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Abstract 

This thesis investigates the development of entrepreneurialism in the the Stockholm-based 

municipal housing company AB Familjebostäder’s management of the Rinkeby 

neighbourhood between 1985 and 1995; chiefly through the rebuilding project called the 

Rinkeby Project. The thesis shows that Familjebostäder’s management and the Rinkeby 

Project displayed significant, albeit partial, developments of entrepreneurialism in the period. 

Crucially, entrepreneurialism was intimately intertwined with a discourse on urban decline, 

depicting Rinkeby as a neighbourhood marked by decay, and its populations as dangerous and 

unpredictable racialized Others. Using a discourse analysis informed by theories of spatial 

dynamics - that is theories of entrepreneurialism and discourse on urban decline - the thesis 

shows that the discourse on urban decline rationalized and legitimized entrepreneurialism. 

Contrary to the current scholarly conception, the thesis argues that entrepreneurialism in 

Stockholm has not been limited in space to the inner city, or in time to the period after the 

reforms in housing policies of the 1990’s. 

Keywords 

Entrepreneurialism, Rinkeby, discourse on urban decline, Swedish municipal housing 

companies, Stockholm, AB Familjebostäder, discourse analysis.  
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Introduktion 

Inledning  

När Rinkeby började byggas 1968 skulle stadsdelen utgöra en viktig del av en modern 

framgångsberättelse.1 Bostadsbristen och trångboddheten skulle lösas med hjälp av 

storskaliga rationellt planerade stadsdelar.  

De kommunala allmännyttiga bostadsbolagen blev det centrala inslaget i efterkrigstidens 

bostadspolitik. Mellan åren 1965–1975 var dessa bostadsbolag de huvudsakliga verktygen för 

att genomföra miljonprogrammet, som så gott som undanröjde tidens bostadsbrist med 

byggandet av storskaligt planerade bostadsområden så som Rinkeby. Allmännyttan och 

miljonprogrammet var hörnstenar i tidens generella välfärdsbygge som skulle erbjuda 

bostäder av god standard till rimliga priser åt alla.2 Snart efter miljonprogrammet kom dessa 

bostadsområden att bli negativt porträtterade och dess invånare skildrade som problematiska 

främmande. Desinvesteringar och låg boendestandard blev slående inslag i miljöerna. 

Storskaliga lösningar som en gång hade varit receptet för att komma tillrätta med de då 

stigmatiserade livsförhållandena i tätare stadsmiljöer, kom succesivt från dess etablering och 

fram till idag att ses som allt mer hopplöst oförenliga med det attraktiva urbana. I media kom 

miljonprogrammets bostadsområden att beskrivas som skräpiga och smutsiga.3 

Något centralt hade förändrats. Det handlade inte bara om att brister i 

byggnadskonstruktionerna avslöjats. Funktionsduglighet och generell bostadsstandard var inte 

längre de framskjutna måttstockarna för vad som utgjorde en lyckad stadsdel. 

Miljonprogramsområdena anklagades minst lika mycket för att vara oattraktiva och ensidiga. 

Den storskaliga rationella planeringen genomgick nämligen en urban kris kort efter 

miljonprogramsåren. Med en global tendens till ökad kapitalrörlighet blev ambitiösa 

rationella planer efter sociala behov allt mindre gångbara. En lösning på krisen har varit 

entreprenörsurbanism, vilket är en typ av planering som bygger på att göra platsen mer 

attraktiv utåt - för att konkurrera om investeringar från detta rörliga kapital. Det har bland 

 
1 De första byggplanerna var färdigställda år 1971, Boverket (2015), s. 32. 
2 Bengtsson (2015), s. 27. 
3 Ericsson, Molina & Ristilammi (2002), s. 17ff. 
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annat inneburit att uppseendeväckande byggprojekt blivit viktigare än sociala funktioner.4 En 

sådan entreprenörsurbanism har beskrivits som etablerad i Stockholm först under 1990-talet.5 

I hög grad kom en negativ mediebild om miljonprogrammet med rasifierande inslag att prägla 

Rinkeby genom 1980- och 1990-talen.67 Inom urbanforskningen och den politiska debatten 

kom segregering att reduceras till att handla om invandrare som avvikande från 

samhällsnormen, vilket ansågs ha orsakats av deras egna val att segregera sig.8 Den negativa 

bilden av miljonprogrammet och dess befolkning inom samhällsdebatten är alltså central i 

problematiseringen av det storskaliga samhällsbygget. Ändå är miljonprogramsområden i 

princip outforskade som arenor för en utveckling av entreprenörsurbanism i Sverige. 

Miljonprogrammet beskrivs ofta snarast som förfallna ruiner från en misslyckad bostadsepok, 

medan entreprenörsurbanismen mer undersöks där den nått mer friktionsfri framgång - i 

storstädernas kapitalintensiva innerstäder. Men Rinkeby och andra miljonprogramsområden 

är inte bara ruiner från en annan epok, de är delar i den samtidshistoria som följt deras 

etablering. Det innebär att makten över deras invånare har genomgått en förvandling i takt 

med att stadsdelarna omformats för att passa målen om konkurrenskraftig attraktivitet. 

Segregering, gentrifiering och bortträngning är inneboende i den här förvandlingen.9 

Min uppsats ska adressera en brist som finns i forskningsläget: dels gällande formeringen av 

entreprenörsurbanismen några år innan 1990-talets stora bostadspolitiska reformer, och dels 

gällande miljonprogrammets roll i förändringen. Att adressera denna brist är av hög 

vetenskaplig relevans då det kan blottlägga ignorerade dimensioner i den här historiskt 

betydande förändringen. Uppsatsen ska undersöka hur diskursen om urbant förfall - en 

diskurs som negativt porträtterar stadsdelar och dess befolkning och samtidigt legitimerar 

desinvesteringar och ojämn utveckling i staden - kring Rinkeby hänger ihop med utvecklingen 

 
4 Harvey (2011). ”Entreprenörsurbanism” är kursiverat för att det är ett centralt begrepp. Även andra viktiga 
begrepp kursiveras vid första omnämning. 
5 Franzén, Hertting & Törn (2016). 
6 Ericsson, Molina & Ristilammi (2002), s. 18.   
7 Rasifiering är enligt Molina den process som tillskriver människor en särskild kollektivitet och speciella sociala 
egenskaper som något sammanknutet med vissa biologiska egenskaper, exempelvis fenotypiska sådana, (1997), 
s. 53f. Molina citerar bland annat Miles (1989) s. 74, i diskussionen om rasifieringsbegreppet. Begreppet 
specificeras vidare av Neergard (2002), s. 117, som: ”hur grupper av människor (…) som går att åtskilja genom 
biologiska och kulturella konstruktioner, ”skapas” som annorlunda och underordnade”. Citatet klargör att även 
biologiska egenskaper blir socialt konstruerade, och att processen omfattar en underordning av de rasifierade. 
8 Molina (1997), s. 20f & 64.  
9 Begreppet ”gentrifiering” myntades först på 1960-talet av den brittiska sociologen Ruth Glass. Begreppet 
betecknar hur en omfattande inflyttning till en stadsdel av rikare personer förändrar stadsdelens karaktär efter 
deras klassbakgrund och livsstil, och samtidigt tränger undan befintlig befolkning, Thörn & Holgersson (2014), 
s. 14. 
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av entreprenörsurbanism i stadsdelen.10 Det är främst just diskursen om urbant förfall som 

uppsatstiteln hänvisar till. Uppsatsen ska specifikt studera hur det kommunala bostadsbolaget 

Familjebostäder påverkade Rinkeby genom det så kallade ”Rinkebyprojektet” som började 

planeras 1985 och slutfördes 1995. Familjebostäder blev 1936 det första kommunala 

bostadsbolaget i Sverige och byggnationen av Rinkeby var ett av de viktigaste momenten i 

bolagets egen historia av storskalig planering.11 Genom att analysera Rinkebyprojektet ska 

uppsatsen undersöka hur Familjebostäder på allvar försökte lägga om sin strategi och ta 

avstånd från storskaligheten i stadsdelen.  

Frågeställning 

Uppsatsen ska besvara den övergripande forskningsfrågan: 

Vilken rationalitet styrde Familjebostäders verksamhet i Rinkeby mellan 1985–1995?  

Frågan delas upp i mer direkta delfrågor vars svar tillsammans ska besvara den övergripande 

forskningsfrågan. Dessa är: 

Efter vilka mål och riktlinjer försökte Familjebostäder förändra Rinkeby under 

undersökningsperioden? 

Hur problematiserades Rinkeby och de boende i Familjebostäders fastigheter av sin 

hyresvärd under undersökningsperioden? 

Målen och problematiseringen ska alltså tillsammans utgöra rationaliteten som huvudfrågan 

inriktar sig mot. Det är vad som menas med ”rationaliteten” i verksamheten. Den första 

delfrågan är mer omedelbart relaterad till entreprenörsurbanismen. Den andra delfrågan är 

mer direkt kopplad till begreppet diskurs om urbant förfall. Frågorna är givetvis 

sammanvävda i praktiken och kommer inte att hållas isär i analysen. Att problematisera något 

som förfallet hänger till exempel ihop med att konstruera det attraktiva som dess önskvärda 

motsats. 

Frågeställningen siktar in sig på Familjebostäders verksamhet och inte helt enkelt 

Rinkebyprojektet. Detta på grund av att uppsatsen berör vissa möten och planer som inte i 

 
10 Beauregard (2003). Begreppet ”diskurs om urbant förfall” kommer alltså tillsammans med begreppet 
”entreprenörsurbanism” vara centrala teoretiska verktyg i uppsatsen, de diskuteras vidare i teoriavsnittet. 
11 Petterson (2006), s. 13. 
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strikt mening utgjorde en del av själva projektet, även om de var relaterade verksamheter. 

Merparten av uppsatsens analys handlar ändå om Rinkebyprojektet som var Familjebostäders 

huvudsakliga verksamhet i stadsdelen under perioden. 

Syfte och problemställning 

Uppsatsen syftar till att vidga förståelsen av entreprenörsurbanismens historia. Det ska 

åstadkommas genom en undersökning av dess framväxt på en typ av plats där den inte 

undersökts tidigare, nämligen i ett miljonprogramsområde som varit särskilt utsatt för medial 

och politisk stigmatisering. Angreppssättet öppnar också för parallella undersökningar i andra 

storstäder i landet. Uppsatsen ska undersöka hur entreprenörsurbanismen och diskursen om 

urbant förfall varit relaterade, och hur relationen dem emellan utvecklats historiskt. Vidare 

ska uppsatsen undersöka hur de allmännyttiga bostadsbolagens roll i utvecklingen växt fram 

och förändrats. Detta är intressant för en kritisk diskussion, både akademiskt och i övrig 

samhällsdebatt, om sådana bolags roll i Sverige. 

Rinkebyprojektet är också särskilt samtidsrelevant då det utgör en tidig och särskilt 

omfattande ombyggnation av ett flerbostadshusområde från miljonprogrammet. Många 

sådana bostadsområden står inför omfattande renoveringar idag. Där förväntas 

bostadsbolagen, även de kommunala, göra genomgripande ”standardhöjningar” för att höja 

såväl områdets attraktivitet som de boendes hyror. Renoveringarna riskerar i hög grad att bli 

”renovräkningar” och ytterligare eskalera städernas segregationsmönster.12 Diskursen om 

urbant förfall kan fylla en central roll i de här processerna genom att legitimera bristande 

underhåll tillsammans med hyreshöjande ombyggnationer. Min uppsats ska vara ett bidrag till 

en kritisk diskussion om målen med ombyggnadsprojekten. 

Disposition 

En diskussion om uppsatsens teoretiska ansats följer efter introduktionen. Begreppen 

entreprenörsurbanism respektive diskurs om urbant förfall utmejslas tillsammans med 

relaterade teoretiska verktyg, samt ett klargörande om hur de begreppsliggör rörelsen bort 

från en storskalig planering. Därefter diskuteras en historisk bakgrund och tidigare forskning i 

tre delar: först om Sveriges bostadspolitiska historia, sedan om forskning om 

 
12 Begreppet ”renovräkning” är förstås en sammanslagning av begreppen ”renovering” och ”vräkning”, och ska 
peka på hur det förra ofta leder till det senare på grund av kraftiga hyreshöjningar. Begreppet har inspirerat en 
nysläppt och högaktuell bok om sådana processer och hur det går att göra motstånd dem, Polanska, 
Degerhammar & Richard (2019).  
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entreprenörsurbanism i Stockholm, och till sist en kort historik om Rinkeby och diskurser om 

miljonprogrammet. Sedan följer en diskussion om uppsatsens diskursanalytiska metod, 

därefter en källkritisk diskussion om det empiriska materialet. Efter det kan uppsatsens 

analysavsnitt ta vid. Till sist samlas slutsatserna upp i en sammanfattande slutdiskussion. 

Teoretiska utgångspunkter – entreprenörsurbanistisk regim och 
diskurs om urbant förfall 

Teoripresentationens disposition 

I detta avsnitt utmejslas de teoretiska verktyg som begreppsliggör hur Familjebostäder 

verkade i Rinkeby under undersökningsperioden. Inledningsvis diskuteras 

entreprenörsurbanismen tillsammans med urban regimteori och Foucaults begrepp 

regerandekomplex. Sedan diskuteras diskursen om urbant förfall och konstruktionen av 

segregering som ett yttre hot. Till sist beskrivs hur teorierna integreras i ett samlat teoretiskt 

ramverk. 

