andra förbättringsförslag 

som inte kunde relateras till stråket. Det har inte gjorts någon medborgardialog som handlar 

specifikt om Rinkebystråket men efter den stora medborgardialogen kunde invånarna skriva 

upp om de var intresserade av att vara med i fokusgrupper och diskutera mer kring 

ombyggnationen kring stråket. I denna diskussion var det samma åsikter som kom fram som 

hade varit aktuella i den stora dialogen. Under 2012-2013 genomfördes även en 

barnkonsekvensanalys där barn och ungdomar i åldern 6-20 år diskuterade kring framförallt 

utemiljö och trafik. På så sätt tillhandahölls material kring hur de såg på dessa delar och 

Familjebostäder kunde således ta hänsyn till det under planeringen och ombyggnationen av 

Rinkebystråket. Genom barnkonsekvensanalysen kom också synpunkter på innehållet av 

Rinkebystråket, vilka till stor del stämde överens med de tidigare önskemålen men som mer 

fokuserade på den typ av butiker som finns i Kista Galleria. Rinkebyborna ville även ha mer 

av den typen av butiker som redan finns i Rinkeby, för att själva få möjligheter att öppna egna 

verksamheter (Granditsky Svenson, 2014). 

Under planeringen har även Sweco arbetat mycket med att försöka involvera invånarna i 

stadsdelen och informera dem om vad som pågår. Bland annat har aktiviteter hållits på torget 

under helgerna där informationsblad har delats ut till invånarna (Hermansson 2014). 

Sommaren 2013 hade Familjebostäder sommarjobbare som hade i uppdrag att gå ut till alla 

hushåll och fråga vad de hade för åsikter angående stråket. Det delades även ut information 

om Rinkebystråket och om byggstarten. Av dessa satsningar fick Familjebostäder inte ut så 

specifik information om vad de boende egentligen tycker men en generellt positiv inställning 

till satsningen förmedlades. Frågor om störningar under byggtiden var de vanligaste 

(Granditsky Svenson, 2014). Det har varit viktigt att försöka få de boende att engagera sig och 

delta i projektet (Hermansson, 2014). Familjebostäder har sett det som en angelägenhet att 

försöka informera de boende så mycket som möjligt, både för att kunna stå ut under byggtiden 

men också för att platsen ska tas till Rinkebybornas hjärtan och bli en plats att vara stolt över. 

Rinkeby är en stadsdel där det funnits uppgivenhet bland invånarna, mycket har utlovats utan 

att det sedan hänt något. Därför har kommunikation varit viktigt från ett tidigt stadie 

(Granditsky Svenson, 2014). 

Det har inte framkommit mycket klagomål på ombyggnationen men de klagomål som har 

framförts handlar om att byggandet stör de boende runt stråket. Det finns även handlare som 

driver butiker som är oroliga över ökad konkurrens i området. Överlag är många medborgare 

positiva till förändringen och tycker att det är kul att något händer i området (Granditsky 
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Svenson, 2014). Även Adan (2014) anser att Familjebostäder har informerat invånarna 

mycket angående byggnationen av stråket och hon säger att de har haft möjlighet att komma 

med sina synpunkter. Enligt henne är tankarna kring stråket från medborgarna blandade, de 

flesta är positiva till det men vissa tror fortfarande inte att det kommer att hända. Överlag är 

medborgarna positiva till att något händer i deras stadsdel (Adan, 2014). 

 

5.3 Utgångspunkter för stråket 

Den främsta orsaken till förnyelsen av Rinkebystråket är att utveckla Rinkeby och göra 

stadsdelen mer attraktiv (Lundevall, 2014). Det övergripande målet med stråket är enligt 

huvudprojektledaren på Familjebostäder att fortsätta utveckla Rinkeby till en bra stadsdel att 

bo i, som man vill bo kvar i, som det är trevligt att arbeta i, som det är trevligt att besöka 

(Granditsky Svenson, 2014). För att nå det målet krävs mer handel, service och restauranger, 

något som Rinkebystråket kommer att bidra med (Granditsky Svenson, 2014). Vidare bygger 

utformandet av Rinkebystråket på att det ska bli en levande stadsgata med mycket aktiviteter 

(Hermansson, 2014). 

För att skapa en levande gata bryts trafiksepareringen och människorna leds ner till 

huvudgatan genom trappor och lutande torg, som gör att Rinkebystråket blir 

handikappanpassat (Lundevall, 2014). Först var det tänkt att gångbroarna över Rinkebystråket 

skulle tas bort men denna plan ändrades eftersom broarna visade sig vara väldigt värdefulla 

för invånarna. På grund av den högre nivå som bostäderna är belägna på båda sidor om 

Rinkebystråket skulle trafikstrukturen för gående och cyklister dessutom kollapsa om broarna 

togs bort (Hermansson, 2014). För att underlätta för utryckningsfordon och liknande kommer 

broarna dock att höjas från 3.40 m till 4 m (Lundevall, 2014). 

En del av Vision Järva 2030 är att Rinkeby ska förstärka kopplingen till omkringliggande 

stadsdelar. Genom handelsstråket från Rinkeby torg i riktning mot motorvägen skapas en länk 

från Rinkeby till överdäckningen av E18 och vidare över Järvafältet mot Kista 

(Stadsbyggnadskontoret, 2011, s. 2). I den nordligaste delen av ombyggnationen av 

Rinkebystråket ligger Norra torget, som är tänkt att bli Rinkebys nya restaurangtorg och en 

samlingsplats för såväl Rinkebybor som utomstående besökare. Genom att torget vetter mot 

Järvafältet och Kista så är förhoppningen att kopplingen mellan Rinkeby och Kista ska 

förstärkas ytterligare (Gestaltningsprogrammet, 2011, s. 14). 

Genom skapandet av det nya Rinkebystråket läggs en grund för tillväxt i stadsdelen 

(Granditsky Svenson, 2014). Det utökade näringslivet skapar arbetstillfällen, vilket är viktigt 

för stadsdelen i och med att förvärvsfrekvensen i Rinkeby är runt 50 % jämfört med 75 % i 

Stockholm stad i övrigt (Lundevall, 2014). Det finns en önskan om att en hög andel av dessa 

arbeten tillfaller invånarna i Rinkeby (Granditsky Svenson, 2014). Genom att Stockholms 

stads Kulturförvaltning flyttar till Rinkeby, till en byggnad som ansluter till Rinkebystråket, 

kommer det att bli en förstärkning i området eftersom det tillkommer arbetsplatser och fler 

tjänstemän kommer att röra sig i området. Det har även talats om att 

diskrimineringsombudsmannen kanske ska flytta sitt kontor till Rinkeby, men detta är ännu 

inte beslutat (Lundevall, 2014). Vidare är det planerat att stjärnkrögarna Melker Andersson 

och PG Nilsson ska öppna en kockskola med tillhörande restaurang i anslutning till stråket. 

Utbildningen riktar sig framförallt till personer i närområdet och krögarna lovar att anställa de 
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som genomgått utbildningen. Utöver att det bidrar till en ökad sysselsättning i området hoppas 

Familjebostäder att restaurangen kommer att locka personer från andra stadsdelar att komma 

och besöka Rinkeby (Granditsky Svenson, 2014).  

Stråket kommer också att skapa nya möjligheter för kvinnor i stadsdelen. Idag finns två 

caféer i området och det ena är helt dominerat av manliga kunder (Adan, 2014). Genom att 

skapa fler alternativ kan kvinnor få större möjligheter till ett jämlikt utbud. En fortsatt 

dominans av manliga kunder kan undvikas genom att det är en kvinna som driver caféet eller 

genom att det är en kedja, som ofta har ett större intresse av att attrahera en bredare målgrupp 

än en lokal näringsidkande (Granditsky Svenson, 2014). 

 

5.4 Detaljplanen 

Det nya Rinkebystråket ska i motsats till den enfunktionsbaserade trafikseparering som finns 

idag innehålla flera olika funktioner, så som busstrafik, gångbana och uteserveringar. 

