Tensta -En plats som ständigt ska bli bättre
Utbyggnaden av bostadsområdet Tensta 1967-71 ingick i det mest ambitiösa
bostadsbyggnadsprojekt som genomförts i Sverige, det så kallade Miljonprogrammet. På
grund av den rådande bostadsbristen bestämde staten att en miljon nya bostäder skulle
byggas under en tioårsperiod (Sax, 2000). En sådan stor volym har aldrig uppnåtts sedan
dess i Sverige. Utbyggnaden av Järvafältet skulle enligt planen svara för en fjärdedel av
den planerade bostadsproduktionen i Storstockholm. På 1960-talet var Stockholm,
liksom idag, i akut behov av fler bostäder. Innerstaden var trång och bostadsbeståndet
omodernt. Nya markområden i ytterkanten av Stockholm köptes in, bland annat
Järvafältet, som sedan 1905 varit ett av försvarsmaktens övningsfält (Dokumentärfilm,
del 1). Tanken var att exploateringen skulle ge plats för 150 000 människor varav 33 000
invånare skulle inrymmas i stadsdelen Tensta-Rinkeby (Andersson, et al., 2003). Även
om den här stadsutbyggnaden var den största som då gjorts i Storstockholm, så sparades
ändå stora arealer av fältet som grönområde, lika stort som norra och södra Djurgården
tillsammans. Under uppbyggnaden tillvaratog man också många av de befintliga
kulturhistoriska värdena. Akalla by, Eggeby gård och flera av de soldattorp som fanns
fick stå kvar. Den plats där Tensta ligger nu har faktiskt varit bebodd sedan länge, de
arkeologiska utgrävningarna som gjordes i samband med utbyggnaden visade att redan
400 efter Kristus fanns det boplatser i Tensta (Dokumentärfilm, del 1; Norrgård, 1999).
Den industriella byggmetoden var det som möjliggjorde att ett bostadsbyggnadsprojekt
av Miljonprogrammets skala gick att genomföra i Sverige. På så sätt kunde många nya
bostäder byggas på kort tid men samtidigt lyckades de producera väl utrustade och
funktionella bostäder till ett pris som de flesta hade råd med. Med en sådan industriell
byggmetod låter det kanske som om det estetiska inte får någon betydelse. Så var det
dock inte. Det utlystes en arkitekttävling (eller idétävling som det då kallades) där det
bästa förslaget för utbyggnaden på Järvafältet korades. Den vinnande planen för
Tensta-Rinkeby var signerat Igor Dergalin och Josef Stäck. Estetiken är tidstypisk, det
är släta fasader och platta tak som är det gällande stilidealet (Dergalin och Stäck, 1964).
Höga hus var modernt, men efter kritik valde man att bara bygga upp till sex våningar
och inte åtta till tio som man först tänkt. Faktum är att en stor del av dessa byggnader
har så högt estetiskt värde idag att Stockholms stadsmuseum har markerat dem som
”särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt”. En fastighet, Tensta träff, anser man till och med vara värd att skydda med
kulturminneslagen (Stockholm stadsmuseum, informationsblad). Den då sittande
stadsbyggnadsdirektören i Stockholm, Göran Sidenbladh, sa i en intervju att Tensta är
”[…] det bästa som vi hittills lyckats åstadkomma” (Dokumentärfilm, del 1).
Tensta var också unikt eftersom det var första gången som man genomförde en total
trafikseparering; där gångtrafikanter helt skulle separeras från andra trafikanter. Den
ökade bilismen hade skapat problem i städerna och det uppmärksammades att barn var
särskilt olyckdrabbade. Den så kallade SCAFT-gruppen (Stadsbyggnad Chalmers
Arbetsgruppen för Forskning om Trafiksäkerhet) utarbetade riktlinjer för ökad
trafiksäkerhet under åren 1961-67 och de förespråkade bland annat en långtgående
trafikseparering (Hagson, 2004). Planfria korsningar med hjälp av olika nivåer för olika
trafikslag skulle göra det tryggt att röra sig i området, inte minst för barnen. Den
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kortaste vägen till skola och centrum skulle vara gångvägen och det skulle vara möjligt
att ta sig från bostadens port till all service utan att behöva korsa en enda bilväg. Ett
tidstypiskt inslag i Tensta är därför alla gångbroar. Tensta har ibland kallats för
Stockholms Venedig, just på grund av alla broar, som då inte leder över vatten utan över
trafikerade bilgator.