Entreprenörsurbanistisk regim och regerandekomplex 

Ett helt centralt teoretiskt verktyg för uppsatsen är den marxistiske kulturgeografen David 

Harveys teori om entreprenörsurbanism. Begreppet passar väl för att undersöka vilken 

målbild som Familjebostäder ville närma sig, i rörelsen bort från storskaligheten. Harvey 

beskriver först kontexten för denna rörelse på en global skala: på grund av att nationalstater 

inte kunnat reglera internationella finansflöden har städer blivit tvungna att anpassa sig till en 

global konkurrens om kapitalinvesteringar, och i förlängningen arbetstillfällen och 

skatteintäkter. Det gör att marknadsföring av platsen har fått en framskjuten roll, vilket är en 

avgörande aspekt av entreprenörsurbanismen. På grund av behovet att hävda sig i 

konkurrensen om det rörliga kapitalet, blir planering och projektering mer spekulativa och 

riskabla. Ofta sker projekt genom privat-offentliga partnerskap där de offentliga partnerna 

absorberar merparten av investeringarnas risker.13 

En helt central komponent av entreprenörsurbanismen är att planeringens tyngdpunkt 

förflyttas från områdets hela ekonomi till ”platsens ekonomi”. Det innebär att sociala 

funktioner, levnadsvillkor och boendestandard blir sekundära till det som kan bygga platsens 

varumärkesrelaterade sprängkraft. Det kan ske genom exempelvis nöje, konsumtion och 

 
13 Harvey (2011), s. 107f & 113fff. 
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spektakulära och visuellt attraktiva byggprojekt.14 För att kort illustrera skillnaden mellan 

storskalig planering och entreprenörsurbanism: storskalig planering kan domineras spörsmål 

som vilka bostäder, daghem, kommunikationer och grönytor och så vidare som behövs för att 

en stadsdel ska fungera ekonomiskt och socialt. Entreprenörsurbanismen styrs mer av frågor 

som hur offentliga rum kan göras mer uppseendeväckande estetiskt. Kaféer, restauranger och 

butiker kan ge en stadsdel ett attraktivt rykte, och unika byggnader kan stå ut och sätta platsen 

på kartan. Funktionella men anonyma inslag passar sämre in i den entreprenörsurbanistiska 

planeringen. Även entreprenörsurbanismen måste förstås ta hänsyn till funktionalitet, men det 

är inte det överordnade målet med planeringen. 

En sådan förskjutning mot platsbyggande är den avgörande tendens som Harveys teori pekar 

på. Platsens ekonomi manifesteras dock i en heterogen uppsättning konkreta uttryck som 

varierar med lokala förutsättningar. Det gemensamma är att man satsar på att lyfta områdets 

rykte och attraktivitet, på grund av konkurrensen mellan städer och stadsdelar. Det överordnas 

rationell planering efter funktion. Harvey betonar också att entreprenörsurbanismen måste 

undersökas på allt från en nationell skala, till lokalpolitiska processer, samt stadsdels- och 

förortsnivåer. En mängd privata och offentliga aktörer är involverade. Politiskt beslutsfattande 

är bara en aspekt av saken.15 

Entreprenörsurbanismen i den distinkta form som Harvey tecknar har beskrivits som fullt 

etablerad i Stockholm först på 1990-talet, och då mest tydligt i innerstaden.16 Det innebär inte 

på något sätt att en analys av entreprenörsurbanism innan dess skulle vara ointressant. 

Begreppet kan användas för att teoretisera hela den ojämna historiska process som utvecklas 

genom gradvisa förskjutningar - från en fullständig storskalig planering, mot en odiskutabel 

entreprenörsurbanism. Det är ansatsen som görs inom urban regimteori, som därför kommer 

att användas i uppsatsen. 

Inom urban regimteori har det strukturella skifte som Harvey beskriver teoretiserats på 

besläktade sätt, oftast direkt inspirerat av Harvey.17 Planeringsteoretikern Mickey Lauria 

beskriver att entreprenörsurbanistiska regimer utgör svar på en kris för Fordismen. Fordismen 

omfattade massproduktionens berömda tekniska lösningar, samt en aktiv Keynesiansk stat 

 
14 Harvey (2011), s. 115f. 
15 Harvey (2011), s. 11. 
16 Franzén, Hertting & Thörn (2016). 
17 Lauria (1997), s. 3. Lauria är redaktör för en antologi om urban regimteori, övriga urbana regimteoretiker som 
diskuteras nedan är hämtade från samma antologi. 



 11 

som stimulerade efterfrågan och bidrog till reallöneökningar. Förutom det omfattade 

Fordismen normer om masskonsumtion samt särskilda urbana livsstilar, exempelvis bilburna 

förortsliv.18 Lauria beskriver övergången till entreprenörsurbanistiska regimer som rumsligt 

ojämn och differentierad. Institutioner samt kulturella och sociala krafter skapar den urbana 

regimen i ett dynamiskt växelspel med kapitalets strukturella logik.19 Med detta perspektiv 

kan urbana regimer konstitueras på olika sätt där privata, statliga, lokala och civila aktörer 

spelar varierande dominanta roller.20 För att begreppet ska vara användbart behöver därför 

inte entreprenörsurbanismen idealtypiska privat-offentliga partnerskap ha bildats. Det kan 

exempelvis finnas en övervikt av offentliga aktörer till en början, beroende på lokal historia 

och förutsättningar. Marknadsföringen behöver inte heller nödvändigtvis ha cementerat vilken 

image för platsen som ska föras fram, eller hur den ska spridas. Det centrala är att det finns en 

tendens till att platsens ekonomi blir mer central än områdets ekonomi. Förändringsstrategier 

inriktar sig på att skapa attraktivitet för att hävda sig i konkurrensen mellan städer och 

stadsdelar, istället för att fokusera på funktionalitet i sig. Min uppsats markerar influensen av 

urban regimteori genom att omväxlande tala om ”entreprenörsurbanism” och en 

”entreprenörsurbanistisk regim”. Det bör fastslås att Fordismen och den tillhörande 

storskaliga urbanismen också utgjorde styresformer som byggde på privat vinst. Även 

planeringen av miljonprogrammet skapade terränger för privat profit. Detta både genom 

själva byggnationen med dess byggbolag och underleverantörer, och erbjudandet av 

nödvändiga boendeförhållanden för en produktiv arbetarklass.21 

Sociologen Bob Jessop menar att analyser av urbana regimer även bör inkludera en analys av 

styrning. Det kan klargöra hur regimens makt är komplext sammansatt, och inte bara strålar 

direkt och omedelbart ner från centrala politiska beslut.22 I en sådan ansats tar uppsatsen hjälp 

av Michel Foucaults begrepp om styrning, ”regerandekomplex”.23 Foucault beskriver 

regerandekomplexet som en makt genom ”uppförande” (conduite), med en mångbottnad 

betydelse på originalspråket: uppförande är både att låta sig styras och att uppföra sig själv, 

 
18 Goodwin & Painter (1997), s. 18, 20 & 26. 
19 Lauria (1997), s. 7. 
20 Goodwin & Painter (1997), s. 22. 
21 Harvey (2016), s. 287, har visat på ett parallellt sätt hur USA:s suburbanisering var helt central för att 
kanalisera överskottskapital till värdeökande investeringar under efterkrigstiden. 
22 Jessop (1997), s. 58f. 
23 Regerandekomplexet är den översättning av gouvernementalité som framförs i Säkerhet, territorium 
befolkning där begreppet först utarbetas. Översättningar som ger konnotationer till ordet ”mentalitet” tycks 
bygga på ett språkligt missförstånd enligt en fotnot i denna översättning, Foucault (2010) s. 114. Ordet mentalitet 
ger också missvisande rumslösa konnotationer. Regerandekomplex. Bättre. 
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alltså att upprätta ett visst strukturerat sätt att agera.24 Centralt är här att uppförandet redan är 

strukturerat och att makten över uppförandet förutsätter detta. Samtidigt är regeringsmakten i 

sig en typ av uppförande, alltså uppförandet över uppföranden (the conduct of conducts).25 

För min uppsats ska teorin om regerandekomplex klargöra de former av makt som inte skedde 

genom direkt och omedierad påverkan på befolkningen: utan snarare utgjordes av normer och 

värderingar som skulle sprida sig och reproduceras av boende själva. 

Foucault diskuterar faktiskt denna typ av makt för första gången genom att analysera 

styrningen av städer. Under 1600-talet beskrivs städer som planerade efter militära tekniker 

för att upprätthålla en disciplin över individuella kroppar. Från 1700-talet, däremot, 

planerades städer allt mer efter kunskapen om cirkulationens mönster. Gatorna skulle 

möjliggöra ett friktionsfritt flöde för handel samt ventilering som skulle öppna upp 

trånghetens smittor, oordning och kriminalitet.26 Det innebär att makten som 

regerandekomplex börjat formera sig. Den mest centrala kunskapen för att styra denna 

cirkulation effektivt var den ekonomiska vetenskapen.27 Prisstegringar skulle inte 

disciplineras utan tillåtas frigöra incitament för produktionsökningar.28 Hinder skulle 

undanröjas för att få befolkningen att inkarnera homo oeconomicus, den typ av uppförandet 

som skulle öka ekonomisk effektivitet.29 Det centrala är att makten samtidigt blev mer 

genomgripande och skedde på avstånd. Styrningen förstod en mekanism hos befolkningen 

som kunde ges fritt spelrum. Samtidigt underordnades dess motsats: det vilda, oregerliga 

”folket”.30 

I Biopolitikens födelse utvecklar Foucault teorier om historiska strukturella skiften i 

regerandekomplexen.31 Hos det nyliberala regerandekomplexet finns enligt Foucault ingen 

naturgiven marknadsmekanism. Därför är målet med styrningen för nyliberalerna att göra så 

att marknadens och styrningens logik sammanfaller. Tillsammans utgör de då ett 

konkurrensbaserat regerandekomplex som genomsyrar hela samhällsväven. Det kräver en 

omfattande intervenering från politikens sida.32 Resultatet blir en sorts ideal marknadslogik 

 
24 Foucault (2010), s. 182. 
25 Dean (2010), s. 17. 
26 Foucault (2010), s. 37 & 39f. 
27 Foucault (2010), s. 51. 
28 Foucault (2010), s. 55. 
29 Foucault (2010), s. 58 & 65. 
30 Foucault (2010), s. 61. 
31 Från liberalism, via den mer omfattande sociala regimen med Keynesianism som viktig komponent (i stort sett 
historiskt analog till Fordismens), fram till nyliberalismen, Foucault (2013). 
32 Foucault (2013), s. 121f. 
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projicerad på den politiska sfären.33 Den liberala idén om homo oeconomicus som en 

bytesmänniska ersätts av ett subjekt som ska generalisera entreprenörens 

konkurrensensprincip.34 Nyliberalismen rymde även en vändning från ”den urbana 

storskaligheten” med stora hyreslägenhetshus, till en bostadsstruktur byggd på privat 

ägande.35 

Foucaults nyliberalism bär på gemensamma grunddrag med entreprenörsurbanismen: genom 

dess fokus på hur entreprenörsmässig konkurrens blir generaliserad samt brottet mot 

storskalig planering. Min uppsats talar ändå om entreprenörsurbanism eller en 

entreprenörsurbanistisk regim. Anledningen är att de teorierna helt enkelt är mer tydligt 

utarbetade med skarpare konturer som specifika urbanteorier. Det som Foucaults främst tillför 

det teoretiska ramverket är att dessa logiker även reproduceras genom makten som 

regerandekomplex, det vill säga uppförandet över uppföranden. Begreppet regerandekomplex 

ska alltså teoretisera hur denna entreprenörsmässiga konkurrenslogik implementeras genom 

åtgärder som ska skapa sociala normer. Normerna verkar på avstånd och är strömlinjeformade 

efter rådande rationalitet. Nästa avsnitt behandlar teorier om konstruktionen av motsatsen till 

detta attraktiva och normaliserade. 

Diskurs om urbant förfall och de rasifierade Andra som hot 

Urbanteoretikern Robert Beauregards begrepp ”diskurs om urbant förfall” betecknar en typ av 

diskurs som konstruerar urbana områden som slitna och förfallna i såväl fysisk som moralisk 

och kulturell mening. Diskursen gör också det kulturella och moraliska förfallet till en 

förklaringsmodell till hur förfallet i bredare mening skapats. Det leder också till en rationalitet 

som inbegriper principer för hur förfallet ska hanteras. Det moraliska och kulturella hamnar i 

fokus snarare än sociala strukturer. Beauregard menar att diskursen om urbant förfall i hög 

grad föregår och förstärker marginaliseringen i utsatta områden.36 Idén om slummen blir en 

projektionsyta för rädslor och oro kring samhällsutvecklingen. Den blir definierad som något 

som fundamentalt inte hör hemma i samhället, men som nästlat sig in och blivit en inre fara 

som hotar att sprida sig.37 Beauregard utgår från den amerikanska historiska kontexten och 

visar hur ras var den mest bärande länken i diskursen om urbant förfall från och med 1970-

 
33 Foucault (2013), s. 127.  
34 Foucault (2013), s. 197.  
35 Foucault (2013), s. 140. 
36 Beauregard (2003), s. 21 & xi. 
37 Beauregard (2003), s. 243f. 



 14 

talet. Brottslighet, fysiskt förfall och underfinansierade skolor blev ständigt knutna till den 

urbana svarta befolkningen.38 

Beauregard beskriver diskursen om urbant förfall som rotad i kapitalismens rumsliga logik. 