Gaturummet är totalt 21,5 meter brett och detta delas upp i olika sektioner för fastighetsmark 

(2,00 m), gångbana (2,30 m), skyltzon inklusive belysning (0,70 m) samt parkering, 

cykelparkering och yta för träd (2.00 m) på vardera sidan om en centrerad körbana (7,50 m) 

(se figur 9) (Gestaltningsprogrammet 2011, s 9). Det nya utformandet av gatan är anpassat till 

att kommersiella verksamheter ska ske på vardera sidan om stråket och fokus har därmed 

lagts på gångbana och fastighetsmark för till exempel uteserveringar och försäljningsstånd. 

Det har fastslagits att det inte finns utrymme för en separat cykelbana, vilket har lett till att 

hastigheten på Rinkebystråket kommer att begränsas till 30 km/h och att körbanan kommer att 

vara tillägnad både bussar, bilar och cyklister (Stadsbyggnadskontoret, 2011). 

Figur 9. En skiss över hur gaturummet kommer delas upp (Sweco/Willy Hermansson 2011). 
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Låga paviljongsbyggnader för kommersiella verksamheter kommer att byggas på båda sidor 

om Rinkebystråket (se figur 10). För att skapa en tydlig stadsmässighet byggs paviljongerna 

tätt mot korsningarna. Paviljongerna ska bli enplansbyggnader och de kommer att byggas i 

grässlänterna längs stråket. Där det passar med gatans topografi föreslås suterrängvåning eller 

entresolvåning. På vissa ställen kommer paviljongerna att dockas mot existerande byggnader 

och på dessa platser kommer det att finnas möjlighet för uteplatser eller terrasser på 

paviljongernas tak (Gestaltningsprogrammet, 2011, s. 10-12). Ett svart plåttak eller liknande 

skulle på sommaren bli så hett och ge så mycket värmereflexer att det inte skulle gå att öppna 

fönstren för att vädra på de ställen där paviljongerna är dockade direkt mot byggnaderna 

(Hermansson, 2014). Taken kommer därför att vara sedumklädda, vilket minskar 

värmereflexerna. Dessutom kan sedumbeläggningen ta hand om dagvatten och öka trivseln 

genom ett grönt intryck. Detta gröna intryck förstärks av de klätterväxter som kommer att 

vara på gårdssidan av paviljongerna. Paviljongernas gatusida kommer att vara präglad av 

stora glasade ytor och fasaderna kommer i övrigt att vara av ljust puts med vissa träpartier 

(Stadsbyggnadskontoret, 2011, s. 5). För att undvika känslan av att hela stråket stängs ner på 

kvällen kommer externa jalusier att förbjudas. Istället får stöldskydd användas innanför glaset, 

som i kombination med belysning gör att det ser trevligt ut dygnet runt. Ett gemensamt 

skyltprogram kommer att förstärka trivselkänslan utmed stråket (Granditsky Svenson, 2014). 

Figur 10. Hela ombyggnationen av Rinkebystråket med paviljonger, Norra torget, fickparker, 

det lutande torget och den lutande passagen (Sweco/Willy Hermansson, 2011, egen 

hantering). 

 

Norra torget kommer att bli entrén från E18 in till Rinkebystråket. Ursprungligen skulle det 

vara ett litet torg i mitten som trafiken gick runt men på grund av att stråket har en 

genomgående stomlinje av busstrafik ändrades detta till en centrerad gata med breddade 

gångbanor som skapar ett torg (Lundevall, 2014). Torget kommer att vara 85 meter långt med 

en bredd av 32 meter, jämfört med Rinkebystråkets 21 meter, vilket lämnar drygt 12 meter på 

vardera sidan om körbanan. Denna yta planeras ha en öppen gestaltning som lämnar plats för 

uteserveringar, möten och andra tillfälliga funktioner. Den fasta möbleringen på torget består 

av långa bänkar med möjlighet till belysning på natten, busskurer, dricksfontäner och träd 

med en stor kronbredd placerade i lågt upphöjda granitcirklar (se figur 11). Torgets 

markbeläggning ska skilja sig från den på Rinkebystråket på ett sätt som gör att den känns 

mer exklusiv (Gestaltningsprogrammet, 2011, s. 15). 
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Figur 11. En visualisering av Norra torget, med den nya gångbron, sittbänkar och 

trädplanteringar. Vyn är norrut, mot Järvafältet (Sweco/Joel Bering, 2011). 

 

När Rinkeby byggdes på 1960-talet skedde plansprängningar för att skapa bättre 

förutsättningar för produktionen. Rinkebystråket och området omkring är dock fortfarande 

relativt kuperat och det skiljer över 15 höjdmeter mellan norr och söder. Denna kupering har 

lett till att flera gångvägar och delar av Rinkebystråket har lutningar som idag är brantare än 

Stockholms stads tillgänglighetskrav. Gångvägarna som går parallellt med Rinkebystråket är 

dessutom extra kuperade för att varierande gå upp till broarna och ner till lokalgatorna 

(Gestaltningsprogrammet, 2011, s. 6). Vid ombyggnationen av Rinkebystråket kommer 

gångvägarna utmed paviljongerna att vara handikapptillgängliga. För att knyta samman 

Rinkebystråket med det nät av gångvägar som finns på ett trafiksäkert övre plan, som kommer 

att behållas, skapas en kombination av trappor och ett handikappvänligt ”lutande torg” med 

maximal lutning på 1:20, vilket innebär maximalt en meter i vertikalled för varje 20 meter i 

horisontalled (se figur 12) (Stadsbyggnadskontoret, 2011, s. 9). 

Figur 12. Det lutande torget med en maximal lutning på 1:20 gör Rinkebystråket 

handikappvänligt (Sweco/Joel Bering, 2011). 
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Det lutande torget är inte bara tänkt för att göra Rinkebystråket handikappvänligt utan 

kommer dessutom att vara en plats att vistas på och en trevlig länk från Rinkebystråket in i 

området, utmed kontorshuset där närpolisen sitter. Torget kommer att vara en grön passage 

med en stor gradängtrappa som skapar ett nytt offentligt rum i Rinkeby. Trappan, som blir 

längre ju större nivåskillnaden blir (se figur 13), kommer att vara i granit eller platsgjuten 

betong och kommer delvis även att ha träbeklädnad. Trappan ligger i söderläge och den 

skapar möjligheter till sittplatser vid soligt väder, evenemang eller samlingar av skolklasser. 

Det kommer att finnas en informell scen mitt emot trappan. För att göra passagen grön 

kommer perenner, låga buskar och blommande träd att planteras (Gestaltningsprogrammet, 

2011, s 16-17). 

Figur 13. Det lutande torget skapar ett nytt offentligt rum där gradängtrappan skapar 

möjligheter för informella sittplatser (Sweco/Joel Bering, 2011). 

 

I likhet med det lutande torget kommer en lutande passage att byggas mellan Norra torget och 

ett befintligt kvarterstorg väster om stråket. Även denna passage ökar tillgängligheten till 

stråket samtidigt som den skapar en mötesplats och binder samman olika delar av Rinkeby. 

En bred ramp leder ner till Norra torget medan en övre nivå leder till den nya gångbron över 

Norra torget. Där dessa passager möts skapas en upphöjd grusyta med trädplanteringar, som 

binder samman passagen med ett befintligt kvarterstorg och en befintlig lekpark (se figur 14) 

(Gestaltningsprogrammet, 2011, s. 18). 

Figur 14. Den lutande passagen ökar stråkets tillgänglighet och knyter samman Norra torget 

och den nya gångbron över Norra torget med ett befintligt kvarterstorg och en befintlig 

lekplats (Sweco/Willy Hermansson, 2011). 
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För att liva upp stråket ytterligare kommer det att kantas med belysning och med växtlighet av 

olika slag. På tre ställen utmed Rinkebystråket kommer öppna platser, så kallade fickparker, 

att anläggas. Dessa ytor är tänkta att tillföra stråket flera funktioner, till exempel mötesplatser, 

informella lekplatser, platser som tillför stråket mer grönska eller platser för offentlig konst 

(Gestaltningsprogrammet, 2011, s. 19). Träden utmed stråket kommer att saxa sig fram utmed 

gatan, för att mellan trädraderna lämna plats åt parkeringar. För att ge ett mer varierande 

intryck kommer så lite asfalt som möjligt att användas, endast körbanan kommer att vara 

asfaltsbelagd. I övrigt används olika typer av gatsten och mönstringar för parkeringarna, 

gångbanorna och de små torgen och platsbildningarna (Hermansson, 2014). Belysning 

kommer att uppföras utmed Rinkebystråket, på torgytorna och på broarna 

(Gestaltningsprogrammet, 2011, s. 26). På gavlarna till vissa paviljonger kommer ljuskonst att 

projiceras, där det är eleverna på Rinkebyskolan som har gjort målningarna. På så sätt skapas 

en tillhörighet och platsen kommer att anknyta till människorna i stadsdelen (Granditsky 

Svenson, 2014). 