Valet att bygga nya bostäder på Järvafältet gjorde att två viktiga värden kunde
tillgodoses i stadsplaneringen. För det första så fick de nya invånarna tillgång till ett
stort rekreationsområde eftersom stora delar av Järvafältet lämnades orört. Naturens
grönska fanns runt husknuten och fågelsång kunde man höra bara man öppnade sitt
fönster. Innerstaden kritiserades ofta vid den här tiden för att vara bullrig och trång och
många saknade grönska och ren luft. För det andra gav en tät stadsbebyggelse
understöd till ett varierat utbud av offentlig och kommersiell närservice. I de nya och
moderna stadsdelarna skulle det finnas ett centrum på gångavstånd från alla husen.
Utbyggnaden av bostadsområden en bit ut från Stockholms citykärna skulle därmed
både ge invånarna bättre bostäder och en bättre bostadsmiljö, samtidigt som trycket på
servicen inne i staden lättade. Utbyggnaden av tunnelbanesystemet var också avgörande
för att man ansåg det möjligt att bygga längre från city än tidigare. Med den moderna
tunnelbanan skulle man snabbt och smidigt nå den centrala staden och det skulle vara
lätt att lämna bostadsområdet och pendla till sitt arbete (Andersson, 2003;
Dokumentärfilm, del 1).
Under 1950- och 1960-talen försökte man i Stockholm och andra svenska städer även
bygga bort trångboddheten och den låga boendestandarden. Familjer skulle inte längre
bo i ett rum och kök, utan toalett och duschrum. Familjen skulle få moderna bostäder
och fler skulle ha råd med en hög boendestandard. De flesta moderna familjer ansågs vid
den här tiden bestå av mamma, pappa och två barn. Tre rum och kök ansågs, jämfört
med vad man haft tidigare, vara en bra bostadsstorlek (Hall, 1999). I Tensta kom två
tredjedelar av de cirka 6000 bostäderna att bestå av tvåor och treor, medan få bostäder
ansågs behöva ha fler än tre rum och kök (Andersson et al., 2003). Miljonprogrammet
gjorde Sverige känt världen över för att ha en hög bostadsstandard, även för de mindre
bemedlade. Miljonprogrammets bebyggelse får ofta stå för det monotona och ensidiga,
men det byggdes både höghusområden och låghusområden. En tredjedel av bostäderna
producerades i radhusform, resten av bostäderna i flerfamiljhus. Ägarformerna
varierade också, det byggdes såväl äganderätt som bostadsrätter och hyresrätt. I
Stockholm bestämdes att 45 procent av miljonprogramshusen skulle uppföras av privata
bolag, 10 procent av kooperativa sektorn och 45 av kommunala bolag (det vill säga det
som ofta kallas allmännyttig hyresrätt) (Sax, 1999). Internationellt skiljer sig Sverige från
de flesta andra länder i det att bostadspolitiken varit universell och generell och inte
använder behovsprövning- därmed är de allmännyttiga hyresrätterna öppna för alla att
bo i (på engelska kalla public housing). I de flesta andra länder har man valt en annan
modell där man har en särskild bostadssektor som kallas ”social housing” endast är
öppen för de hushåll som har svagast ställning på bostadsmarknaden (Bengtsson, 2006).
De första som flyttade in i Tensta hösten 1967 möttes visserligen av en modern och god
bostadsstandard men få upplevde området som grönt och tryggt. Expressens nyhetslöp
rapporterade om en plats i kaos, där invånarna levde i skräck för olyckor (Bengtzon,
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1971). Utbyggnaden av Tensta hade nämligen delats upp mellan många olika
byggherrar, hela 22 stycket, utan koordinering från stadens sida (Sax, 2000). Det
resulterade i att när ett hus var klart för inflyttning kunde tomten bredvid bestå av ett
stort hål, där byggkranar och maskiner for fram och tillbaka med byggmaterial. En
sådan miljö upplevdes inte som särskilt trygg eller barnvänlig. Några riktiga asfalterade
gator kunde man inte iordningställa överallt så länge som tung byggtrafik körde runt
med byggmaterial (Dokumentärfilm, del 1). Utbyggnaden av tunnelbanan tog också
mycket längre tid än beräknat och var klar först 1975, fyra år efter att bostadsområdet
var färdigbyggt. Det tog även lång tid innan övrig service var på plats, mataffären fick
länge hålla till i en barack (Andersson et al., 2003). Trots att Tensta var en av det
moderna Stockholms pärlor så började det alltså inte så bra. De första rapporterna från
Tensta var dystra.