Den skapar både överhettade nybyggnationer och stadsomvandlingar på vissa platser, och 

desinvesteringar och fysiskt förfall på andra håll. Det bidrar till att ett överskott av 

investeringskapital och bristande konsumtion får en rumslig lösning.39 Avgörande här är att 

underinvesteringar och otillräckliga sociala funktioner blir konstruerade som rationella följder 

av att en stadsdel har en förfallen och omoralisk befolkning. Enligt diskursens logik skapar 

befolkningen förfallet, snarare än att drabbas av det. Samtidigt blir det rationellt att 

omfattande och spekulativa investeringar förtätas på andra håll. Diskursen om urbant förfall 

rationaliserar den här ojämna urbana utvecklingen. Det här hänger ihop med kapitalets 

rumsliga logik som den sett ut sedan 1980-talet. Harvey beskriver hur de ökande finansiella 

avregleringarna sedan dess globalt lett till att allt mer kapital kanaliserats i 

fastighetsspekulation. Spekulationen har varit ett vinstgenererande utlopp för 

överskottskapital.40 Diskursen om urbant förfall har naturaliserat dessa investeringar i 

lukrativa områden – tillsammans med desinvesteringar och fysiskt förfall på andra platser.41 

Den tongivande gentrifieringskritikern och geografen Neil Smith är starkt inspirerad av 

Beauregard i sin teoretisering av gentrifiering. Smith beskriver hur det i städer upprättas 

”urbana frontmyter”; konstruktioner av gränser mellan det normaliserade och det Andra, det 

otämjda och vilda där det normaliserade tar slut. Det område som är på väg att gentrifieras 

konstrueras just genom denna sorts symbolik, som gränsen mellan det civiliserade och det 

vilda. Klass och ras är centrala kategorier för att formulera gränsen diskursivt. 42 Smiths teori 

utarbetas tillsammans med en bredare marxistisk teori om gentrifiering. Kort sammanfattat 

beskriver den hur gentrifiering sker efter många år av marknadsekonomiskt rationella 

desinvesteringar då det uppstår ett ”avkastningsglapp” mellan det aktuella värdet på 

fastigheten och dess mark, och det potentiella värdet som skulle kunna utvinnas vid maximalt 

profitmaximerande exploatering.43 När områden är på väg att omformas finns ofta en spirande 

optimism som bär drag av samma stil och symbolik som den ursprungliga koloniala 

 
38 Beauregard (2003), s. 130f. 
39 Beauregard (2003), s. 18.  
40 Harvey (2016), s. 283f. 
41 Beauregard (2003), s. 19. 
42 Smith (1996), s. 11fff.  
43 Smith (1996), s. 65. 
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frontlinjen; vid den urbana fronten ska vita medeklasspionjärer upptäcka ”civilisationens” 

yttre gränser.44 

Den optimistiska pionjärsretoriken kan vid mindre gynnsamma ekonomiska förutsättningar 

för en snabb och från fastighetsägarens perspektiv friktionsfri gentrifiering istället anta ett 

hårdare anslag som understryker områdets farlighet. Det blir då centralt att området beskrivs 

som hotfullt och dess minoriteter som kriminella. Områdets ses som förfallet och övertaget av 

hotande krafter och måste därför tas tillbaka åt den vita medelklassen med hårdare 

disciplinära metoder. Reell etnisk heterogenitet trängs också undan i representationen och ger 

plats åt en föreställning om etnisk homogenitet.45 Diskursen får karaktären av en kamp mot 

främmande attacker inom landets gränser. Den här diskursen kallar Smith för den 

”revanschistiska” urbana fronten.46 Den revanschistiska urbana fronten är i hög grad analog 

med diskursen om urbant förfall.47 Skillnaden är främst att Smith huvudsakligen intresserar 

sig för själva gentrifieringsprocessen. Beauregard gör en bredare diskursanalys och 

teoretiserar hur även bristande underhåll, undandragande av sociala tjänster samt segregering 

rationaliseras genom diskursen. Uppsatsen undersöker visserligen gentrifiering, men den 

analyserar även diskursens funktion i Beauregards bredare mening. Därför används begreppet 

diskurs om urbant förfall istället för revanschistisk urban front. 

Dessa teorier är utarbetade i den amerikanske kontexten, och teoretiserar i hög grad hur 

svarthet fungerar diskursivt för att rationalisera ojämna utvecklingsmönster i USA:s städer. 

För att analysera hur diskursen om urbant förfall verkar i den svenska kontexten kompletterar 

uppsatsen begreppet med mer historiskt specifika teorier om segregering och en diskurs om 

rasifierade Andra i Sverige. 

Kulturgeografen Irene Molina beskriver att de historiska och bostadspolitiska processer som 

skapar segregering idag blir skymda av en diskurs om invandrare som en allmän kategori av 

Andra. Invandrare konstrueras som en homogen yttre gestalt med främmande kulturella 

värderingar som skapar segregeringen. Detta går hand i hand med en stigmatisering och 

schablonartad vardagsdiskurs om miljonprogramsområden som problemområden.48 Det följer 

en kontinuitet från det modernistiska samhällsbygget. Vid 1900-talets början tillskrevs 

 
44 Smith (1996), s. 11fff.  
45 Smith (1996), s. 207ff. 
46 Smith (1996), s. 212f. 
47 Smith (1996) refererar vid flera tillfällen till Beauregards verk i en tidigare upplaga då han utarbetar teorin om 
den urbana revanschismen. Se s. 69, 98, 104, 133, 136 & 207. 
48 Molina (2001), s. 70. 
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arbetarkulturen positionen av de hotfulla Andra.49 Molina kallar den samtida diskursen för 

”stadens rasifiering”, och menar att institutioner och individer handlar och tänker efter en 

social föreställning om ras, med resultatet att staden segregeras därefter.50 Nyanser av denna 

historia diskuteras längre fram i uppsatsens bakgrundsavsnitt. Det som är teoretiskt viktigt för 

min uppsats är diskursen om invandraren som den rasifierade Andra. 

På ett liknande sätt beskriver Mats Franzén den så kallade farosynen. Det är en diskurs enligt 

vilken problemet med segregering består i ett överskott av ”det främmande” hos den Andre.51 

Det främmande knyts till oordning och fara, ofta förstått som både hygieniska och moraliska 

brister. Enligt en sådan föreställning blir segregering främst ett problem när det främmande 

sprider sig och formar ett hot om oordning.52 En teori om konstruktionen av den Andra som 

ett yttre hot utvecklas även av Foucault i Samhället måste försvaras. Foucault beskriver den 

moderna makten som en fortsättning av den krigsföring som låg till grund för 

nationalstaternas etablering.53 Fortfarande går en binär struktur genom samhället där makten 

uttrycker sig från en viss stridsposition.54 Den inre krigsföringen har karaktären av ett raskrig, 

men inte längre mot en yttre hotande ras utan mot ett inre hot, ett hot om degenerering och 

infiltration av oönskade element.55 När Foucault pratar om raskrig är det inte i snäv mening 

syftandes på biologisk rasism, eller ens nödvändigtvis någon typ av rasifiering. Istället 

handlar det om att den utåtriktade kampen från den egna nationella positionen har inverterats 

och riktats mot en bredare uppsättning hot mot samhällskroppen.56 Neil Smiths begrepp 

”urban front”, och i någon mån Beauregards diskurs om urbant förfall, pekar också på en viss 

krigssymbolik inom diskurserna. Urbana områden pekas ut som farliga och utanför det 

civiliserade, därför måste de tyglas och pressas tillbaka, enligt diskursernas logik. 

Foucaults och Franzéns teorier används i uppsatsen för att klargöra hur diskursen om urbant 

förfall kan specifikt uttrycka den Andre som ett hot, enligt samma logik som en stridande 

motpart kan vara ett hot. Detta utmynnar i en viss typ av lösningar. Våldsamma hot kan 

exempelvis implicera ökade polisinsatser på ett tydligare sätt vad en mer generellt annorlunda 

”problembefolkning” kan göra. Ett hot kan göra att önskvärda segment jagas på flykt. Det går 

 
49 Molina (2001), s. 61. 
50 Molina (2001), s. 55f & Molina (1997), s. 60ff. 
51 Franzén (2001), s. 34. 
52 Franzén (2001), s. 35fff. 
53 Foucault (2008), s. 59. 
54 Foucault (2008), s. 59 & 61. 
55 Foucault (2008), s. 67ff. 
56 Foucault (2008), s. 71 & 228. 
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att flytta fram eller falla tillbaka i positionerna mot ett sådant hot. Där det förekommer att de 

Andra specifikt konstrueras som en sådan typ av hot markeras det genom att uppsatsen talar 

om ”farosynen” om de Andra. 

Franzén framför inte bara ett begrepp för den dominerande diskursen som konstruerar den 

Andre som orsaken till segregering genom sina främmande egenskaper. Enligt den motsatta 

diskursen, orättfärdighetssynen, är segregering ett problem på grund av att människor görs till 

Andra och inte blir erkända som de är, utan blir kategoriserade som yttre objekt.57 Min 

uppsats har dock ett kritiskt nyanserande perspektiv på det diskursbegreppet. Uppsatsen följer 

Fraser som menar att olika diskurser om erkännande bör hållas isär då de rymmer distinkta 

skillnader.58 Fraser beskriver två typer av krav på erkännande. Med Franzéns begrepp skulle 

de kunna kallas två typer av ”orättfärdighetssyn”. Fraser beskriver att den första typen av 

diskurs som kräver erkännanden tränger undan hur kulturella konflikter är sammanvävda med 

mönster av ekonomisk ojämlikhet. De diskuterar inte hur den motsatta diskursen är socialt 

strukturerad och institutionaliserad, kravet på erkännande blir därmed en typ av svävande 

diskurs. Den typen kan särskiljas från den andra typen, som är socialt grundad och 

strukturell. Den typen av krav på erkännande komplicerar och berikar kraven på ekonomisk 

omfördelning.59 Båda typerna av erkännande diskuteras kort i ett avsnitt av uppsatsen - som 

analyserar röster som kritiserade bristen på erkännande från Familjebostäders sida. 

Ett samlat teoretiskt ramverk 

Det mest centrala teoretiska begreppet i den här uppsatsen är ”entreprenörsurbanism”. 

Begreppet ska vägleda undersökningen av hur platsens varumärke och rykte hamnat i fokus. 

Mer operationaliserande uttryckt innebär entreprenörsurbanism en planering som prioriterar 

attraktivitet framför funktion. Entreprenörsurbanismen är mer utåtriktad än den storskaliga 

planeringen: den har en dragningskraft snarare än en intern funktionalitet som mål. Begreppet 

”regerandekomplex” ska teoretisera hur en sådan styrning verkar genom att ge vissa 

handlingsmönster hos befolkningen fritt spelrum. Det ska peka på hur önskvärda sociala 

krafter, som förstärker en entreprenörsmässig konkurrensbaserad rationalitet, tillåts verka i 

stadsdelen, och samtidigt tränga undan oönskade element. 

 
57 Franzén (2001), s. 28ff. 
58 Icke-erkännandet är att en identitet ”nedvärderas av den förhärskande kulturen med åtföljande skada på 
gruppmedlemmars självförtroende”, något alla krav på erkännande alltså motsätter sig, Fraser (2002), s. 19. 
59 Fraser (2002), s. 189 & 192. 
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Utvecklingen av entreprenörsurbanism är dock ”ojämn och differentierad”. Därför 

kompletteras Harveys teori med urban regimteori. Begreppet urban regim ger utrymme åt de 

historiska processer som gör att entreprenörsurbanismen antar en specifik form i den lokala 

kontexten. För att klargöra: entreprenörsurbanism visar på en generell tendens från planering 

efter sociala funktioner mot varumärke och attraktion. Men detta tar olika uttryck, till 

exempel beroende på om en stadsdel är i ett attraktivt läge och i en framskriden gentrifiering, 

eller mer kantad av desinvesteringar. 

Begreppet ”diskurs om urbant förfall” är uppsatsens andra centrala begrepp. Diskursen om 

urbant förfall konstruerar det fysiska förfallet som sammanhängande med ett förfall i bredare 

mening: diskursen tillskriver befolkningen egenskaper som skapar förfallet. Det implicerar 

åtgärder som inte bara riktas sig mot det fysiska förfallet, utan även mot dessa egenskaper. 

Schablonartade negativa skildringar av befolkningen fyller legitimerande och 

handlingsföreskrivande funktioner. Så är diskursen om urbant förfall knuten till stadens 

rumsliga mönster och planering. Det innebär även att den kan spela en roll i en etablering av 

en entreprenörsurbanistisk regim i den mån en sådan etablering sker. I hög grad ska 

uppsatsens teoretiska bidrag vara att utforska just ett sådant samband. För att underlätta och 

klargöra teoretiseringen av hur en sådan diskurs om urbant förfall utkristalliserats i denna 

svenska historiska kontext tar uppsatsen hjälp av Molinas begrepp om invandrare som 

rasifierade Andra. Foucaults teori om att makten är strukturerad som om det fanns en 

utomstående fiende, används tillsammans med Franzéns diskurs om segregering som en 

”farosyn”. Dessa ska begreppsliggöra hur diskursen om urbant förfall konstruerar den Andre 

som ett hot som kan flytta fram positionerna eller jagas på flykt. 