 

5.5 Affärsplan 

Familjebostäders vision är att Rinkebystråket ska bli ett komplement till Rinkeby centrum, 

både vad gäller handel och umgänge. Rinkeby är en levande stadsdel under dagtid och i och 

med Rinkebystråket kommer förutsättningar finnas för att även ett levande kvällsliv ska 

utvecklas. Verksamheterna på stråket kommer ha tillstånd att vara öppna till klockan 23 på 

vardagar och klockan 24 på lördagar (Granditsky Svenson, 2014). I dagsläget finns det i 

Rinkeby få verksamheter som är öppet längre än till klockan 19 (Rinkeby Torg, 2014). Det 

kommer även finnas en minimitid för butikerna och restaurangerna, som måste vara öppna till 

minst klockan 19 under vardagar för att stråket inte ska kännas dött (Granditsky Svenson, 2014). 

Genom butiker, caféer, restauranger och service med ett varierande utbud ska alla invånare i 

Rinkeby känna sig attraherade av stråket. Hela familjen ska kunna umgås utmed 

Rinkebystråket och kvinnor och barn ska känna sig bekväma på gatan likväl som i affärerna 

och restaurangerna. Vidare ska Rinkebystråket locka utomstående, främst med sin matkultur 

(Familjebostäder, 2014b, s. 12). 

Den primära målgruppen för Rinkebystråket är de som bor eller arbetar i Rinkeby. Barn 

och ungdomar är en stor målgrupp i stadsdelen och därmed bör en stor del av utbudet riktas 

mot denna målgrupp. I och med att medelinkomsten i Rinkeby är lägre än snittet i Stockholm 

finns en viss priskänslighet i området (Familjebostäder, 2014b, s. 7-9). Enligt Familjebostäder 

(2014b) finns det idag en dagsbefolkning på 1 972 personer som arbetar i området, främst 

inom vård och omsorg.  Denna siffra antas öka eftersom bland annat Stockholms 

Kulturförvaltning ska flytta till stadsdelen under 2014. Denna målgrupp efterfrågar ett bra 

utbud av lunchrestauranger och service. Utöver denna primära målgrupp finns även en 

sekundär målgrupp bestående av folk som bor och arbetar i närområdet. I denna målgrupp tros 

framförallt personer med utländsk bakgrund som bor nära Rinkeby och som söker sig till 

stadsdelen för att kunna ta del av mat och kultur som finns på få ställen i övriga Stockholm 

samt personer som har släkt eller vänner i Rinkeby ingå. Till den sekundära målgruppen hör 

även cateringmöjligheter för restaurangerna. Vidare finns en sista målgrupp av boende i 
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övriga Stockholm som kan komma att besöka Rinkebystråket för att ta del av stadsdelens mat 

och kultur. För att kunna attrahera denna målgrupp till Rinkeby måste Rinkebystråket erbjuda 

något speciellt som inte finns på andra platser i Stockholm (Familjebostäder, 2014b, s. 7-9). 

 

5.6 Målsättning 

Förhoppningen med ombyggnationen av stråket är att flera olika resultat ska uppnås. 

Stockholms stad har en förhoppning om att stråket ska bli en del i att locka fler besökare till 

Rinkeby. Det ska bli ett ömsesidigt flöde av människor mellan stadsdelarna Kista och 

Rinkeby, i och med det via överdäckningen av E18 i Rinkebystråkets förlängning öppnas upp 

ett nytt stråk mellan Rinkeby och Kista. Ett annat resultat som önskas uppnås är att skapa fler 

arbetstillfällen i stadsdelen, som nu har en mycket låg förvärvsfrekvens. I och med 

ombyggnationen är önskan att Rinkeby ska utvecklas och bli en mer spännande stadsdel för 

de boende. På grund av att detta är ett ganska ovanligt projekt, det har aldrig tidigare byggts 

något liknande i en miljonprogramsförort av samma karaktär, så finns förhoppningar om att 

det ska ge ny energi. Genom att öka attraktiviteten i stadsdelen kan boende lockas till att 

stanna kvar, vilket leder till att området blir mera stabilt. Målsättningen är att funktioner som 

saknas i Rinkeby idag ska tillföras, så som nya lokaler, nya arbetsplatser och nytt innehåll 

som lockar personer som inte bor i Rinkeby att besöka platsen för att till exempel äta på en 

restaurang vid stråket (Lundevall, 2014). En annan förhoppning är att de fördomar som idag 

finns kring stadsdelen ska försvinna. Familjebostäder hoppas på att deras stora investering i 

detta projekt ska leda till att andra vågar investera och att förändring sätts i rörelse. Att 

människor i stadsdelen ska få möjlighet att få ett arbete, en praktikplats, eller ökade chanser 

till nya kontakter är också ett resultat som önskas uppnå. Genom det här projektet ska de 

boende få möjligheten att känna att hopp och en känsla utav att det händer saker där de bor 

och att det faktiskt satsas pengar i deras stadsdel (Granditsky Svenson, 2014). Drömscenariot 

är en levande stadsgata med mycket aktiviteter och mötesplatser för människor, som lockar 

människor, både från Rinkeby och från andra stadsdelar (Hermansson, 2014). I bästa fall finns 

förhoppningar om att detta kan bli en modell som kan användas i liknande stadsdelar med 

samma typ av utmaningar som Rinkeby (Lundevall, 2014).  

 

 

6. ANALYS 
 

I detta avsnitt presenteras en analys av empirin. Empirin kommer att analyseras utifrån det 

teoretiska ramverket kring social hållbarhet som presenterades i kapitel 3 och utgår därmed 

utifrån rubrikerna boendeintegration, medborgardelaktighet, blandade funktioner och 

genomströmning av människor. 

 

6.1 Boendeintegration 

I Rinkeby finns nästan enbart hyresrätter och ombyggnationen av Rinkebystråket kommer inte 

att leda till att fler bostäder blir bostadsrätter. Enligt Sarkissian (1976) är ett sätt att motarbeta 

boendesegregation att införa blandade boendeformer i områden. På så sätt ökar möjligheterna 

till att byta bostad och därmed ökar möjligheterna för att byta samhällsklass. Detta innebär att 
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omflyttningen minskar, vilket leder till att området blir mer stabilt. Eftersom ett blandat 

boendebestånd inte kommer att uppnås genom ombyggnationen av Rinkebystråket kommer 

boendesegregationen inte att minskas genom denna metod. En förhoppning som 

Familjebostäder istället har med Rinkebystråket är att området ska bli mer attraktivt, så att 

invånare vill stanna kvar. Ett problem som funnits i Rinkeby har varit just den selektiva 

segregationen som Andersson och Bråmå (2004) beskriver som innebär att personer med 

lägre socio-ekonomisk status flyttar in till området samtidigt som personer som lyckas höja 

sin socio-ekonomiska status flyttar ut, vilket leder till att området blir lidande med hög 

arbetslöshet och låg ekonomisk status. Genom en fysisk förändring som ökar attraktiviteten 

för området, vilket är Familjebostäders mål, kan denna selektiva segregation minskas. Enligt 

Molina (2000) framställs Rinkeby ofta som en oattraktiv miljonprogramsförort med sociala 

problem, mycket på grund av media. För att öka integrationen i stadsdelen är det därför viktigt 

att denna bild av området ändras och att invånarna i området ses som likvärdiga 

samhällsmedborgare. Tack vare ett nytt slags utbud kring stråket skulle folk kunna lockas till 

att besöka Rinkeby vilket skulle kunna bidra till att den negativa bild som finns skulle kunna 

ändras och personer skulle kunna få en chans att bilda sig en annan uppfattning av stadsdelen. 

Det kan bli svårt att få personer att komma till Rinkeby för att äta eller shoppa när till 

exempel Kista Galleria ligger inom ett nära avstånd och har ett betydligt större utbud. 