Stockholms stadsmuseum har givit ut en samling dokumentärfilmer som beskriver
utbyggnaden på Järvafältet från åren 1965-1981. De innehåller bland annat intervjuer
med Tenstas planerare och nyinflyttade. Flera av de nyinflyttade återger bilden av att
området är otryggt, men att bostäderna är fina och många uppskattar den rena luften.
Flera av barnen längtar dock tillbaka till sitt förra område. Till det trygga och bekanta i
innerstaden. I flyttstatistiken ser vi att det vanligaste är att man flyttar lokalt. Att bo en
längre tid på en och samma plats gör den hemtam och de kvalitéer som finns där
upptäcks. En längre boendetid öppnar upp för vänskap med grannar och många rotar
sig lokalt. De flesta som behöver byta bostad, till en större eller mindre, brukar börja
med att leta i närområdet. Hittar man bara en bostad som passar så flyttar man ofta till
den som ligger i samma närområde. Hittas inte en lämplig bostad måste man dock söka
på nya platser. På 1960- och 70-talen fanns de nya bostäderna inte i innerstaden utan i de
nya ytterstadsdelarna, som Tensta. Många fick därför flytta från det gamla hemtama till
det nya och okända. Vid den här tiden hade Sverige också en stor inflyttning av
arbetskraftsinvandrare. Många av dem hamnade i de bostadsområden som hade lediga
bostäder. Tensta var ett sådant. Tensta får alltså redan från start en befolkning inte bara
från Sverige utan också till exempel Finland, Grekland och Turkiet. (Andersson et al.,
2003). Tensta präglades därför av en nybyggaranda, alla är nya invånare, många nya
Stockholmare. I dokumentärerna säger många av de intervjuade nya Tenstaborna att
”Det blir bättre sen”. Området måste få lite tid att sätta sig (Dokumentärfilm, del 1).
Tensta blev klart 1971, och den som flyttade in då har alltså bott i Tensta i över 40 år. På
den tiden hinner man rota sig och har hittat till områdets kvalitéer. I statistiken finner vi
också, liksom i de flesta andra etablerade bostadsområden, en hel del lokala
flyttströmmar. Man byter bostad men inte bostadsområde. Men den stora trenden för
Tensta har dock varit det som kallas selektiva flyttströmmar. Under början på 1990-talet
hade Tensta en hög omflyttning; på fem år, mellan 1990-1995 hade hälften av de som
bodde i Tensta lämnat området. Det är betydligt högre siffra jämfört med genomsnittet
för Stockholm som då var 37 procent. Ungefär 2000 personer flyttade in till och ut från
Tensta varje år. Tensta var under den här tiden en inkörsport för nya Stockholmare.
Under 1990-talet kom många flyktigar till Sverige och liksom arbetskraftsmigranterna
var de hänvisade till de områden där det fanns lediga bostäder. På grund av den höga
omflyttningen fanns det lediga bostäder i Tensta. Tensta fick snabbt en befolkning som
kom från världens alla hörn. För många var Tensta den första platsen man kom till och
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som man sedan lämnade när man hade förutsättning. Selektiviteten i flyttmönstren
bestod i att det var framförallt de som fick det bättre ställt som lämnade Tensta. Det var
också vanligare att hushåll födda i Sverige och övriga Europa flyttade från Tensta
jämfört med de som var födda i Mellanöstern eller Afrika (Andersson et al, 2003).
Det finns givetvis många olika anledningar att lämna ett bostadsområde. Det kan vara
för att man inte trivs, men det kan också ha att göra med att man vill flytta närmare sitt
arbete, sina släktingar, vänner eller barnens skola. Det kan också handla om att man
inte hittar den typ av bostad som man letar efter. Just detta har varit ett vanligt problem
i miljonprogrammets områden. De flesta bostäderna finns i flerfamiljshus medan det
finns färre radhus eller villor. Det finns också fler hyresrätter än bostadsrätter och
äganderätter. I vissa områden, så som Rinkeby, blev det bara hyresrätter, medan andra
områden fick en större blandning, i Tensta till exempel byggdes två tredjedelar
hyresrätter och en tredjedel bostadsrätter. Det har också uppmärksammats att det idag
behövs fler stora lägenheter men även fler små lägenheter. En för likartad bostadsstock
har i forskningen visats förhindra att hushåll som efterfrågan en annan bostadstyp
tvingas flytta till andra bostadsområden istället för att göra en lokal bostadskarriär.