Frasers distinktion mellan å ena sida ”socialt grundade och strukturella” krav på erkännande, 

och å andra sidan krav på erkännande som en ”svävande diskurs”, används för att teckna 

skillnaden mellan röster som kritiserat Familjebostäders verksamhet under 

undersökningsperioden. 

Bakgrund & tidigare forskning 
I den här delen av uppsatsen kommer tre delavsnitt att täcka både en historisk bakgrund och 

en översikt över tidigare forskning. Först ges en historisk bakgrund om allmännyttans och 

bostadspolitikens utveckling i Sverige. Därefter diskuteras Stockholms ekonomiska roll i den 

svenska ekonomin tillsammans med en överblick över forskning om entreprenörsurbanismens 
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framväxt i staden. Till sist diskuteras Rinkebys historia ihop med tidigare forskning om 

mediebilden om stadsdelen och miljonprogrammet i stort. Det sista avsnittet beskriver även 

kort vilket glapp som finns i forskningen om entreprenörsurbanism och Rinkebyprojektet, och 

hur min uppsats placeras i detta glapp. 

Allmännyttan, Familjebostäder och bostadspolitiken i Sverige  

Familjebostäder bildades 1936 som det första kommunala allmännyttiga bostadsbolaget i 

Sverige genom att etablera de så kallade barnrikehusen, särskilda bostäder till resurssvaga 

familjer.60 Bostadspolitiken hade fortfarande inte fått en generell välfärdskaraktär. De första 

husen byggdes i Hammarbyhöjden. De representeras i en samtida mediebild nostalgiskt som 

en idyll, rik på ljus och utrymme.61 Under de tidiga åren fanns däremot, trots den eftertraktade 

standarden på husen, en social stigmatisering och en bild av en oordnad ofärdighet som liknar 

dagens allmänna föreställning av Tensta.62 Tensta är Rinkebys grannstadsdel med ett liknande 

rykte och som får en liknande behandling i media.63 Det illustrerar att stigmatiseringen av 

allmännyttans och Familjebostäders bostadsområden inte är historiskt begränsad till 

miljonprogrammet. 

Allmännyttans roll i det svenska välfärdsbygget har dock varit att styra den allmänna 

bostadspolitiken och att undvika att skapa stigmatiserade enklaver. Den generella 

välfärdsmodellen var styrande för svensk bostadspolitik från slutet av 1940-talet, vilket 

innebar att bostadspolitikens roll inte skulle begränsas till att erbjuda boende till de 

marginaliserade och utsatta i samhället. Istället skulle rimligt prissatt boende av god standard 

erbjudas alla. Hyror skulle sättas genom avtal mellan parterna, det vill säga mellan 

bostadsbolagen och Hyresgästföreningen. De allmännyttiga bostadsbolagen fick en avgörande 

roll genom att sätta normerande nivåer efter vilka övriga hyror skulle förhandlas.64 

Allmännyttans roll i den generella bostadspolitiken blev alltså dubbel: den skulle påverka 

bostadsutbudet och styra den allmänna hyresregleringen. 

Den bostadspolitik som etablerades under efterkrigstiden var också ett av de mest centrala 

inslagen i etableringen av en välfärdsstat som effektivt reglerade ekonomin. Bostadspolitiken 

skulle inte bara råda bot på trångboddhet, undermålig bostadsstandard och bristande sanitära 

 
60 Petterson (2006), s. 13. 
61 Feldman (2006), s. 73. 
62 Feldman (2006), s. 70 & 75. 
63 Ericsson, Molina & Ristilammi (2002), s. 17 & 19 
64 Bengtsson (2015), s. 27. 
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förhållanden, utan också dämpa konjunktursvängningar och erbjuda en rörlig arbetskraft 

bostäder i anslutning till industrier.65 Den berömda Bostadssociala utredningen som kom att 

definiera efterkrigstidens bostadspolitik fastslog att byggandet skulle erbjuda god standard där 

en tvårumslägenhet inte skulle kosta mer än 20% av en lön för en typisk industriarbetare. Den 

kommunala allmännyttan gavs fördelaktiga statliga lån för att styra bostadspolitiken.66 I 

Stockholm har allmännyttan utgjorts av tre jämnstora bolag, ett av dem är Familjebostäder.67 

Med en relativt långsam byggtakt och låga hyror fanns en viss brist på bostäder under den 

omedelbara efterkrigstiden.68 Det var bakgrunden till Bostadsbyggnadsutredningen som låg 

bakom ”miljonprogrammet”, ett ambitiöst bostadspolitiskt program för att bygga en miljon 

bostäder mellan åren 1965–1975.69 Det skedde genom att ett långsiktigt ramverk för 

kreditgivning för byggande antogs, samtidigt som kommuner fick styra över markpolitiken 

samt sätta normer för industriell byggnation. Centralt i programmet var en tanke om storskalig 

rationell planering med långa tidsplaner och byggande genom standardiserade långa serier. 

Den kommunala allmännyttan var ett centralt verktyg för att sätta en sådan standard.70 Det 

kom att bli den tydliga höjdpunkten för idén om storskaliga rationella standardlösningar som 

skulle ge en sorts likformigt industriellt svar på hur bostadsstandard och städer skulle se ut. 

Från 1974 kom de allmännyttiga bolagens hyresnormerande roll att formaliseras och 

förtydligas samtidigt som bruksvärdesystemet - att standarden på boendet skulle vara styrande 

i förhandlingar - drevs igenom.71 Under 1970-talet hade bostadsbristen minskat drastiskt. 

Vissa bostadsområden fick istället för första gången många outhyrda lägenheter. Det skedde 

samtidigt som den internationella oljekrisen ledde till en konjunkturnedgång. Sammantaget 

följde av detta en minskad byggtakt.72 Fokus för den politiska debatten blev istället på 

förvaltning och segregering med fokus på miljonprogramsområden där kommunala 

bostadsbolag ofta var huvudaktörer. Områdena sågs allt mer som bristfälligt planerade och 

oattraktiva.73 Samtidigt hade inflationen under 1970-talet gjort att ränteavdragen i praktiken 

blivit subventioner till småhusägare. Neutralitet mellan upplåtelseformer blev ett centralt 

begrepp i den politiska debatten, vilket innebar att hyresrätten förlorade den framskjutna roll 

 
65 Strömberg (2001), s. 27f. 
66 SOU (1945:63); Strömberg (2001), s. 29. 
67 Grander & Westerdahl (2016), s. 320. 
68 Strömberg (2001), s. 29. 
69 SOU (1965:32). 
70 Strömberg (2001), s. 31f. 
71 Bengtsson (2015), s. 32f. 
72 Bengtsson (2015), s. 33. 
73 Bengtsson (2015), s. 34. 
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som den haft tidigare. Detta uttrycktes i fördelar i skatter och räntesubventioner för andra 

ägarformer.74 

Under 1980-talets slut fanns en bred samsyn inom riksdagen om att kostnader för räntegaranti 

och ränteavdrag i kombination med en kraftig inflation ledde till ohållbara kostnader.75 

Boverket menar att den borgerliga regeringen som tillträde under 1990-talets början ansåg att 

systemet behövde anpassas till den avreglerade kreditmarknaden.76 Bostadspolitikens roll som 

garant för både inflationskontroll och rimliga boendekostnader avvecklades i princip. Den 

sociala aspekten att marginaliserade grupper skulle kunna bära bostadskostnader skulle istället 

främst vara en fördelningspolitisk fråga.77 

Konkret innebar reformerna att räntebidrag avvecklades till förmån för statliga räntelån, som 

skulle dämpa räntekostnader och inflation.78 Samtidigt skedde en omfattande skattereform 

med ökad fastighetsskatt och moms på fastighetstjänster. Resultatet blev kraftigt ökade 

boendekostnader under 1990-talet.79 Centralt var också en neutralitet mellan 

upplåtelseformerna i skattesystemet, det gick före bostadspolitiska mål. Politiskt underlättades 

också ombildningar till bostadsrätter.80 Först under den socialdemokratiska regeringen som 

tillträdde 1996 problematiserades utförsäljningar och ombildningar av allmännyttan, men det 

borgerliga skattesystemet och synen på neutralitet mellan upplåtelseformer förblev intakt.81 

Allmännyttans dominerande roll var alltså inte på väg att återupprättas. En annan faktor 

bakom ökade boendekostnader var ökade vinstkrav på de allmännyttiga bolagen. Mellan 

1989–1997 ökade vinsterna med 78%.82 Det illustrerar att allmännyttans roll att normera 

hyror som var politisk styrda snarare än marknadsbestämda börjat vittra sönder. 

Den ökande affärsmässigheten och underordningen av de sociala målen inom allmännyttan 

slog igenom med tydlighet under 1990-talet. Bolagen betraktade och tilltalade boende allt mer 

som kunder och individuell efterfrågan blev överordnad sociala mål.83 Redan under 1980-talet 

hade denna tendens fått ett visst genomslag genom projekt som skulle drastiskt omdana 
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områden och förändra befolkningssammansättningarna för att öka deras attraktivitet.84 

Sociologerna Catharina Thörn och Helena Holgersson menar att urbanforskningen ofta 

reproducerar förenklade framgångssagor som byggs i samband med gentrifierande 

omdaningsprojekt och därmed bidrar till att bortträngningen legitimeras.85 Familjebostäder 

har de senaste åren tagit ut mångmiljardbelopp i vinst till kommunen samt finansierat 

stadslyftsprojekt där det så kallade Järvalyftet har varit det mest centrala för bolaget. Det mer 

lokala projektet Rinkebystråket är ett annat i raden.86 

Spänningen mellan marknadsprinciper och sociala mål har dock varit närvarande under hela 

efterkrigstiden.87 Sedan 2011 har frågan om affärsmässighet i allmännyttan ställts på sin spets 

i och med den lagstiftning som fastslår att allmännyttan ska agera enligt affärsmässiga 

principer, vilket urholkar dess sociala uppdrag ytterligare.88 Sammanfattningsvis började 

allmännyttans centrala roll att ifrågasättas och beskäras innan 1990-talets omfattande 

förändringar, och tendensen har fortsatt efter perioden. Historiskt bör 1990-talets reformer 

betraktas som den enskilt kraftigaste förskjutningen av bostadspolitiken och allmännyttans 

roll under efterkrigstiden. Trots det var den inte en jordbävning som saknade uppbyggnad 

eller efterskalv. Utvecklingen av entreprenörsurbanism och platsmarknadsföring i Stockholm 

uppvisar ett liknande mönster. 

Stockholms väg mot entreprenörsurbanism 

Hur Stockholm och Sverige periodiseras ekonomiskt och stadspolitiskt varierar med 

teoretiska begrepp och empirisk tyngdpunkt. Ändå identifieras 1990-talets början ofta som 

period av avgörande förskjutningar. I en kort essäliknande text beskriver urbanhistorikern 

Håkan Forsell åren 1930–1990 som en lång period av ”industriurbanism”. Den gick ut på att 

med subventioner och reglering av bostadsbyggande underlätta kapitalackumulation i privata 

industrier. Satsningar på allmännyttan, men också kommunala och statliga satsningar på 

infrastruktur, gjorde att en rörlig arbetarklass kunde bli produktiv. Från 1990-talet har en ny 

urbanisering skett genom en avreglerad finans som ersatt det offentligas roll som finansiär. 

 
84 Boverket (2008), s. 23. 
85 Thörn & Holgersson (2014), s. 26f. 
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Forsell kallar denna epok för ”finansurbanismen”. Under epoken har segregering och 

gentrifiering blivit allt mer framträdande inslag i landets städer.89 

I efterkrigstidens Stockholm, under den storskaliga planeringens höjdpunkt fram till 1970, 

beskriver ekonomisk-historikern Camilla Elmhorn att det fanns en stark tillväxt som ofta 

ställdes mot stagnation och befolkningsminskning på landsbygden. Även inom Stockholms 

kommunpolitik fanns en kritik mot hur staden drog till sig investeringar och industrier i en 

oproportionerlig omfattning.90 Under 1970-talet växte urbana kriser i västvärlden och även 

Stockholm drabbades av avindustrialisering och befolkningsstagnation.91 Precis som i många 

andra storstäder i Europa och USA började lokalpolitiker i Stockholm att söka 

samverkansstrategier med näringslivet för att få fart på tillväxten. Ett marknadsföringsbolag 

etablerades för att staden skulle kunna hävda sig mot både den nationella och den allt mer 

internationella konkurrensen.92  

Under 1990-talet uppfattade den nationella politiska debatten Stockholm allt mer som ett 

positivt löfte om en dynamisk ekonomi. Tillväxten och befolkningsutvecklingen var positiv.93 

Sveriges ekonomiska kris och den internationella tendensen till avreglering av 

kreditmarknader och valutor medförde en politisk strukturomvandling där konjunkturens 

svängningar och arbetslöshetsbekämpning underordnades andra politiska mål.94 Att locka 

företagsetableringar och gynna näringslivet fick högre prioritet i kommunpolitiken.95 

Avancerade företagstjänster inom finans-, IT- och biomedicinsektorerna blev 

konkurrenskraftiga kluster som staden satsade på, samtidigt som klyftorna ökade och 

lågavlönade servicetjänster blev fler.96 Den urbana krisen under 1970-talet kan alltså vid 

1990-talet anses ha hittat en lösning i en ny ackumulationsmodell där näringslivets 

konkurrenskraft fick en överordnad position. Ojämlikheter och arbetslöshet blev mer 

framträdande inslag i staden. 