Förhoppningen finns dock att det kommer att lyckas bland annat genom att ha ett annorlunda 

utbud av restauranger. Ett problem som kan uppstå när attraktiviteten för ett område med låg 

socio-ekonomisk status ökar är att det kan leda till att området gentrifieras. Enligt Hannigan 

(1995) kan ett projekt som hade som syfte att förbättra livsvillkoren för invånarna i så fall 

istället leda till att de inte längre har råd att bo kvar. Det är därför viktigt att i första hand göra 

Rinkeby till en attraktiv plats för invånarna själva där de känner en tillhörighet till sin 

stadsdel. På så sätt kan den selektiva segregationen minska.  

Enligt Andersson et al (2009) är två metoder för att motarbeta segregationsproblem att 

genomföra en fysisk förändring av ett område eller att fokusera på att öka antalet arbeten i 

området och därmed utveckla humankapitalet bland invånarna. Rinkebystråket skulle kunna 

vara en del i ett sådant projekt, eftersom det både sker en fysisk förändring av området och att 

det kommer ge en ökning av antalet arbetsplatser. I dagsläget är arbetslösheten i Rinkeby hög 

och ett av Familjebostäders mål med ombyggnationen är just att öka antalet arbetsplatser för 

invånarna i stadsdelen, vilket kan bli möjligt i och med att det ökade näringslivet kommer att 

skapa nya arbetstillfällen. De sysselsättningar som kommer att skapas kommer i hög grad att 

vara inom handel- och restaurangbranschen. Sarkissian (1976) pekar på att fler sorters 

verksamheter i ett område skapar större möjligheter för varje arbetare att hitta ett jobb, vilket 

skapar en säkerhet och stabilitet i området. För att i enlighet med detta göra Rinkeby till ett 

stabilt område skulle det antagligen behövas en större bredd än bara kommersiella 

verksamheter. 

Rinkebystråkets kundunderlag är framförallt inriktat på personerna som bor i området, 

vilket skulle kunna medföra att segregationen i området inte kommer att minska. Istället 

skulle det kunna leda till att invånarna stängs in och blir ännu mer segregerade eftersom de 

har allt som de behöver inne i Rinkeby och aldrig behöver ta sig någon annanstans för arbete 

eller inköp. Boverket (2010) säger att det är viktigt att sammankoppla stadsdelar med 
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varandra för att nå en ökad integration i stadsdelen. Genom Rinkebystråket planeras Rinkeby 

och Kista få en närmare sammankoppling eftersom stråket leder ut mot Järvafältet. Vision 

Järva 2030, som Rinkebystråket är en del av, har dessutom som målsättning att knyta ihop 

stadsdelarna runt Järvafältet bättre med varandra så att det ska bli enklare att röra sig mellan 

områdena. Rinkebystråket i sig kommer dock inte att leda till någon större sammankoppling 

av stadsdelar och påverkar således inte integrationen nämnvärd i detta avseende. 

 

6.2 Medborgardelaktighet 

Medborgardialogen som genomfördes under hösten 2009 för att få reda på vad invånarna 

tyckte var bra, vad de tyckte var mindre bra och vad de ville förändra i Rinkeby gjordes innan 

planeringen av Rinkebystråket. Planen till ombyggnationen av Rinkebystråket lutar i hög grad 

på resultatet från medborgardialogen. Denna delaktighet kan enligt Berntsson (2002) ha 

skapat ett ökat förtroende för stråket hos invånarna. En speciell dialog fördes även med barn 

och ungdomar vilket Berntsson (2002) anser är viktigt eftersom deras behov och önskemål 

kan skilja sig från de vuxnas. Genom dörrknackning och informationsaktiviteter på torget har 

invånarna kontinuerligt fått information om ombyggnationen. Stor vikt har lagts på att de 

boende ska få så mycket information som möjligt och invånarna har därmed haft en stor 

möjlighet till att vara medvetna om vad som sker i projektet. Delaktigheten i planeringen har 

däremot inte varit lika hög. Efter den första medborgardialogen som skedde redan innan 

planen om Rinkebystråket hade fastslagits hölls inga fler stora dialoger utan endast 

diskussioner i mindre fokusgrupper. Detta skulle kunna vara kopplat till hur Kakhee (2006) 

beskriver att effektivt arbete kan hämmas av ett för högt medborgardeltagande, eftersom detta 

både skulle kunna öka kostnaderna i planeringsfasen och göra att byggandet försenas. 

Söderlind (1998) menar att myndigheter och andra styrande instanser av förorten bör ha 

sin placering på plats för att stadsdelen ska kunna utvecklas. I och med att 

Kulturförvaltningen, och möjligtvis även Diskrimineringsombudsmannens kontor, flyttar till 

Rinkeby kommer mer politisk makt att komma till stadsdelen. Detta kan således minska den 

uppdelning som finns mellan stadskärnan och förorterna, där stadskärnan är den del i staden 

som klassiskt sett har mer politisk makt.  

Ett konkret exempel där medborgarna har påverkat planen är gångbroarna, som först hade 

planerats att tas bort men som genom invånarnas röster blev kvar. Arkitekten menade i 

efterhand att strukturen för gångnätet i Rinkeby skulle falla samman utan broarna i och med 

de stora nivåskillnaderna som finns mellan bostadshusen och Rinkebystråket. Detta visar på 

hur arkitekter, som Söderlind beskriver, kan ha ett utifrånperspektiv på hur de vill förbättra 

förorten istället för att utgå från invånarnas problem. Att medborgardialogen har varit så god 

har således gjort att invånarnas problem och behov har inkluderats i arkitektens perspektiv 

och på så sätt har Rinkebystråket utvecklats till ett stråk som medborgarna känner sig 

delaktiga i. 

 

6.3 Blandade funktioner 

I enlighet med medborgarnas önskemål kommer ombyggnationen av Rinkebystråket att leda 

till en ökning av likväl handel, restauranger, caféer och service som mötesplatser. 

Kombinationen av ett större utbud och längre öppettider skapar en förutsättning för en 
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stadsdel som är levande under stora delar av dygnet. Jacobs (1989) menar att flera olika typer 

av funktioner måste finnas på en tillräckligt stor yta av stadsdelen för att mångfald ska finnas i 

området. Genom det nya Rinkebystråket decentraliseras funktionerna på så sätt att de utöver 

Rinkeby centrum och Basargatan sprids ut över Rinkebystråket. Mångfalden i stadsdelen 

skulle därmed enligt Jacobs teorier kunna öka, eftersom de delar av stadsdelen där olika typer 

av funktioner finns kommer att bli större. Om området har en tillräckligt bra blandning av 

primära funktioner bör det, i enlighet med Jacobs (1989), finnas ekonomiska förutsättningar 

för de nya sekundära funktionerna utmed stråket. Utbudet av primära funktioner är idag inte 

så varierat eftersom området präglas av bostäder. I och med stråket kommer de nya 

verksamheterna och inflyttningen av nya kontor att skapa fler arbeten i området och ökningen 

av denna primära funktion skapar bättre förutsättningar för fler sekundära funktioner. Trots 

detta kommer Rinkeby fortfarande att domineras av boende som den övervägande primära 

funktionen och de nya arbetsplatserna kommer främst vara inom ett verksamhetsområde. 

Enligt Tunström (2009) är Jacobs teori om mångfald otydlig i form av vilka typer av 

funktioner som krävs för att stadsmässighet ska uppnås. Huruvida antalet funktioner i 

Rinkeby är tillräckliga för att stadsdelen ska vara en fungerande blandstad är därmed oklart. 

Söderlind (1998) säger dock att nyckeln till en livfull stad är handel, vilket ökar 

förutsättningarna för att Rinkebystråket kan vara ett steg mot att Rinkeby blir en 

välfungerande stadsdel. 

Genom en större mångfald i stadsdelen skapas en mer levande stadsmiljö och 

attraktiviteten för stadsdelen ökar. I och med den priskänslighet som finns i området finns 

dock risken för att både de befintliga och de nya verksamheterna inte blir ekonomiskt 

lönsamma. Eftersom de nya verksamheterna kommer att vara i nya och fräscha lokaler 

jämfört med de ombyggda offentliga lokaler där många av de idag befintliga verksamheterna 

sker finns risken att de redan befintliga verksamheterna blir utkonkurrerade av de nya. Om 

detta sker skulle ytan som verksamheterna är spridda över således inte öka utan vara relativt 

konstant med en förflyttning från Basargatan till Rinkebystråket. Detta skulle dessutom kunna 

leda till övergivna lokaler och att stadsdelen därmed blir mindre levande. 