Den höga omsättningen av bostäder och Tenstas från start ganska dåliga rykte har gjort
att olika satsningar har avlöst varandra, alla inriktade på att göra Tensta till en bättre
plats. De särskilda satsningarna har både finanserats av Stockholm stad och de
allmännyttiga bostadsbolagen och av staten. 1996-2001 pågick en satsning lanserad av
Stockholm stad som kallades Ytterstadssatsningen. Den kom framförallt att fokusera på
fysisk upprustning av husen och bostadsområden. 2002-2006 lanserade staden en ny
satsning kallad Stadsdelsförnyelsen, vilken delvis kan ses som en fortsättning på
Ytterstadssatsningen, men de sociala målen fick större utrymme och arbetslöshet och
höga ohälsotal skulle motverkas. 1998 fick Tensta också ta del av en nationell satsning,
Storstadssatsningen, som riktades till samanlagt tjugofyra bostadsområden i Sverige som
byggts under miljonprogrammet. Alla de här bostadsområdena brottades med en hög
omsättning av bostäder och en koncentration av resurssvaga hushåll. Inom den här
statliga satsningen var det uttalade målet att skapa en ekonomisk tillväxt samt att
motverka segregation (Andersson et al., 2004). 2007 startade en satsning med namnet
Järvalyftet som har en långsiktig vision och där nybyggnation är ett viktigt inslag
(Stockholm Stadshus AB, 2013; www.bygg.stockholm.se/jarvalyftet ).
Sammantaget handlar det om satsningar i mångmiljonklassen eller rent av
miljardklassen, som exempel kan nämnas att Stadsdelsförnyelsen budgeterade för 600
miljoner under programperioden (Andersson et al, 2004). Inget annat land i Europa
satsar lika stora summor på att lyfta eftersatta bostadsområden (Cars, 2006). Samtliga
satsningar har syftat till att förbättra Tensta och göra stadsdelen mer attraktiv, både för
de som redan bor där men även för andra som ska lockas av att flytta dit. I flera av de
här särskilda satsningarna har invånarna i Tensta bjudits in för att vara med och
bestämma vad pengarna ska användas till. Kanske har någon lagt märke till att
lyktstolparna är blå i Tensta, istället för grå omålad metall som på de flesta andra
platser? Det är ett av spåren efter de särskilda satsningarna.

!

4!

Från de siffror som presenterades här ovan, kan man få intrycket att Tensta är en plats
som alla vill lämna. Men om vi istället tittar på hur befolkningsutvecklingen ser ut totalt
så ser vi att Tenstas befolkning har växt. 1990 bodde ungefär 15 500 personer i Tensta.
Tio år senare bodde det ungefär 17 500 personer där. Tensta har fortsatt att växa, idag
bor 18 500 personer i området (Andersson et al, 2003; www. statistikomstockholm.se/).
Tensta är fortfarande ett etniskt blandat område, 87 procent har utländsk bakgrund,
betydligt högre än snittet för Stockholm som är 33,2 procent. Den negativa trenden som
var tydlig under 1990-talet verkar dock ha vänt och under större delen av 2000-talet har
det flyttat in fler än det flyttat ut i Tensta. Den selektiva flyttrörelsen, där de som får det
bättre lämnar området verkar ha avtagit. Under 2000-talet har den andel invånare som
har ingen eller väldigt låg inkomst minskat medan det bor fler höginkomsttagare i
Tensta idag. Ohälsotalen har också stadigt blivit lägre. Vad gäller andelen
förvärvsarbetande har den varit relativt stabil för de mellan 25-65 år, medan andelen
förvärvsarbetande Tenstabor i åldrarna 16-24 blivit lägre sedan 2002. Om vi jämför med
snittet för hela staden ser vi att förvärvsfrekvensen minskat för unga generellt i
Stockholm men att den minskat lite mer i Tensta under tidsperioden. (www.
statistikomstockholm.se/).
Invånarantalet i Tensta är dock osäkert, de officiella sifforna visar inte hela bilden.
Förmodligen bor det idag fler i Tensta. På grund av den svåra bostadsbristen i
Stockholm så är det vanligt att man hyr in sig hos släkt, vänner och bekanta. En sådan
lösning ses ofta som tillfällig (även om den ofta blir långvarig) och då kanske man inte
skriver sig på den adressen, och därmed syns man inte i statistiken. Att de flesta av
bostäderna i Tensta består av två eller tre rum är i och med detta också problematiskt.
Tenstas befolkning består idag inte bara av kärnfamiljer med mamma, pappa och två
barn. Hushållen är ofta större än så. Fastighetsägarna har i viss utsträckning försökt att
ändra bostadsstorlekarna för att bostadsstocken bättre ska passa dagens Tenstabor.