Under 1990-talet beskriver författarna till stad till salu att en distinkt entreprenörsurbanism 

utkristalliserade sig i Stockholms stad. Det sågs som allt viktigare att med hjälp av privat-
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offentliga samarbeten marknadsföra staden som attraktiv för att kunna locka investeringar i en 

global konkurrens mellan städer. Ett viktigt element i denna process har varit att skapa en 

visuellt attraktiv yta. Renhållning och vaktverksamhet som redskap för att avlägsna oönskade 

inslag i stadsbilden, så som hemlöshet och drogmissbruk, blev mer centralt. Detta var inte 

främst för att skapa trygghet eller ett mer socialt funktionellt stadsrum, utan för att göra det 

mer attraktivt. Det innebar att det offentliga rummet mer anpassades efter konsumtion och 

upplevelser, och i högre grad baserades på privat inhägnad där köpsvaga grupper filtrerades 

bort. Det offentliga rummets demokratiska karaktär, både för politisk samling och som 

synliggörande av samhällets ojämlikheter, blev på så sätt beskuren.97 

Entreprenörsurbanismen, menar alltså dessa forskare, slog igenom på allvar först på 1990-

talet, relativt sent i internationell jämförelse. Däremot bör en historisk uppsats som min 

påpeka att marknadsföring av städer och en medvetenhet om en konkurrens med andra städer 

inte varit frånvarande tidigare. Historikern Anna Kåring Wagman visar att svenska 

kommuner, och i synnerhet Stockholm, på 1950-talet allt mer såg sig som besläktade med 

företag. Föreställningen var kopplad till idén om modernitet; att moderna kommuner, liksom 

moderna företag, behövde marknadsföra sig själva i det moderna samhället.98 Företagsformen 

och entreprenörskapet som kopplade till det urbana styret kan med detta resonemang ses som 

ökande under den storskaliga modernistiska perioden, även om det inte går att tala om de 

specifika, generaliserade och djupgående former som utgör entreprenörsurbanism. Det fanns 

också en förskjutning där reklamen för städer blev viktigare efter 1970-talet med den 

storskaliga planeringens kris.99 

Gällande specifikt Järvaområdet är Järvalyftet från 2007 och plandokumentet Vision Järva 

2030 från 2009 centrala milstolpar i en samtidshistoria av entreprenörsurbanism och 

gentrifiering i stadsdelen. Enligt Vision Järva 2030 ska Kista Science City, och det 

spektakulära Kista Science Tower, representera Kistas växtkraft, och även ligga till grund för 

att hela Järva ska få en ny identitet. Den uppseendeväckande arkitekturen ska placeras för att 

göra ett starkt intryck på besökare och passerande.100 Den attraktivitet som ska skapas med 

Kista som knutpunkt kontrasteras mot de andra stadsdelarnas, inklusive Rinkebys, befolkning. 

Dessa beskrivs av plandokumentet som kantade av arbetslöshet och utanförskap, och den 
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äldre bebyggelsen i området ses som allt för enhetlig och bristande i variation. Exempelvis 

Rinkebystråket beskrivs som svårt att förena med ett ”normalt stadsliv” på grund av dess 

modernistiska stil. Sammantaget är planerna sannolikt inriktade på att gentrifiera området.101 

Det kan tilläggas att det tydliga varumärkesbyggandet i de här planerna, och deras fokus på att 

ge ett spektakulärt intryck på potentiella boende och investerare, utgör en klar tendens till 

entreprenörsurbanism. I planerna ingår även att skapa en större ”blandning” genom att öka 

andelen bostadsrätter i området.102 Det är däremot långt ifrån självklart att polariseringen i 

stadsdelen skulle minska för att omvandlade och nybyggda bostadsrätter sprängdes in bland 

den befintliga bebyggelsen.103 

I Stockholms översiktsplan från 2012 är ”attraktivitet” den dominerande metaforen för en 

önskvärd utveckling av staden. I metaforens konkreta användning blir det tydligt att det är 

stadens utåtriktade konkurrenskraft som är målet. Attraktiviteten knyts konsekvent till 

kvartersstadens stadsmässighet som ska erbjuda upplevelser som kan marknadsföras och 

attrahera konsumerande människor och investeringar till staden. Funktionsseparerade förorter 

blir exkluderade i planeringen. Det kan kontrasteras mot vad som grovt kan kallas 

”folkhemsepoken” då den dominerande metaforen var ”funktionsduglighet”: socialt bestämd 

funktionalitet och bruksvärden var viktigare än att planera för att hävda sig i en global 

konkurrens.104 

I Järva och Stockholms stad ser vi när vi rör oss fram mot vår samtid att 

entreprenörsurbanismens fokus på attraktivitet och konkurrens blivit allt mer cementerat. 

Tendensen kan ses som en utveckling av det den här uppsatsen undersöker, det vill säga den 

tidigare uppbyggnaden av entreprenörsurbanismen. 

Krisen för den urbana storskaligheten kan av det sammantagna forskningsläget placeras redan 

omedelbart efter miljonprogrammet. Både ekonomin och den storskaliga planeringen ansågs 

behöva reformeras. Ändå hamnar tyngdpunkten i forskningen generellt på 1990-talets början 

då både Stockholms ekonomi och bostadspolitiken tog en drastisk vändning. Det tycks finnas 

ett glapp angående dessa förändringars omedelbara förhistoria, hur dessa lösningar kom att bli 

dominanta och hur de kom att ses som så rimliga. Den här uppsatsen undersöker en period 

strax innan dessa omvälvningar, för att se entreprenörsurbanismen formeras i ett halvfärdigt 
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tillstånd - i en ”ojämn och differentierad” process för att återknyta till Lauria.105 Att spåra 

denna gradvisa utveckling är rimligen sättet för att få ut det mesta av Harveys teori. Harvey 

teoretiserar nämligen en sådan historisk förändring, inte bara en färdig och idealtypisk 

entreprenörsurbanism. 

Uppsatsen undersöker dessutom detta i ett negativt skildrat miljonprogramsområde där 

periodens utveckling av entreprenörsurbanism inte tidigare undersökts. På så sätt undersöks 

hur krisen för storskaligheten, som faktiskt varit tydligast artikulerad omkring 

miljonprogrammets stadsdelar, gradvis kunde utvecklas i en entreprenörsurbanistisk riktning. 

Rinkeby och synen på miljonprogrammet 

Miljonprogrammet har en särskild plats i Sveriges historia av storskalig planering. I den 

politiska debatten och medierapporteringen sågs miljonprogrammet från början som ett löfte 

om en bättre framtid med modernare bostäder. Rationell planering skulle lösa trångboddhet 

och sociala problem i landets innerstäder.106 

Molina beskriver hur både samhällsdebatten och urbanforskningen genomsyras av en 

förklaringsmodell enligt vilken etnisk segregering inom miljonprogrammets 

flerbostadshusområden i hög grad kan förklaras av att invandrare söker närhet till sina 

landsmän. Detta förutsätter den egendomliga premissen att det skulle finnas någon typ av 

invandraridentitet. På så sätt avslöjar det snarast hur invandrare konstrueras som Andra, och 

klumpas ihop till en homogen gestalt. Det finns däremot en strukturell tendens till segregering 

inneboende i det faktum att nyligen invandrade oftast har ett antal miljonprogramsområden att 

välja mellan som bostadsort.107 Några etniska enklaver, där en invandrad grupp dominerar en 

stadsdels befolkningssammansättning, existerar dock inte i Sverige, menar Molina.108 Molinas 

avhandling är från 1997, precis efter Rinkebyprojektet, och huvuddragen av argumenten är 

lika relevanta nu som då. 

Molina menar att den politiska konstruktionen av miljonprogrammet, och den tillhörande 

föreställningen om invandrare som Andra, har rötter i den bostadshygienism som 

genomsyrade den svenska välfärdsstatsbygget. Molina spårar rötterna till 1800-talets slut, som 

genomsyrades av en föreställning om samhället som en organism som ständigt behövde 
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försvara sig mot yttre hot. Den idéstrukturen överfördes till samhällets sociala sfärer. Under 

1900-talets början utgjorde den oregerliga arbetarklassen ett viktigt hot i den dominerande 

politiska föreställningsvärlden, och byggnadsplaneringens roll var att se till att detta hot 

spriddes ut för att möjliggöra dess civiliseringsprocess.109 Processen innebar också att 

borgerliga ideal, så som den borgerliga familjestrukturen med dess distinkta könsroller, 

generaliserades över hela samhället.110 Från 1930-talet kom socialhygienismen allt mer att 

omfatta en arvs- och rashygien där problematiseringen av ”tattare” som en kriminellt belastad 

blandras, till hälften svensk och till häften ”zigenare”, blev allt mer central.111 När en mer 

”klassneutral” bostadspolitik skulle formuleras med makarna Myrdal fanns 

bostadshygienismen och socialhygienismen kvar, och det fanns en glidning mellan begrepp 

som nationen och samhällsintresset samt rasen och folket.112 I dessa etablerade uppdelningar 

mellan ett Vi och ett dom Andra upprättades grundstrukturen för den ideologiska 

uppdelningen mellan ”invandrare” och ”svenskar”.113 Invandrade personer intog från 1960-

talet en liknande position som ursprungligen tillskrevs arbetare, som samhällets Andra. I 

samtiden, menar Molina, uttrycks detta främst i hur miljonprogrammet konstrueras som en 

rad problemområden, bebodda av personer av utomeuropeisk bakgrund som skapar 

segregationen.114 Även den samtida diskursen om integration rymmer en betydande 

kulturreduktionism. Föreställningen om det kulturellt annorlunda hos invandrare genomsyrar 

exempelvis förklaringar till hög arbetslöshet och boendesegregering.115 Samtidigt har 

institutionella mekanismer som förstärkt segregeringen kunnat fortlöpa utan att sättas i ett 

påtagligt kritiskt ljus som just sammanhängande med segregeringen. Ett exempel är 1980-

talets subventionering av småhusbyggande som gav en betydande andel medelklasshushåll 

möjligheten att äga sina egna hus, segregerat från de mindre köpstarka befolkningsskikten.116 

Att Järvaområdet skulle bebyggas var ett socialdemokratiskt vallöfte redan 1962, och det 

fanns en bred politisk konsensus om att det var precis den sortens storskaliga och rationella 

lösning som behövdes för att råda bot på stadens bostadsbrist. Planerna fastställdes av fem 

kommuner och skulle ursprungligen omfatta 160 000 bostäder. Generalplanen gick igenom 
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utan politisk friktion.117 Området fick inte i närheten av den tilltänkta befolkningsmängden 

utan hade 1999, alltså ett par år efter Rinkebyprojektet, omkring 60 000 invånare.118 Även om 

det innebär att området är stort befolkningsmässigt, illustrerar diskrepansen mellan planerna 

och verkligheten den storskaliga planeringens nedgång. 1966 började planerna på att bebygga 

den södra sidan om Järvafältet att realiseras. Dessa planer, som omfattade byggandet av 

Rinkeby, markerade en sorts tidig tendens till skifte i planeringen, bort från den anpassning 

efter naturen som var betecknande för efterkrigstidens storskaliga planering. Planeringen 

skulle uppnå en viss stadsmässighet och intensitet. Rinkeby och Tensta byggdes med något 

rätare vinklar och husen stod mindre glest än vad som dittills dominerat planeringen. 

Samtidigt var dess trafikseparering, dominans av allmännyttiga bostäder av hög standard till 

rimlig hyra och naturnärhet kännetecknande för den storskaliga planeringen och 

miljonprogrammet.119 

Redan under 1970-talet kom en negativ bild av miljonprogrammet att växa fram. Rinkeby och 

Tensta var symboliskt centrala i hur miljonprogrammet började bli negativt skildrat. 