För de lokala besökarna kommer verksamheterna utmed Rinkebystråket att vara 

sekundära funktioner. För de externa besökare som däremot lockas till området enbart för att 

besöka stråket blir Rinkebystråket enligt Jacobs (1989) en primär funktion. Visionen med 

Rinkebystråket är att det genom en unik karaktär med fokus på mat och kultur ska kunna 

locka externa besökare utöver lokala. I anslutning till Rinkebystråket ska stjärnkrögarna 

Melker Andersson och PG Nilsson öppna en kockskola med tillhörande restaurang. Att två 

stjärnkrögare öppnar en restaurang i området kan leda till att fler utomstående personer 

kommer för att besöka restaurangen och stadsdelen och kan därmed öka förutsättningarna för 

att Rinkebystråket blir en primär funktion.  

Ombyggnationen skapar utöver fler verksamheter även fler öppna platser i området. 

Norra torget, det lutande torget och de fickparker som skapas utmed och i anslutning till 

stråket skapar nya möjligheter för möten och offentliga rum. Dessa öppna platser uppfyller 

därmed Jacobs (1989) krav om att en välfungerande öppen yta ska ligga i direkt anslutning 

till ett levande stadskvarter. Jacobs (1989) talar vidare om nödvändigheten av strukturell 

variation, centrumbildning, tillgång till sol och tillförandet av en funktion för att öppna ytor 
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ska bli lyckade. Norra torget kommer få en strukturell variation genom bänkar, träd och en 

annorlunda markbeläggning än resten av stråket. Det har också en centrumbildning och är 

utformat för att ge plats åt uteserveringar och planerade likväl som oplanerade möten. Vad 

gäller det lutande torget skapas möjligheter för ett offentligt rum med stor tillgång till sol 

genom den stora gradängtrappan i söderläge. Gradängtrappan, de gröna inslagen och den lilla 

scenen skapar också en strukturell variation. De små fickparkerna utmed stråket ska utformas 

så att de kan fungera som mötesplatser, informella lekplatser, gröna områden eller områden 

med offentlig konst, vilket medför att flera sekundära funktioner kan uppkomma i dessa 

fickor utmed stråket. Enligt Jacobs (1989) teorier kring öppna ytor har således både Norra 

torget, det lutande torget och fickparkerna goda förutsättningar till att bli välbesökta och 

populära platser. 

Enligt Freinstein (2005) finns en del kritik mot Jacobs (1989) teorier om 

funktionsblandning. Jacobs bok skrevs på 1960-talet vilket kan göra det svårt att applicera 

teorierna på dagens stadsplanering. Rinkeby är byggt med ett modernistiskt perspektiv och 

det kan vara svårt att ändra strukturen från en förort som idag nästan enbart innefattar 

bostäder till en fungerande blandstad. Genom Rinkebystråket kommer en primär funktion i 

form av nya arbetsplatser att tillföras stadsdelen men fokus på ombyggnationen är de 

sekundära funktioner som skapas utmed stråket.  

 

6.4 Genomströmning av människor 

För att en bostadsförort ska bli mer komplett beskriver Söderlind (1998) hur det är viktigt att 

ha en kontinuerlig genomströmning av människor. Detta är en viktig del för att affärer, 

arbetsplatser och service ska vilja etablera sig. Enligt Söderlind (1998) är service och tjänster 

en viktig del för att en stad ska uppkomma och han pekar på att en affärsgata där människor 

möts ofta saknas i de moderna förorterna. Rinkebystråket skulle alltså kunna leda till att 

genomströmningen av människor ökar och blir till en plats där invånare och främlingar möts. 

Söderlind (1998) beskriver hur en affärsgata skulle kunna leda till att isolerade områden 

kopplas samman och bildar en större helhetsbild. Detta är något som till viss del skulle kunna 

bli verklighet genom Rinkebystråket i och med den sammankoppling som görs över 

Järvafältet mot Kista. I övrigt leder inte Rinkebystråket i sig till en sammankoppling av 

områden. I och med denna brist på sammankoppling går det att rikta viss kritik till 

placeringen av stråket för hur förutsättningarna för lyckad genomströmning genom stadsdelen 

ser ut. För att komma till stråket från Kista krävs en promenad över Järvafältet. Att 

promenaden sker i icke-stadsmiljö skulle kunna leda till att genomströmningen mellan Kista 

och Rinkeby begränsas till dagtid eftersom promenaden skulle kunna uppfattas som otrygg 

under kvälls- och nattid. Ett alternativ skulle istället kunna vara att bygga handelsstråket på 

den södra delen av Rinkebystråket, i riktning mot Bromsten som ligger i anslutning till 

Rinkeby i söder (se figur 1, kap 4 ). Invånarna i Bromsten skulle ha större anledning att 

komma till stråket än personer från Kista eftersom Bromsten ligger i närmare anknytning till 

Rinkeby än Kista. I Kista finns dessutom redan en stor galleria med ett utbud av restauranger, 

caféer och butiker. Att bygga stråket med ett slut mot Järvafältet är inte heller optimalt för att 

öka genomströmningen eftersom stråket inte blir något som man passerar på samma sätt som 

det hade kunnat vara om det knöt samman två olika områden eller stadsdelar. Anledningen till 
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stråkets placering är att det är där Familjebostäders bostäder är lokaliserade och att det är de 

som är initiativtagare till projektet. Det var antagligen aldrig aktuellt att placera stråket från 

Rinkeby torg i riktning mot Bromsten, även om det kanske skulle kunna vara bättre för 

genomströmningen i stadsdelen. 

Så som Rinkeby ser ut, med boende som funktionsbas och med tillgänglighet till området 

endast via avfart från motorväg, är det inte många som kommer dit utan att ha en anledning 

att besöka någon eller att ha en specifik anledning att ta sig hit. Ombyggnationen kommer inte 

att leda till att Rinkeby nås via biltrafik på ett annat sätt än tidigare. Den naturliga 

genomströmningen kommer således inte att öka utan människor kommer fortfarande bara att 

besöka Rinkeby om de har en anledning till besöket. Däremot skulle Rinkebystråket kunna 

leda till att personer som inte är bosatta i Rinkeby får en större anledning att komma till 

stadsdelen än tidigare. Som tidigare nämnts finns dock redan många stora kedjor etablerade 

inom ett inte allt för långt avstånd, vilket gör att det finns mycket konkurrens och en osäkerhet 

över hur många människor som inte har anknytning till Rinkeby som faktiskt kommer att 

komma dit. Detta medför en risk att Rinkeby kommer att hamna i en funktionsskugga från 

Kista Galleria på grund av för låg genomströmning av människor. Möjligheten finns dock, 

precis som Söderlind (1998) säger, att affärsgatan skulle kunna bli unik på det sätt att andra 

butiker och restauranger än etablerade kedjor får chans att etablera sig.  

Jacobs (1989) menar att det är viktigt att ha ett jämt flöde av människor under hela 

dygnet. Tidigare har kvällsöppettiderna i Rinkeby varit mycket begränsade och invånarna har 

beskrivit delar av Rinkeby som en otrygg plats att befinna sig på kvällstid. Enligt 

projektledaren på Familjebostäder kommer Rinkebystråket att ha en del restauranger som 

kommer vara öppna kvällstid vilket kommer leda till en genomströmning av människor under 

en längre del av dygnet. Öppettiderna är som längst till klockan 24:00 på lördagar och 23:00 

på vardagar och det finns även en minimitid att butikerna och restaurangerna måste vara 

öppna till minst klockan 19:00 under vardagar. Rinkebystråket kommer möjligtvis bara leda 

till att fler människor rör sig runt stråket och kommer i så fall inte att påverka andra delar av 

stadsdelen.  