Genom att antingen slå ihop två mindre lägenheter till en större, eller dela av till exempel
en två till två ettor, har de försökt trolla fram bättre anpassade bostäder.
Trots att det uppenbarligen bor fler i Tensta än det finns rum för har det inte byggts
särskilt mycket nytt. Enligt statistiken har det tillkommit 249 nya lägenheter sedan 2006,
varav 52 lägenheter byggts till i småhusform (www.statistikomstockholm.se/). Att
Tensta, liksom många andra miljonprogramsförorter, sällan framkommer i positiv dager
i media (se exempelvis Ericson et al, 2002) bidrar till att få ser behovet av att bygga nya
bostäder just där. Tensta boutställning 2006 var ett sätt att faktiskt uppmärksamma
kvalitéer i miljonprogrammet och att visa hur man kan utveckla den typen av områden,
bland annat genom att bygga nytt (Gullberg (red), 2006). Till exempel byggdes 37 radhus
på Järinge gränd. De skulle både bidra till att Tenstaborna skulle kunna göra en lokal
bostadskarriär och till att de som annars inte skulle kunna tänka sig att flytta till Tensta
skulle göra just det. I Tensta skulle man kunna få mycket hus för lite pengar. Stockholm
stad har låtit göra en undersökning bland de hushåll som flyttade in i de här radhusen.
Den visar att bara en femtedel av de som intervjuades var Tenstabor sedan tidigare. De
andra 80 procenten hade alltså flyttat till Tensta från en annan stadsdel. De flesta av
dem menade att de aldrig hade flyttat till Tensta om det inte var för att de hittat de här
radhusen, som var så prisvärda (Larsson, 2012). Detta småskaliga tillskott av nya radhus
erbjöd alltså några Tenstabor en möjlighet till lokal bostadskarriär och radhusen
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tillförde också nya Tenstabor, som skiljde sig från den genomsnittliga Tenstabon genom
att både ha högre utbildnings- och inkomstnivå. Just nu färdigställs en utbyggnad av
befintliga hus på Tensta allé, där nya bostäder och lokaler ska få utrymme
(www.bygg.stockholm.se/jarvalyftet).
Att flytta till Tensta är inte ett självklart eller enkelt val för de som bara läst om Tensta i
media. En flytt till eller från Tensta kan ge uppslag för sådan ambivalent ångest att man
kan skriva en hel bok om det. Det var just det som Pontus Herin liksom Johanna
Langhorsts gjorde. Herins bok handlar om hur han, som vuxit upp i Djursholm, valde
att flytta till Tensta med sin son och sambo. I boken beskriver Herin ett slags hatkärlek
till Tensta. Han trivs, men får hela tiden frågan av sina bekanta- ”Varför bor du där?”,
”När ska du flytta?” Och det slutar med att han flyttar, även fast han trivs (Herin, 2008).
Langhorsts bok handlar om hur det är att bo i Tensta som en av dessa omskrivna så
kallade utsatta förorter. Hon beskriver också hur svårt det är att tvätta bort den
negativa klang som många förorter har. Även Langhorsts flyttar från Tensta. Kanske
just för att Tensta är en plats man förväntas vilja lämna.
Att få in nya Tenstabor kan också bidra till att utifrån-bilden av Tensta blir mer
nyanserad. De här nya Tenstaborna kanske berättar för sina bekanta i andra delar av
Stockholm om något av det fina i Tensta, berättar om att det är en trevlig plats att bo
på. För de är inte ensamma om att tycka så. I en intervjustudie med Tenstabor, som
genomfördes på mitten av 2000-talet framkom just att 76 % av dem var nöjda eller till
och med mycket nöjda med sitt bostadsområde. En majoritet av de intervjuade hade
heller inga planer på att flytta från Tensta (Andersson et al, 2005). De som verkligen vet
något om hur det är i Tensta, är de som bor där. De boendes egna bilder av området är
dock sällan den som får det dominerande utrymmet i media. Alla sätt som får ickeTenstabor att åka till Tensta och själva uppleva platsen är därför värdefulla. Tensta
boutställning lockade ut många som aldrig varit i en miljonprogramsförort förut. Tensta
Marknad, Tensta konsthall och Livstycket är andra sätt att locka ut folk till Tensta.
Kanske kan ett kulturellt besök öppna upp ögonen och låta oss se andra nyanser än det
nattsvarta och farliga som Tensta blivit så förknippat med. Kanske kan det göra att jag
och andra icke-Tenstabor ser Tensta som en plats att återvända till och stanna kvar på.

-Emma Holmqvist
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