Stadsdelarna beskrevs som skräpiga och smutsiga. Detta hade dock ännu under 1970-talet inte 

svämmat över i betydelse till en negativ porträttering av dem som bodde där. Mot slutet av 

årtiondet började en bild av kriminalitet och oordning genomsyra mediala berättelser, 

stadsdelarna blev ”problemområden”. Under 1980-talet började en kolonial porträttering 

utkristallisera sig där stadsdelarna beskrevs som invandrarområden, och som sådana både 

farliga och exotiska. Befolkningen blev beskriven som annorlunda, avvikande och kantad av 

en kriminell ungdomskultur i rapporteringen.120 När författarna till rapporten Miljonprogram 

och media skriver, bara ett par år efter Rinkebyprojektet, hade stadsdelen strax över 15 000 

invånare, och 40 procent av dessa var födda i Sverige. Ingen enskild nationalitet bortsett från 

svenskar var dominerande, trots att medierapporteringen i närtid ofta karaktäriserar området 

som ett ”gettoområde”.121 

Under Rinkebyprojektet, 1993, hade Familjebostäder som störst bestånd i sin historia med 

sammanlagt 32 122 lägenheter.122 Rinkebyprojektet var en stor satsning för Familjebostäder 

som började planeras 1985 och genomfördes mellan åren 1987–1995 där bolaget tog fram nya 
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strategier för att förändra sina miljonprogramsområden. Ändå finns det inte mycket forskning 

om projektet. En allmän överblick över dessa förlopp kommer därför istället att presenteras 

genom källmaterial i uppsatsens inledande analysavsnitt. Det finns dock en rapport skriven av 

Siv Ehn, forskare inom byggnadsfunktionslära, om projektet.123 Rapporten har inte en ansats 

att analysera den rumsliga och diskursiva makt som verkade genom projektet. Istället 

undersöks hur hyresgästerna i ett kvarter använde sina lägenheter, och hur användningen 

relaterade till byggtekniska funktioner och brister. Rapporten jämför hur invandrare 

respektive svenskar använde sitt boende. Inledningsvis skulle rapporten undersöka hur 

kulturellt bestämda beteenden gjort husen nedslitna. Den anlitade arkitektfirman som beställt 

rapporten ville se hur skadorna kunde bero på att boende från andra länder inte förstod ”hur 

man bor i svenska hus”.124 Frågeställningen fick dock skrivas om då det snabbt stod klart att 

det inte fanns någon sådan faktor.125 Snarare handlade det om byggtekniska brister som ofta 

kantat det storskaliga byggandets slutfas med en brådska och obeprövade material, 

exempelvis konstruktionsfel i badrum som ledde till mögel.126 

Det framkommer i Ehns rapport att det funnits en förmyndarattityd från förvaltningschefen 

gentemot hyresgästerna. Man kan inte prata snällt eller vara glad, istället måste man vara 

sträng när man bemöter boende i ett ”sådant här område”, menade förvaltningschefen apropå 

att området inte dominerades av svenska hyresgäster.127 Gällande nedskräpningen beklagade 

han sig även över att han skulle bli sedd som rasist om han var för moraliserande.128 Bland 

några svenska hyresgäster fanns också vissa föreställningar om att kulturella faktorer låg 

bakom nedskräpningen, föreställningar som i regel formuleras på sätt som måste bedömas 

som stereotypa och obalanserade. Det lyftes samtidigt att det fanns bristande rutiner hos 

Familjebostäder och att det såg bättre ut hos andra värdar i området. Flera hyresgäster hade 

också vänt sig till Familjebostäder för att påtala bristerna med renhållningen, men upplevt att 

bolaget struntat i dem. 129 Sammantaget tycks det som att Familjebostäder hade en syn på 

invandrare som annorlunda, vilket går i linje med den rasifierande blick på Järvaområdet som 

genomsyrade media under denna tid. Detta samtidigt som det fanns brister i konstruktion och 

underhåll. Ehn har även publicerat ett kortare avsnitt baserat på rapporten i sin avhandling 

 
123 Ehn (1990). 
124 Ehn (1990), s. 8. 
125 Ehn (1990), s. 6 & 97. 
126 Ehn (1990), s. 7 & 48. 
127 Ehn (1990), s. 78. 
128 Ehn (1990), s. 81. 
129 Ehn (1990), s. 81, 83 & 85f. 
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som utgörs av en sammanslagning av flera undersökningar av olika grannskap Stockholm och 

Göteborg. Ehn argumenterar bland annat för att planeringen och planlösningen av 

lägenheterna speglade kulturellt kontingenta värderingar, och att boende i Rinkeby ofta 

använde sina lägenheter på andra sätt.130 Ehn tenderar liksom i rapporten att ofta tala om 

invandrare respektive svenskar som bärare av två separata kulturella boendemönster.131 Det 

förutsätter att det skulle ha funnits något sådant som ett invandrares sätt att bo. Med Molinas 

begrepp skulle resonemanget säkerligen kunna beskrivas som reproducerande av det samtida 

uttrycket för den historiska separationen mellan ett Vi och ett de Andra. I stort sett speglar 

avhandlingens avsnitt den längre rapportens innehåll. 

I anslutning till Rinkebyprojektet har det även framkommit ur arkivmaterialet att 

Familjebostäder var delaktiga i planer på att etablera en lokal bostadsförmedling, som man 

kallade det, för södra Järva. De planerna diskuteras i uppsatsens analysdel. Det finns inte 

särskilt mycket tidigare forskning om dessa planer. Kulturgeografen Roger Andersson 

refererar till planerna som ”Järvareglerna” och beskriver att de omfattade att inte godta 

socialbidrag som försörjning, på så sätt skulle man undvika att resurssvaga hushåll tillkom 

stadsdelen.132 En rapport från regionalplane- och trafikkontoret i Stockholm beskriver dessa 

Järvaregler på samma sätt och menar vidare att de gällde under 1990-talet, alltså inte längre 

gällande när rapporten skrevs år 2007.133 Uppsatsen diskuterar planerna och diskursen runt 

denna bostadsförmedling mer utförligt. 

Rinkeby har i flera avseenden varit utsatt för social marginalisering. 1990 var 

sysselsättningsgraden 75% för män 20–64 år i Rinkeby-Kista jämfört med runt 85% i 

Stockholm totalt. I samband med 1990-talskrisen störtdök denna siffra till runt 50% i 

Rinkeby-Kista år 1993 och har legat runt samma nivå fram till idag. I Stockholm som helhet 

sjönk siffran till 70% i samband med krisen, men har långsamt men stadigt ökat sedan dess.134 

Rinkeby-Kista hade också 2013 blivit Stockholms mest trångbodda bostadsområde bortsett 

från Universitetets studentbostäder. Järvaområdets miljonprogramsområden har generellt en 

mycket hög trångboddhet.135 Siffrorna om trångboddhet berör perioden efter uppsatsens 

 
130 Ehn (1996), s. 74f. 
131 Ehn (1996), s. 72f & 87. 
132 Andersson (2002), s. 107.  
133 Regionalplane- och trafikkontoret (2007), s. 13. 
134 Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm (2015), s. 44. 
135 Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm (2015), s. 65.  
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undersökningsperiod, men är intressanta för att förstå hur boendesituationen sett ut under 

perioden efter projektet.  

Urbansociologen Lina Olsson undersöker i sin avhandling om Rinkeby, under det tidiga 

2000-talet, det omfattande och dynamiska föreningslivet och butiksverksamheterna i 

Rinkeby.136 Olsson menar att Rinkeby hade en sorts självorganiserande karaktär och att 

föreningslivet hade en ambivalent roll i relation till otillräckligheten och undandragandet av 

välfärdstjänster i stadsdelen. Genom att fylla en viktigt social funktion hade det både 

karaktären av motstånd mot och legitimering av den bristande välfärden. Det dynamiska 

föreningslivet så som Olsson tecknar det utgör en kontrast mot den döda och förfallna 

föreställning av stadsdelen som framställs i media. 

Sammanfattningsvis finns ett glapp i forskningsläget gällande Rinkebyprojektet. Den 

forskning som finns berör byggteknik och hur hyresgäster använde lägenheterna - inte vilken 

rationalitet som genomsyrade den rumsliga makten som uttrycktes i projektet. På samma sätt 

är övergången från en storskalig planering till entreprenörsurbanism otillräckligt undersökt 

gällande Stockholm idag. Det har inte undersökts i de miljonprogramsförorter där 

storskalighetens kris har varit som tydligast artikulerad, och inte heller i halvfärdig form innan 

1990-talets bostadspolitiska reformer. Glappet handlar alltså inte bara om att det finns ett 

empiriskt fält som inte undersökts. Att enbart motivera en forskningsrelevans med att ett 

sådant glapp finns vore i viss grad banalt. Istället är det ett glapp i den vetenskapliga 

förståelsen av avgörande urbana mönster som också resonerar i vår samtid. Rinkebyprojektet 

är en lämplig ingång till dessa outforskade dimensioner. Uppsatsen ska ge specifik kunskap 

om hur Familjebostäder försökte förändra sin verksamhet i Rinkeby. Samtidigt ska den bidra 

till kunskapen om entreprenörsurbanismens utveckling i samband med att miljonprogrammet 

blivit en symbol för problem och förfall. 

Metodologi 

En rumslig diskursanalys  

Uppsatsens teoretiska angreppssätt ger vissa metodologiska implikationer som ska diskuteras 

nedan. Teorierna erbjuder däremot inte specifika textanalytiska verktyg. Därför ska först de 

 
136 Olsson (2008). 
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politiska teoretikerna Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteoretiska begrepp 

diskuteras. De ska utgöra uppsatsens textanalytiska redskap. 

Laclau och Mouffe beskriver att diskurser består av tecken som har knutits samman och 

därmed fått fixerade betydelser inom diskursen. Laclau och Mouffe kallar dessa tecken 

”moment”. Tecken som inte ännu har knutits till en bestämd position i diskursen kallar de å 

andra sidan ”element”.137 Tillsammans utgör alla element det potentiella utanför diskursen 

som det kan komma att omfatta då den förändras eller utvidgas. Det totala fältet av tecken, 

moment och element, där diskursen verkar eller potentiellt skulle kunna verka, kallar 

författarna för diskursivitetens fält.138 Centralt i denna idé är att diskurser aldrig är färdiga och 

avgränsade totaliteter som bara refererar inåt till sig själva. De förändras ständigt genom att 

interagera med diskursivitetens fält, och det finns ingen slutgiltig övergång från att ett tecken 

är ett element till ett moment, det är ständigt rörliga processer. Diskurser verkar som om 

tecknen är fixerade i försök att framkalla en dominans på diskursivitetens fält, men fixerar 

bara tecknen partiellt. Tecken som har en central betydelse för en diskurs och dess försök att 

dominera diskursivitetens fält kallas för noder. Noderna har en framskjuten roll i en diskurs 

och det är i hög grad genom att sätta tecken i relation till dessa som diskursen gestaltar sig och 

utvidgas. De försök att fixera betydelser för tecken, alltså uttalanden som fyller dem med 

betydelse genom att knyta dem till noder och andra tecken, kallas artikulationer. Begrepp 

som är centrala för en diskurs men samtidigt är obestämda och ostadigt fixerade, och som 

därför även kan bli centrala meningsbärare i motsatta diskurser, kallas flytande 

signifikanter.139 Artikulationer verkar alltså genom att tecken knyts till varandra genom en 

ekvivalenslogik som bildar kedjor av likhet mellan tecken, så kallade ekvivalenskedjor. 

Artikulationerna av dessa teckens positiva relationer formar alltså diskursen. Men diskursen 

formas även genom att tecknen relateras negativt till något yttre, detta ger mening till de inre 

momenten i diskursen just genom att de inte hör ihop.140 Helt avgörande är här att det yttre 

inte bara är det som logisk inte omfattas av det inre i diskursen, det yttre på diskursivitetens 

fält är närvarande i och konstituerar på så sätt det inre negativt.141 

 
137 Laclau & Mouffe (2008), s. 157f; Winther Jørgensen & Phillips (2000), s. 33. Min analys diskuterar 
diskursens ”tecken” istället för ”moment” respektive ”element”, eftersom dess olika funktioner framgår av 
sammanhanget, och på grund av att ett överdrivet begreppsbruk skulle riskera att göra framställningen mer 
svårgripbar.  
138 Laclau & Mouffe (2008), s. 166f.  
139 Laclau & Mouffe (2008), s. 168f.  
140 Laclau & Mouffe (2008), s. 187f.  
141 Laclau & Mouffe (2008), s. 188f. 



 33 

För att kort illustrera hur några av dessa begrepp kan se ut när de sätts i spel: om vi återvänder 

till stadens rum kan vi tänka oss att det önskvärda amerikanska förortslivet under 

efterkrigstiden bildade ekvivalenskedjor mellan hemägandet, ett bilburet liv och en vit 

kärnfamilj med ett patriarkalt hemmafruideal. Ett konstituerande yttre hittar vi exempelvis i 

de svarta innerstäderna som konstruerades som kriminella och farliga. 

Konkret kommer diskursanalysen att identifiera vissa återkommande begrepp som hade 

centrala ställningar och alltså fungerade som noder i problematiseringen av Rinkeby. 

Diskursanalysen kommer i hög grad att bestå av att analysera hur dessa tecken knöts till andra 

tecken och därmed bildade ekvivalenskedjor - det begreppet är förmodligen det mest centrala 

i diskursanalysen. Vidare kommer dessa ekvivalenskedjor att sättas i relation till 

diskursivitetens fält och det konstituerande yttre, det som sätts i motsats till den inre 

meningen som skapas av ekvivalenskedjorna. Det är i princip lika centralt att blottlägga hur 

detta uteslöt alternativa betydelser av exempelvis önskvärda mål med Rinkebyprojektet. 

Diskursanalysen ska alltså studera både vad som fixerades som önskvärda mål genom att 

knytas till vissa centrala begrepp, och vad som samtidigt uteslöts från de ekvivalenskedjor 

som sökte fixera detta. 

Kortfattat kommer även andra röster som kritiserade Familjebostäders verksamhet och diskurs 

att lyftas. Det kan tyckas att sådana röster borde falla utanför uppsatsens frågeställning som ju 

riktar in sig på den rationalitet som genomsyrade Familjebostäders verksamhet. Dessa röster 

är dock relevanta för att diskurser som sagt aldrig är isolerade och slutgiltigt fixerade. De 

verkar på det diskursiva fält där andra diskurser kunde komma in, göra motstånd och vricka 

diskursen i andra riktningar. De kunde försöka fylla flytande signifikanter med andra innehåll. 

Därför är det betydelsefullt att ge vissa indikationer om hur dessa motdiskurser på 

diskursivitetens fält såg ut, även om det naturligtvis måste utgöra en begränsad del av 

undersökningen. Det ska ge ett visst bidrag till den dominerande diskursens sammanhang och 

förutsättningar, inte på något sätt utgöra en uttömmande gestaltning av någon annan diskurs. 