Det lutande torget och den lutande passagen som ska byggas längst med stråket skulle 

kunna leda till att genomströmningen av människor blir större. De byggs för att bryta 

trafiksepareringen som varit i området och som har gjort gatan till en öde gata, enbart till för 

biltrafik. Det ska nu bli lättare att ta sig ned till handelsgatan och tanken är att det ska binda 

ihop olika delar av Rinkeby med stråket och att det ska bilda mötesplatser för människor. Att 

bilda naturliga mötesplatser för människor och göra det lättare för invånarna att ta sig till 

stråket kommer förhoppningsvis att öka genomströmningen av människor och göra gatan mer 

levande än vad den är idag. Enligt Jacobs (1989) är korta bostadskvarter en annan faktor till 

ökad genomströmning eftersom det minskar isoleringen mellan kvarteren. De nya 

paviljongerna ska byggas tätt mot korsningarna för att skapa en tydlig stadsmässighet men 

även om detta i kombination med de nya passagerna till stråket minskar isoleringen mellan 

Rinkebystråket och intilliggande kvarter förändras inte bilden av stadsdelen i helhet. Även 

detta tyder alltså på att genomströmningen kan öka runt Rinkebystråket men bli relativt 

oförändrad i övriga Rinkeby. 
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

Enligt intervjuerna som har genomförts i studien bygger ombyggnationen av Rinkebystråket 

på utgångspunkterna att göra stadsdelen mer attraktiv, att skapa en mer levande gata, att skapa 

fler mötesplatser, att skapa fler möjligheter för kvinnor, att förstärka kopplingen med Kista, 

att lägga en grund för tillväxt i stadsdelen och att skapa nya arbetstillfällen. Ombyggnationen 

grundar sig i de sociala problem som finns i området, så som hög arbetslöshet och låg 

integration, och projektörerna hoppas att det nya handelsstråket ska höja levnadsstandarden 

hos invånarna. 

Enligt huvudprojektledaren på Familjebostäder bygger många av dessa utgångspunkter på 

vad som framkom av den medborgardialog som genomfördes innan planerandet. Både 

utgångspunkterna och tillvägagångssättet att inkludera invånarna stämmer i hög grad överens 

med studiens definition av socialt hållbar stadsutveckling och planen på hur målen ska uppnås 

går till stor del i linje med det teoretiska ramverk som studien bygger på. En kontinuerlig 

medborgardialog har dock inte gjorts, vilket hade kunnat förankra projektet ytterligare hos 

invånarna. Viktigt att ha i åtanke är att kriterierna är satta av projektörerna för Rinkebystråket 

och att det är möjligt att de ser mer potential i projektet än vad en objektiv källa skulle göra. 

Att kriterierna stämmer väl överens med studiens teoretiska ramverk för socialt hållbar 

stadsutveckling tyder på att projektörernas önskan med projektet går i linje med en ökad 

social hållbarhet och att projektet antagligen skulle leda till en mer socialt hållbar stadsdel om 

det scenario som projektörerna önskar skulle slå in. Frågan är hur rimligt detta scenario är och 

hur väl det stämmer överens med de förutsättningar som finns i stadsdelen.  

Enligt både Boverket (2010) och Yiftachel och Hedgcock (1993) kan en segregerad 

stadsdel aldrig bli socialt hållbar. Det är således viktigt att det sker ett integreringsarbete för 

att uppnå en social hållbarhet. Detta är en faktor som inte finns med i klarspråk i 

projektörernas utgångspunkter för ombyggnationen av Rinkebystråket. Däremot finns en 

målsättning om en ökad attraktivitet för stadsdelen, vilket skulle kunna leda till en ökad 

integration. Attraktiviteten för Rinkeby skulle kunna höjas i och med den nya 

funktionsblandningen, genom möjligheten till att handelsstråket blir en primär funktion för 

externa besökare och genom den delaktighet som invånarna skulle kunna känna för stråket i 

och med de medborgardialoger som genomförts. Om Rinkebystråket blir en primär funktion 

för externa besökare kommer genomströmningen av människor att öka och därmed ökar även 

integrationen i det vardagliga livet. Vidare kan den selektiva segregationen minska eftersom 

risken för att personer flyttar därifrån när de ökat sin socio-ekonomiska status minskar om 

invånarna känner en tillhörighet till stadsdelen.  

Det är svårt att förutsäga om Rinkebystråket kommer att attrahera tillräckligt många 

utomstående för att den generella bilden av stadsdelen ska kunna förändras. Molina (2000) 

påpekar att för att integration ska uppnås är det viktigt att även utomstående får en annan bild 

av invånarna i stadsdelen och att bilden av området ändras. Enligt affärsplanen ses den största 

målgruppen efter invånarna själva som personer med utländsk bakgrund som bor i närheten av 

Rinkeby, eller personer med släkt och vänner i Rinkeby. Om målgruppen för stråket är 

människor från förorter med liknande situation som Rinkeby finns det risk att det inte 

påverkar integrationen i stadsdelen alls. Trots att detta ses som den största gruppen efter 
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invånarna finns även satsning för att locka övriga stockholmare, främst genom temat 1 000 

smaker. Att stjärnkrögarna Melker Andersson och PG Nilsson ska öppna en kockskola i 

området är ett projekt som kan öka integrationen i området både genom att restaurangen kan 

locka personer från andra stadsdelar och genom att bidra med arbetstillfällen. Det är främst 

personer som bor i området som ska få delta i kockskolan och efter utbildningen får eleverna 

anställning av krögarna. Kockskolan kan således både öka sysselsättningen i området och 

bidra till att Rinkebystråket blir en primär funktion för övriga Stockholm. Dessa satsningar 

kan öka attraktiviteten för Rinkeby men för att stadsdelen ska bli mer integrerad bör 

antagligen även en förändring till ett blandat boendebestånd ske, i enlighet med Sarkissian 

(1976). Antalet bostadsrätter i området bör således öka. Detta kommer att ske inom ramen av 

Vision Järva 2030 men huruvida detta projekt kan lyckas eller ej har inte undersökts i och 

med att det ligger utanför studiens gränser.  

Det nya Rinkebystråket kommer att leda till en ökning av funktioner i stadsdelen. Nya 

möjligheter kommer att ges stadsdelen i form av fler mötesplatser, arbetsplatser, en mer 

levande stadsgata och en attraktivare miljö. Genom fler mötesplatser både utomhus och på 

caféer kommer kvinnorna i området att få större möjligheter till ett jämlikt utbud. Affärsgatan 

kan dessutom locka fler människor till stadsdelen än tidigare genom de nya möjligheterna till 

shopping och restauranger. Längre öppettider och mer rörelse i stadsdelen leder till fler 

effektiva ögon under större delar av dygnet vilket Jacobs (1989) anser kan öka tryggheten. 

Nackdelen med stråket är att det bara kommer att tillföra stadsdelen en viss typ av funktioner, 

i form av affärer och restauranger, vilket minskar möjligheten för en ökad social hållbarhet. 

Det är viktigt med blandade funktioner i en stadsdel och Rinkeby kommer fortfarande att ha 

boende som den dominerande primära funktionen. 

Trots denna fortsatta dominans av boende kan ombyggnationen både leda till att de 

människor som bor i området rör sig mer i stadsdelen och till att fler människor kommer till 

stadsdelen, vilket tyder på en ökad genomströmning av människor. Det finns en risk för att 

den ökade genomströmningen i hög grad begränsas till Rinkebystråket och att rörelsen i 

övriga Rinkeby förblir relativt konstant. Samtidigt ger en ökad genomströmning på 

Rinkebystråket nya möjligheter för en ökad genomströmning även i resten av stadsdelen. 

Sammankopplingen med Kista kan öka genomströmningen i området ytterligare men en 

satsning på att istället koppla samman Rinkeby med Bromsten hade kunnat vara mer lyckat 

eftersom det där inte finns ett fält som kan hämma den naturliga genomströmningen som 

skiljer stadsdelarna åt. Projektet att bygga en handelsgata i ett miljonprogramsområde är unikt 

i sitt slag och därmed finns det inte några tidigare referensprojekt att utgå ifrån eller att 

analysera. Det finns en viss risk med att göra ett handelsstråk, som främst bygger på att 

människor konsumerar, i ett område med hög arbetslöshet. Det kan leda till att det finns en låg 

köpkraft som ökar risken för att stråket inte blir ekonomiskt lönsamt. Det är därför viktigt att 

även människor från andra stadsdelar lockas hit. Om projektet blir lyckat så skulle detta kunna 

vara ett alternativ för andra liknande förorter, med samma typ av sociala problem. Ett av de 

stora problemen i stadsdelen är den höga arbetslösheten och lokalerna för kommersiella 

verksamheter kan ge möjligheter för nya affärsverksamhet och fler arbetstillfällen för 

invånarna kan skapas. Antalet arbeten kopplade till stråket är troligtvis inte tillräckligt många 

och varierade för att höja den socio-ekonomiska statusen och att minska arbetslösheten till 
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samma nivå som i Stockholm stad. För att uppnå social hållbarhet kommer det att krävas fler 

insatser för att höja sysselsättningen i området. 