Trots att Laclau och Mouffes begreppsapparat kommer att vara metodologiskt central finns 

vissa begränsningar med den. Diskursteorin sätter tecken i relation till varandra på ett sätt som 

har en textuell karaktär. Olika tecken har en viss relation till varandra som begrips utifrån 

likhet och skillnad, men det begreppsliggör inte den rumsliga dynamik där detta utspelar sig. 

Detta trots att begreppsapparaten - med begrepp som ”diskursivitetens fält”, ”flytande 

signifikant”, ”konstituerande utsida” och ”nod” – nästan uteslutande utgörs av rumsliga 
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metaforer och rimligen erbjuder sig till rumsliga analyser friktionsfritt. Om en analys som i 

grunden handlar om rumsliga maktmönster använder diskursteorin på ett sådant textuellt sätt, 

och som det dominerande teoretiska verktyget, riskerar den att bli tunn och begränsad. En 

sådan analys skulle röra sig på maktens ytliga lager, avskuren från dess dynamiska 

underströmmar, dess puls och animerade omlopp.142 Därför kommer de urbanteoretiska 

verktygen diskuterade ovan att inta en central plats. De ska vara redskap för att visa hur 

diskursens rörelser hängde ihop med rörelser i staden. Diskursanalysen kan visa hur vissa 

tecken uteslöts från vad som artikulerades som en önskvärd utveckling i stadsdelen. Vilka 

lösningar det mynnade ut i kan klargöras med exempelvis begreppet diskurs om urbant förfall. 

Det kan belysa hur diskursen påverkade vilka som faktiskt uteslöts och trängdes undan i 

stadsdelen. På så sätt förstås diskursivitetens fält som en del av det fält där det bredde ut sig, i 

rummet. 

Utifrån de teoretiska angreppssätten följer uppsatsen vissa metodologiska riktmärken. 

Sociologihistorikern Mitchell Dean beskriver att centralt för att förstå etableringen av ett 

regerandekomplex är hur man problematiserar en tidigare rationalitet och etablerar en ny 

sådan utifrån denna rörelse.143 Detsamma kan sägas om såväl diskursen om urbant förfall som 

entreprenörsurbanismen – med hjälp av dessa begrepp ska de övergripande konturerna av den 

regim man tog avstånd från då den nya etablerades att studeras. Sammanflätningen av å ena 

sida uteslutning och problematisering, och å andra sidan likhet och positivt innehåll för den 

önskvärda riktningen: detta är centralt organiserande av uppsatsen. Det är också något som 

med fördel låter sig operationaliseras på textnivå genom diskusteorins analysredskap. Med 

hjälp av dessa ska de tecken som knöts till det problematiska och en tidigare rationalitet 

utmejslas som ekvivalenskedjor. Samtidigt ska de tecken som både positionerades i 

motsättning till detta problematiska, och som samtidigt bildade ekvivalenskedjor som stakade 

ut den positiva riktningen, framställas i analysen. 

 
142 Problemet ligger inte i hur diskursbegreppet är definierat, de menar att begreppet ska förstås materiellt snarare 
än mentalt, Laclau & Mouffe (2008), s. 162f. Problemet är att denna omfattning av diskursbegreppet inte 
motsvaras i de mer textanalytiska begreppen som de erbjuder för att analysera diskursen. Det saknas verktyg för 
att förstå hur det rumsliga och materiella dynamiskt utvecklar diskursen och hur diskursens artikulationer breder 
ut sig i rummet. 
143 Dean (2010), s. 32. 
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Empiriskt material och källkritik 

Uppsatsens empiriska material är nästan uteslutande hämtat från Familjebostäders arkiv hos 

Stockholms stadsarkiv (SSA).144 Det har varit metodologiskt centralt att materialet 

producerades av en bredd av specifika individer samt inom olika typer av situationer och 

genrer. På så sätt ska uppsatsen undvika att bli tendentiös och tungt vilande på just specifika 

individer och genretyper. Det har också att göra med den teoretiska ansatsen. Min uppsats ska 

undersöka en förändring i den rationalitet som uttrycktes i Rinkebyprojektet. En sådan 

rationalitet är inte genre- eller individspecifik. Rinkebyprojektet som huvudsaklig 

avgränsning ska passa ansatsen att fånga en vändning i Familjebostäders rationalitet. Redan 

en tentativ läsning av årsredovisningar gav klara antydningar om att Rinkebyprojektet var 

centralt i hur detta historiskt betydande kommunala bostadsbolag självt fick en förändrad 

uppfattning om sin roll i staden. Genom att täcka in ett helt ombyggnadsprojekt är uppsatsen 

även tänkt att studera hur de olika typerna av källmaterial hängde ihop och producerade 

bestämda resultat ihop. 

För att ge en överblick över källmaterialet kan det delas in i tre kategorier. 

Den första kategorin är rapporter och program som på ett eller annat sätt har styrt, informerat 

eller kommunicerat innehållet i Rinkebyprojektet. Här ryms årsredovisningar och ett 

planprogram för hur den yttre miljön skulle utformas, samt den nämnda pamfletten. Det mest 

centrala materialet i kategorin är rapporter som Familjebostäder tog fram för att kategorisera 

de boende i Rinkeby och styra deras beteenden. 

Den andra kategorin är protokoll, föredragningslistor och överenskommelser som producerats 

i samband med olika typer fysiska möten. Här finns protokoll från företagsledningen och 

styrelsens möten i Familjebostäder då de diskuterat Rinkebyprojektet, samt från 

samverkansmöten med andra kommunala aktörer. I vissa fall var mötena inte begränsade till 

Rinkebyprojektet. Så var fallet främst gällande möten med andra kommunala aktörer som 

planerat en lokal bostadsförmedling och marknadsföring av Järvaområdet. Dessa 

samverkansmöten har varit högst relevanta då analyser av entreprenörsurbanistiska regimer 

förutsätter att partnerskap bildas som har möjligheten att ta ett helhetsgrepp om en stadsdels 

utveckling och rykte.145 

 
144 Den enda undantaget är en kort pamflett om Rinkebyprojektet som Familjebostäder publicerat, Ström (1995). 
145 Harvey (2011), 113f.  
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Den tredje kategorin är brevväxlingar mellan Familjebostäder och andra aktörer. I vissa fall 

rymde dessa inkomna beslut och synpunkter, exempelvis beslut om bidrag och lån från 

statliga aktörer, samt överklaganden från Familjebostäder. Hur Familjebostäder påverkades av 

och manövrerade inflytandet av den statliga makten var en del av förutsättningarna för 

etablerandet av den entreprenörsurbanistiska regimen.146 Det fanns även synpunkter från 

andra kommunala aktörer på Familjebostäders verksamhet. Dessa nämnda aktörer rörde sig 

generellt inom samma diskursiva ramar som Familjebostäder. En av de röster som däremot 

bröt mot den dominerande diskursen var en tidning som producerades av en lokal förening 

som riktade en häftig kritik mot Rinkebyprojektet. Tidningen var inte skickad från föreningen, 

men hade inkommit till Familjebostäder. 

Urvalet är sammanfattningsvis tänkt att ge en inblick i vilken rationalitet som genomsyrade 

verksamheten i de olika sammanhang där denna uttrycktes, när Familjebostäder: samverkade, 

planerade, kommunicerade, och motiverade sin verksamhet. Givetvis är det använda 

materialet ett urval från ett större arkivarbete. Arkivhandlingar från sammanlagt åtta volymer 

(om grovt uppskattat runt femhundra sidor vardera) som berör Familjebostäders verksamhet i 

Rinkeby, främst Rinkebyprojektet, har lästs. Av dessa har den stora merparten inte motiverat 

en analytisk närläsning, även om de gett en relevant överblick över projektets förlopp. Långa 

tekniska detaljer om Rinkebyprojektets enskilda etapper, bygglov och upphandlingar har till 

exempel valts bort. Mer intressant hade varit att undersöka Rinkebys rika föreningsliv närmre. 

För att avgränsa uppsatsen till en robust undersökning av Familjebostäders rationalitet har 

detta endast givits en översiktlig uppmärksamhet i ett fall då en lokal förening som sagt 

organiserade sig mot Rinkebyprojektet. De handlingar som valts ut som empiriskt material för 

analysen är främst de som gett en inblick i den rationalitet som formats i verksamheten: 

antingen genom att de problematiserade en tidigare planering, eller genom att de definierade 

vilka språng som behövdes för att göra stadsdelen och befolkningen mer attraktiv. 

Mycket av materialet består av interna kommunikationer inom Familjebostäder kring arbetet 

med Rinkebyprojektet. Det var ofta inte tänkt att dokumenten skulle spridas till allmänheten. 

Det gör att mycket av materialet kommer nära nerven i verksamheten och sammantaget har en 

reliabilitet som en undersökning helt förlitad på tillrättalagda presentationer och officiella 

plandokument skulle sakna. 

 
146 En analys av entreprenörsurbanism bör som sagt ta hänsyn till såväl en lokal som en nationell skala, Harvey 
(2011), s. 11. 
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Gällande protokollens oberoende där flera kommunala aktörer varit närvarande har 

protokollföraren rimligen påverkat hur möten sammanfattats. I vissa fall har det framkommit 

att en företrädare för fastighetskontoret ansvarat för protokollförandet, i andra fall har det inte 

angivits vem som protokollfört mötet. Generellt präglades dessa möten dock av en samsyn. 

Det tydliggörs exempelvis i vissa av aktörernas individuella yttranden. Individerna rörde sig 

inom samma diskursiva ramar. Protokollförandet bör därför inte betraktas som ett betydande 

metodproblem ur källkritisk synvinkel. 

Angående uppsatsens möjliga generaliserbarhet bör det konstateras att specifika 

företagskulturella mekanismer kan ha påverkat verksamheten. Att generera generaliserbara 

resultat i en positivistisk mening är heller inte ansatsen eller ambitionen med min uppsats. 

Tendenserna som undersöks sträckte sig dock bortom Familjebostäder. Delvis beror det på att 

källor från andra kommunala och statliga aktörer undersökts. Men framförallt är ansatsen att 

undersöka tendenser som i sin inre struktur inte var och är företagsspecifika. 

Entreprenörsurbanismen och diskursen om urbant förfall tar sig olika uttryck i olika städer, 

stadsdelar och företag, men dess dynamik rör sig även på större skalor. Rimligen kan 

resultaten om hur den sett ut i Familjebostäder och Rinkeby innan 1990-talets reformer ge 

relevanta uppslag till hur den kan se ut i andra städer, stadsdelar och bostadsbolag. Särskilt i 

andra sammanhang i Stockholm kan liknande mönster tänkas återkomma. 

Analys 

Analysens disposition 

Analysen följer inte helt och hållet en kronologisk ordning utan behandlar relevanta områden 

tematiskt. Uppsatsen ger i det nästkommande avsnittet en övergripande introduktion till 

upprinnelsen till Rinkebyprojektet, och en kort överblick över dess förlopp. Därefter följer en 

diskussion om hur Familjebostäder genom Rinkebyprojektet ville omforma stadsdelen rent 

fysiskt och arkitektoniskt. Efterföljande avsnitt analyserar den sociala styrning som skedde 

genom det så kallade ”Bo-centrumet” som var en central del av projektet.147 Olika metoder 

för att kontrollera och kategorisera hyresgäster och göra området mer attraktivt diskuteras. 

Efter det följer en diskussion om projektets ekonomiska implikationer. Avsnittet diskuterar 

 
147 Användandet av begreppet styrning ska markera att makten inte främst riktar in sig på individuella kroppar 
utan mot befolkningens sammansättning som helhet, detta blir förklarat och diskuterat nedan i analysens tredje 
avsnitt, det om projektets så kallade ”Bo-centrum”.  
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hur företaget sökte statligt ekonomiskt stöd samt hur delar av kostnaderna lades på boende 

genom hyreshöjningar. Nästa avsnitt diskuterar hur man genom samverkan med olika 

kommunala aktörer försökte förändra befolkningssammansättningen genom en lokal 

bostadsförmedling och marknadsföring. Det sista empiriska avsnittet lyfter andra och kritiska 

röster om Rinkebyprojektet. 

Bakgrund om Familjebostäder i Rinkeby 

Familjebostäders årsredovisning från 1968 är en tunn och stram redovisning för företagets 

byggplaner och ekonomi där man bland annat redovisade att man påbörjat byggnationen av 

Rinkeby.148 Året därpå hade inflyttningen börjat.149 År 1973 började man resonera kring 

problem med låg inflyttning och hög utflyttning. Bristen på daghem, underhållna parker och 

framförallt ofärdiga kommunikationer sågs som den huvudsakliga förklaringen till problemet. 