Sammantaget kan ombyggnationen leda till en ökad attraktivitet för området i och med att 

det nya Rinkebystråket bidrar till att Rinkeby blir en mer livfull stadsdel. Invånarna kommer 

att ha ett större utbud av affärer och restauranger vilket bidrar till fler möjligheter för ett rikare 

socialt liv. Torg och parker som enligt Jacobs (1989) har en stor potential för att bli 

uppskattade och välbesökta skapar nya möjligheter till mötesplatser. Stråket kommer även att 

tillföra fler verksamheter till stadsdelen vilket i enlighet med Berntsson (2002) kan leda till en 

mer attraktiv stadsdel. Trots de motsättningar och komplikationer som analysen och 

diskussionen pekat på kan således ombyggnationen av Rinkebystråket leda till en större 

blandning av funktioner, en ökad genomströmning av människor och en ökad attraktivitet. En 

stor del av dessa förändringar kommer att koncentreras till Rinkebystråket men det finns goda 

möjlighet för att de ger effekter till hela stadsdelen, framför allt gällande genomströmning och 

attraktivitet. För att stadsdelen ska bli socialt hållbar krävs antagligen även ett större steg mot 

ökad integration, att enbart öka attraktiviteten för stadsdelen är inte tillräckligt för att 

boendesegregationen ska minska. Den planerade fysiska förändringen är ett steg på vägen mot 

ett socialt hållbart Rinkeby, även om det inte når hela vägen fram.  

 

7.1 Förslag på framtida studier  

Denna studie har undersökt hur ombyggnationen av Rinkebystråket kan påverka den sociala 

hållbarheten i Rinkeby. Eftersom ombyggnationen av Rinkebystråket är ett delprojekt i det 

större projektet Vision Järva 2030 finns det möjligheter till vidare forskning kring hur de olika 

delarna av Vision Järva kan samspela och tillsammans påverka den sociala hållbarheten i 

Rinkeby likväl som i hela Järva. 

I dagsläget är ombyggnationen av Rinkebystråket i uppstartningsfasen och i och med 

detta finns det många oklarheter kring vad ombyggnationen kan komma att leda till. Framtida 

forskning skulle därmed kunna undersöka vad som lyckades med projektet och hur väl detta 

stämmer överens med teorier kring social hållbarhet. 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1. Intervjuguide Alma Adan 

Allmänt 
 Vad har du för koppling till Rinkeby? 

 Hur länge har du haft en “relation” med Rinkeby? 

 Hur uppfattar du Rinkeby som stadsdel? 

 Vad tycker du skulle behöva förbättras i Rinkeby? 

 På vilket sätt tror du att denna förändring skulle kunna ske? 

 

Rinkebystråket - uppfattning i Rinkeby 
 Hur ser du på ombyggnationen av Rinkeby? 

 Vad tycker du (invånarna) om Vision Järva 2030? 

 Vad är den generella bilden av det nya Rinkebystråket bland invånarna? 

 Är projektet förankrat bland invånarna? Hur? 

 

Rinkebystråket - utfall 
 Tror du att Rinkebystråket kommer bli aktivt? Rörelse under både dag- och nattetid? 

 Vad tror du att Rinkebystråket kommer att få för utfall? 

 Kommer det minska segregationen? 

 Kommer det göra situationen bättre för invånarna? 

 Tror du det finns intresse för invånare att arbeta i Rinkebystråket? (starta butiker t.ex) 

 Tror du att det finns risk för att Rinkebystråket kommer att konkurrera ut nuvarande 

lokala butiker? 

  ror du det finns ett bättre alternativ för att “lyfta” Rinkeby än att bygga ett nytt 

handelsstråk? 
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Bilaga 2. Intervjuguide Familjebostäder 

Privat 
 Hur länge har du jobbat här? 

 Vad jobbar du med? 

 Hur länge har du jobbat med Rinkebystråket? 

 Vad är din uppgift i samband med Rinkebystråket? 

 

Familjebostäder 
 Vad är familjebostäders del i utformningen av stråket? 

 Vad är familjebostäders intresse i att utforma stråket? 

 

Anledning 
 Vad är de bakomliggande orsakerna till Rinkebystråket? 

 På vilket sätt kan Rinkebystråket förändra Rinkeby? 

 Kan Rinkebystråket minska segregationen i Rinkeby? I så fall hur? 

 Kommer Rinkebystråket göra Rinkeby till en säkrare plats? I så fall hur? 

 

Kriterier 
 Varför valdes just projektet att bygga om Rinkebystråket? 

 Vad fick Sweco för direktiv när de skulle ta fram projektplanen? 

Blandade funktioner 

 Vilka funktioner förväntas Rinkebystråket tillföra Rinkeby? 

 Hur avvägde ni hur många lokaler som ska finnas? 

 Hur arbetar ni för att de ska bli uthyrda? 

 Vilka vill ni hyra ut till? Kedjor, privatpersoner, start-ups etc. 

Genomströmning 

 Kommer det finnas aktiviteter både dag och nattetid för att folk ska känna sig trygga? 

 Kommer ni jobba för att få ett jämt flöde av människor under hela dygnet? Hur ska 

Rinkebystråket bli en trygg plats kvällstid? 

Dialog med medborgarna 

 Hur gick dialogen med medborgarna till? 

 Var medborgarna aktiva vid framtagningen av projektet eller var det svårt att få 

människor delaktiga? 

 Har ni arbetat på något speciellt sätt vid dialogen av medborgarna på grund av att det 

just är Rinkeby som ni har arbetat med? 

 Finns det några motsättningar till ombyggnationen? 

Segregation 

 Har man tagit hänsyn till problematiken som finns i området när man planerat? Finns 

kanske andra behov för invånarna i Rinkeby som är en förort med mycket sociala 

problem? 

 

Målsättning 
 Vad förväntas utfallet bli? 

 På vilket sätt skulle det förbättra situationen för Stockholm i stort? 

Blandade funktion 

 Kommer affärsgatan bidra till att Rinkeby som är ganska geografiskt isolerat knyts 

ihop med området på andra sidan motorvägen? 

 Kommer lokal handel drabbas? 
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 Kommer det vara något som gör Rinkebystråket unikt så människor lockas hit? Eller 

byggs det bara för invånarna? 

 Vilka blandade funktioner kommer finnas i stråket? 

 Kommer några nya bostäder byggas i koppling till stråket? 

 Gör ni något för att uppmuntra lokala invånare att öppna butik/café/restaurang/…? 

Genomströmning 

 Kommer Rinkebystråket vara konkurrenskraftigt jämförelse med exempelvis Kista? 

(varför skulle folk handla här?) 

 Vad kommer hända med Rinkeby centrum? Kan det riskera att bli centrumet blir en 

otrygg plats som folk inte besöker? (segregation i Rinkeby gammalt och nytt?) 

 Tror ni att genomströmningen av människor som besöker Rinkeby kommer öka? 

Segregation 

 Är målsättningen att Rinkeby ska bli mer integrerat? 

 Finns det en risk att Rinkebys invånare kan bli ännu mer instängda genom att de 

kommer kunna göra allt i Rinkeby och inte behöva lämna stadsdelen? 

 Hur ska människor lockas till att besöka Rinkeby? Någon typ av marknadsföring för 

detta så att stråket inte bara används av invånarna? 

 Kan stråket förbättra Rinkebys invånares situation? I så fall hur? 

 

Avslut 
 Skulle vi kunna få ta del av planritningar? 

 Kan vi återkomma om vi har ytterligare frågor? Mail/tele? 
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Bilaga 3. Intervjuguide Sweco 

Privat 
 Hur länge har du jobbat här? 

 Vad jobbar du med? 

 Hur länge har du jobbat med Rinkebystråket? 

 Vad är din uppgift i samband med Rinkebystråket? 

 

Uppdraget 
 När gick Sweco in i projektet? 

 Vad är Swecos uppdrag i ombyggnationen av Rinkebystråket? 

 Vad fick ni för uppdrag från Stockholms stad?(Familjebostäder?) 

 Vilka önskemål hade de? 

 Har ni haft mycket riktlinjer att gå efter, eller mer fria tyglar? 

 Hur ser samarbetet mellan Sweco och Familjebostäder respektive Stockholms stad ut? 

 

Projektplan 
 Hur såg er projektplan för Rinkebystråket ut? 

 Vad var grunden till projektplanen? (uppdrag, undersökningar, analyser) 

 Vilka kriterier såg ni till när projektplanen togs fram? 

 Vad är ert huvudsakliga mål med stråket, ert drömscenario? 

 Hur har ni arbetat för att nå det? 

Blandade funktioner 

 Hur arbetar ni med planeringen för att Rinkeby ska få ett rikt stadsliv? 

 Hur avvägde ni hur många lokaler som ska finnas? 

Genomströmning 

 På vilket sätt har trafiksepareringen som varit i Rinkebystråket varit dåligt? 

 Hur planerar ni för att Rinkebystråket ska bli en säker plats att vistas på? 

 Har ni arbetat med att få en jämn genomströmning av människor under dygnet? I så 

fall hur? 

 Hur har ni arbetat för att göra stråket attraktivt under alla årstider och väderlekar? 

Dialog med medborgare 

 Hur gick dialogen med invånarna till, i undersökningen inför byggnationen av 

Rinkebystråket? Fanns det några motsättningar bland invånarna? Vad var i så fall 

dessa? 

 Var kriterier med stråket som ni arbetade efter förankrade hos invånarna? 

 Når projektplanen alla grupper i Rinkeby? (barn, ungdomar, vuxna, pensionärer, 

kvinnor, män, olika etniska ursprung etc) 

 Hur har ni planerat för att försöka göra så att stråket ska bli använt av alla? 

Segregation 

 Vilka problem finns med Rinkebys stadsplanering idag? har planeringen bidragit till 

segregationen som finns i området? 

 Har er stadsplanering på något sätt varit annorlunda, med tanke på att det är en hög 

andel invandrare i stadsdelen? 

 

Utfall 
 Hur långt har projektet kommit? Håller det tidsplanen? 

 Vad tror ni att utfallet kommer att bli? 

 På vilket sätt kommer Rinkebystråket förbättra situationen för invånarna? För 

Stockholm i stort? 
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Blandade funktioner 

 Vilka funktioner förväntas Rinkebystråket tillföra Rinkeby? 

 På vilket sätt tror du att Rinkebystråket kan bli konkurrenskraftigt mot andra 

shoppingställen, varför vill folk komma dit? 

Genomströmning 

 Kommer Rinkebystråket vara en aktiv plats under både dagtid och nattetid? Hur? 

Segregation 

 Tror du att Rinkebys invånare riskerar att bli ännu mer instängda när de kan göra allt i 

Rinkeby? 

 Har ni utgått från invånarnas problem? Har ni arbetat annorlunda med Rinkeby, med 

tanke på att det är en förort med många sociala problem, än om ni skulle bygga en 

handelsplats någon annanstans? 

 

Avslut 
 Finns det något liknande projekt som har haft liknande målsättning? 

 Skulle vi kunna få ta del av planritningar? 

 Kan vi återkomma om vi har ytterligare frågor? Mail/tele? 
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Bilaga 4. Intervjuguide Stockholms stad 

Privat 
 Hur länge har du jobbat här? 

 Vad jobbar du med? 

 Hur länge har du jobbat med Rinkebystråket? 

 Vad är din uppgift i samband med Rinkebystråket? 

 

Stockholms stad 
 Vad är Stockholms stads del i utformningen av stråket? 

 Vad är Stockholms stads intresse i att utforma stråket? 

 Hur kom idén till detta projekt fram? 

 Hur är ert förhållande till Familjebostäder och Sweco? 

 

Anledning 
 Vad är de bakomliggande orsakerna till Järvalyftet? 

 Vad är de bakomliggande orsakerna till Rinkebystråket? 

 På vilket sätt kan Rinkebystråket förändra Rinkeby? 

 Tror du att Rinkebystråket minska segregationen i Rinkeby? I så fall hur? 

 Kommer Rinkebystråket göra Rinkeby till en säkrare plats? I så fall hur? 

 

Kriterier 
 Vilka kriterier har tagits till hänsyn vid planerandet av Vision Järva 2030? 

 Hur togs dessa kriterier fram? Hur vägdes kriterierna mot varandra? 

 Hur har dessa kriterier smalnats av till varje område, till varje projekt? 

 Varför valdes just projektet att bygga om Rinkebystråket? 

Blandade funktioner 

 Vilka funktioner förväntas Rinkebystråket tillföra Rinkeby? 

 Hur avvägde ni hur många lokaler som ska finnas? 

 Vad vill ni att lokalerna ska inhysa för verksamheter? 

 Planeras det andra verksamheter i samband med stråket? så som kontor och liknande, 

för att människor ska åka hit. 

Genomströmning 

 Kommer det finnas aktiviteter både dag och nattetid för att folk ska känna sig trygga? 

 Kommer ni jobba för att få ett jämt flöde av människor under hela dygnet? Hur ska 

Rinkebystråket bli en trygg plats kvällstid? 

Dialog med medborgarna 

 Hur gick dialogen med medborgarna till? 

 Var medborgarna aktiva vid framtagningen av projektet eller var det svårt att få 

människor delaktiga? 

 Har ni arbetat på något speciellt sätt vid dialogen av medborgarna på grund av att det 

just är Rinkeby som ni har arbetat med? 

 Finns det några motsättningar till ombyggnationen? 

Segregation 

 Har man tagit hänsyn till problematiken som finns i området när man planerat? Finns 

kanske andra behov för invånarna i Rinkeby som är en förort med mycket sociala 

problem? 

 Har man jobbat på ett annorlunda sätt överlag än vanligtvis med stadsplaneringen på 

grund av att det varit just Rinkeby som projektet handlar om? 
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Målsättning 
 Vad förväntas utfallet bli? 

 På vilket sätt skulle det förbättra situationen för Stockholm i stort? 

Blandade funktioner 

 Kommer affärsgatan bidra till att Rinkeby som är ganska geografiskt isolerat knyts 

ihop med området på andra sidan motorvägen? 

 Kommer lokal handel drabbas? 

 Kommer det vara något som gör Rinkebystråket unikt så människor lockas hit? Eller 

byggs det bara för invånarna? 

 Vilka blandade funktioner kommer finnas i stråket? 

 Kommer några nya bostäder byggas i koppling till stråket? 

 Vilka förväntas vara intresserade av att öppna butiker/caféer i handelsstråket? 

 Gör ni något för att uppmuntra lokala invånare att öppna butik/café/restaurang/…? 

Genomströmning 

 Kommer Rinkebystråket vara konkurrenskraftigt jämförelse med exempelvis Kista? 

(varför skulle folk handla här?) 

 Tror ni att genomströmningen av människor som besöker Rinkeby kommer öka? 

Segregation 

 Är målsättningen att Rinkeby ska bli mer integrerat? 

 Finns det en risk att Rinkebys invånare kan bli ännu mer instängda genom att de 

kommer kunna göra allt i Rinkeby och inte behöva lämna stadsdelen? 

 Hur ska människor lockas till att besöka Rinkeby? Någon typ av marknadsföring för 

detta så att stråket inte bara används av invånarna? 

 Vad kommer hända med Rinkeby centrum? Kan det riskera att bli centrumet blir en 

otrygg plats som folk inte besöker? (segregation i Rinkeby gammalt och nytt?) 

 Kan stråket förbättra Rinkebys invånares situation? I så fall hur? 

 

Avslut 
 Skulle vi kunna få ta del av planritningar? 

 Kan vi återkomma om vi har ytterligare frågor? Mail/tele? 
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