Lösningarna tyder på att man ansåg att om en stadsdel inte var välfungerande, så berodde det 

på att man inte hade planerat för de funktioner som invånarna behövde. Det går i linje med en 

storskalig planering vars huvudfokus ligger på just funktionalitet snarare än attraktivitet. Man 

såg dock ett behov av att anpassa sig till en ny hyresmarknad genom ökad marknadsföring av 

stadsdelen med annonser och förmedling i företagets ”bostadsbutik”.150 Det fanns här 

möjligen ytterst embryoniska tecken på en mer entreprenörsurbanistisk framtid. I en 

entreprenörsurbanistisk regim skulle de dominerande uppfattningarna om vad som gör en 

stadsdel välfungerande vara att den lyckas göra sig attraktiv, och på så sätt locka till sig 

önskvärda människor och investeringar. När detta hamnar i fokus och de sociala funktionerna 

blir sekundära har en urban regim övergått till entreprenörsurbanism. Den situationen rådde 

knappast ännu i början av 1970-talet. År 1974 beskrev man återigen hur man framförallt hade 

försökt påverka situationen genom att förbättra sociala funktioner. Huvudproblemet ansågs 

vara bristande kommunikationer.151 Trots problemen tycks Rinkeby i stort sett ha fallit bort 

från diskussionerna i årsberättelserna fram tills att det började diskuteras i samband med 

Rinkebyprojektet. År 1987 hade man beslutat att göra Rinkeby till ett eget distrikt för 

förvaltning (annars var förvaltningsområdena större, exempelvis ”innerstaden”).152 År 1989 

beskrev man hur man hade särskilt anställda ”borådgivare” och ”kvartersvärdar” som skulle 

göra hembesök, ”stimulera engagemang” och göra ronder i stadsdelen för att säkerställa att 

 
148 Årsredovisning 1968, AB Familjebostäder, 4304/01/B1/4 (SSA), s. 3.   
149 Årsredovisning 1969, AB Familjebostäder, 4304/01/B1/4 (SSA), s. 3.  
150 Årsredovisning 1973, AB Familjebostäder, 4304/01/B1/4 (SSA), s. 7. 
151 Årsredovisning 1974, AB Familjebostäder, 4304/01/B1/4 (SSA), s. 7.  
152 Årsredovisning 1987, AB Familjebostäder, 4304/01/B1/4 (SSA) s. 2.  
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det rådde säkerhet.153 Något tycks vid denna tid ha hänt med bolagets självuppskattade roll 

och de principer för åtgärder som applicerades på Rinkeby. Företagets egen berättelse 

signalerar att man såg på sin roll på ett nytt sätt med ett mer aktivt involverande i 

befolkningen, samt att Rinkeby sågs som en på något sätt annorlunda stadsdel. För att förstå 

förändringen måste vi gå djupare in i projektets verksamhet. 

Inför projektet omfattade Familjebostäders bostadsbestånd i Rinkeby 1362 lägenheter och 

105 000 kvadratmeter lägenhetsyta. Husen byggdes enligt miljonprogrammets typiska pre-

fabricerade elementbyggnadsteknik.154 Man hade även ett mindre bestånd, 4450 kvadratmeter, 

av fritidshem, barnstugor och kontor.155 Sammanlagt förvaltade Familjebostäder runt en 

fjärdedel av stadsdelens bostäder. Projektet genomfördes i femton etapper med en slutkostnad 

på cirka en miljard kronor.156 Den första etappen utgjordes av byggnationen av det så kallade 

”Bo-centrumet” med byggstart 1987. Därifrån erbjöd Familjebostäder en del service som 

tvättstuga och liknande. Det som framförallt är intressant med detta Bo-centrum för min 

uppsats är att det utgjorde den centrala platsen utifrån vilken de boende styrdes och 

kontrollerades av Familjebostäders anställda. Detta ska uppsatsen studera vidare längre fram. 

Kvarteret Tullkvarnen kallade man ”pilotprojektet”. Det omfattade en ombyggnad av 80 

lägenheter och utgjorde etapp två.157 Etappen var också den enda som faktiskt innebar 

tillbyggnader av hus, efter projektet rymde Tullkvarnen 99 lägenheter. Följande tretton 

etapper följde successivt fram till 1995.158 Kartbilden nedan ger en överblick över de 

husbestånd som ingick i projektet. Pilotprojektet är utmarkerat på bilden, och så även Bo-

centrumet vilket man hade planerat att vara strategiskt centralt beläget. Här är det för 

ovanlighets skull betecknat som ”områdeskontor”. 

 
153 Årsredovisning 1989, AB Familjebostäder, 4304/01/B1/4 (SSA), s. 11. 
154  Begäran om dispens för den s.k. 30-årsregeln, brev till Bostadsdepartementet, AB Familjebostäder, 1987-02-
11, 4304/01/F3DA/136C, (SSA), s. 1. Hädanefter: ”Dispensbegäran”.  
155 Komplettering till begäran om dispens från den s.k. 30-årsregeln, brev till Bostadsdepartementet, AB 
Familjebostäder, 1987-04-08, 4304/01/F3DA/136C (SSA), s. 1. 
156 Ström, (1995), s. 5 & 20. 
157 Punkt 13 på föredragningslista från AB Familjebostäders styrelsesammanträde, 1987-04-09, 
4304/01/F3DA/136B (SSA), s. 2.; PM betr. Upprustning av Familjebostäders bostadsbestånd i Rinkeby, bilaga 1, 
utan datering, 4304/01/F3DA/136C, s. 1. 
158 PM Beträffande upprustning av Familjebostäders bostadsbestånd i Rinkeby, bilaga 3, utan datering, 
4304/01/F3DA/136C (SSA). 
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.159 

Målsättningar - att bryta mot storskaligheten 

Detta avsnitt diskuterar först hur Familjebostäder försökte bryta mot den storskaliga 

planeringen rent fysiskt och arkitektoniskt. Därefter ges några anmärkningar om de sociala 

mönster som bolaget ansåg vara sammanflätade med denna storskalighet. I ett inledande 

meddelande i oktober år 1985 signerat av en representant för Familjebostäder och en arkitekt 

för det anlitade arkitektbolaget BS Montgomery, bjöds en mängd kommunala aktörer in till ett 

samverkansmöte om det blivande Rinkebyprojektet. Mötet, beskrev de, skulle vara 

startskottet för en omdaning som i slutändan skulle leda till både fysiska förändringar och nya 

attityder till Rinkeby.160 På mötet samma månad fanns representanter från flera kommunala 

organ, till exempel distriktarkitekten, representanter från Gatukontoret, Svenska Bostäder, en 

landskapsarkitekt och en representant för Park- och fritidsförvaltningen. Gatukontorets 

representant uttryckte att det var angeläget att staden bistod med arbetet inom 

Rinkebyprojektet.161 Projektet byggde alltså från början på en samverkan mellan flera parter 

 
159 PM beträffande upprustning av Familjebostäders bostadsbestånd i Rinkeby, bilaga 5, utan datering, 
4304/01/F3DA/136C (SSA).  
160 Inbjudan till samråd AB Familjebostäder & BS Konsult AB, 1985-10-18, 4304/01/F3DA/136C (SSA). 
161 Förnyelse av Rinkeby, Information och ”startmöte” med kommunala tjänstemän, BS Konsult, 1985-10-31, 
4304/01/F3DA/136C (SSA). 
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men dessa var huvudsakligen kommunala, vilket speglar Stockholms stads historiskt starka 

dominans i planeringen. I ett preliminärt program för den yttre miljön för projektet, 

nedtecknat av nämnda arkitektbolag några veckor efter mötet, beskrevs de allmänna drag i 

den fysiska utformningen som projektet skulle anta i kontrast mot den tidigare utformningen. 

Dokumentet beskrev att man ville bryta mot det ”60-talsmässiga rationella formspråket”. Den 

planeringsstilen beskrevs som anonym, ovarierad och hård. Man ville istället lyfta fram det 

organiska och mjuka. Det beskrevs även att ”sort- och mängdbestämda storheter har utan 

hänsyn till sinnliga behov getts företräde [i planeringen, historiskt]”.162 Den fysiska 

utformningen beskrevs också som allt för upptagen med helheten istället för detaljer. Rinkeby 

beskrevs som allt för planerat efter ”teknik, funktion och ekonomi”. Istället ville man lyfta 

fram ”form, ljus, ljud, färg, klimat, tradition, kultur och natur”. Kulturlandskapet beskrevs 

som hårt och ödsligt. Området skulle göras mer integrerat med naturomgivningen. Slutmålet 

beskrevs återigen i termer av en bättre attityd till stadsdelen.163 

Den fysiska omdaningen speglar en historisk rörelse bort från den storskaliga rationella 

planeringen rent arkitektoniskt; denna gick ut på att så effektivt som möjligt upprätta 

fungerande, gärna prefabricerade, byggelement utan att störas av att resultatet kunde uppfatta 

som likformigt. Storskaligheten beskrevs som en rationell enformig planeringsstil och knöts 

ihop med det döda, upptagen med att helheten skulle fungera i en förutsägbar konformitet. 

Istället ville man bygga något organiskt som skulle bryta mot det rationellt förutsägbara. 

Målet var i slutändan en ökad attraktivitet - och man indikerade att man hade en yttre blick i 

åtanke. Min uppsats är främst intresserad av den sociala komponenten av den här 

förändringen men den rent fysiska utformningen är intressant då vi ska se att den sociala 

problematiseringen av den föregående storskaligheten knöts till den fysiska utformningen. I 

båda fallen ville man bryta mot det man såg som något homogent och oattraktivt. 

För att kunna genomföra projektet behövde Familjebostäder även få en dispens beviljad om 

att få genomföra en omfattande ombyggnation med statligt finansiellt stöd. Det fanns 

nämligen en regel om att trettio år skulle ha passerat innan ett byggbolag kunde få 

fördelaktiga bidrag och lån för ombyggnationer. I februari 1987 kontaktade de därför 

Bostadsdepartementet med ett brev, i syfte att söka dispens från denna så kallade 

 
162 Prel. Program yttre miljö Rinkeby, AB Familjebostäder & BS Konsult AB, 1985-11-14, 4304/01/F3DA/136C 
(SSA), s. 4. 
163 Prel. Program yttre miljö Rinkeby, AB Familjebostäder & BS Konsult AB, 1985-11-14, 4304/01/F3DA/136C 
(SSA), s. 1 & 2. 
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”trettioårsregeln”. Bolaget började med att beskriva de allvarliga brister som fanns i husen, så 

som rötskador, läckage och avloppsfel. Hittills hade problemen bara åtgärdats med 

begränsade punktinsatser, beskrev Familjebostäder. Därför menade man att en mer 

omfattande renovering behövdes.164 Men detta var bara några inledande anmärkningar i 

dispensansökan. Den beskrev vidare att området hade grundläggande sociala problem knutna 

till dess låga status. Detta konkretiserades genom en beskrivning av befolkningsstrukturens 

förändring och genom en presentation av siffror som skulle visa att det fanns en hög andel av 

”utländsk härkomst”. Den låga statusen blev alltså omedelbart knuten till utländsk härkomst. 

Dispensansökan fortsatte med att beskriva att ”svenska hushåll ”flyr” området som går mot en 

total segregation av icke-svenskar”.165 Dokumentet fortsatte med att beskriva att det fanns 

olika kulturer och språk och att det skapat spänningar mellan socialt svaga grupper och mellan 

olika befolkningsgrupper. Det hade i sin tur skapat sociala problem och ”medfört 

vandalisering”.166 Sammantaget kategoriserade man Rinkeby som ett av Stockholms 

”problemområden”. Slutsatsen blev att man inte kunde nöja sig med en rent fysisk 

omvandling utan även behövde skapa en social omvandling för att höja områdets status.167 

Med dessa argument menade man att en dispens från trettioårsårsregeln var motiverad. 

I april samma år kompletterade Familjebostäders produktionsavdelning ansökan om dispens 

för stöd för ombyggnationen. Rubriken fastslog målbilden tydligt, den löd: ”Åtgärder för att 

skapa ett attraktivare Rinkeby”. Det första avsnittet skulle beskriva områdets problem. Det 

beskrevs där att området var en del av miljonprogrammet och storskaligheten som 

byggnadsstil, vilket hade lett till en negativ utveckling. Problemen radades upp: 

”storskalighet, ensidig miljö, social segregation (…)”. Ensidigheten, storskaligheten och 

segregationen konstruerades som delar av ett sammanhållet fenomen och det var i kontrast 

mot detta som man ville bygga en ny stadsdel, enligt denna komplettering till 

dispensansökan.168 De centrala åtgärder som beskrevs för att uppnå detta var formulerade i 

negation till storskaligheten som skulle ”nedbrytas”. Husfasader och gårdsmiljöer skulle 

förbättras genom att bryta mot ensidigheten.169 Kompletteringen till dispensansökan lyfte 

även ett mycket mer direkt sätt på vilket man skulle förändra befolkningssammansättningen. 

 
164 Dispensbegäran, s. 1.  
165 Dispensbegäran, s. 2. 
166 Dispensbegäran, s. 2.   
167 Dispensbegäran, s. 2.  
168 Komplettering till begäran om dispens för den s.k. 30-årsregeln, brev till Bostadsdepartementet, bilaga 2, AB 
Familjebostäder, 1987-04-08, 4304/01/F3DA/136C (SSA), s. 1. 
169 Komplettering till begäran om dispens för den s.k. 30-årsregeln, brev till Bostadsdepartementet, bilaga 2, AB 
Familjebostäder, 1987-04-08, 4304/01/F3DA/136C (SSA), s. 1. 
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Dokumentet beskrev att man skulle få till stånd en ”ändrad bostadsanvisningspolicy genom att 

området får ett större inslag av stabilare hushåll”.170 Vi kommer att få anledning att 

återkomma till frågan om bostadsanvisning nedan. Här är det bara värt att notera att en sådan 

ändrad bostadsanvisning alltså användes även som en del i motiveringen för att få en dispens 

från den så kallade trettioårsregeln. Ansökan om dispens blev också bifallen av 

Bostadsdepartementet.171 Därmed kunde Rinkebyprojektet sjösättas. 

Det framgår med all önskvärd tydlighet att bolaget ville komma bort från den storskaliga 

rationella planeringen, det framstår som en nod i diskursen. Familjebostäder ville istället röra 

sig i vad som kan karaktäriseras som en entreprenörsurbanistisk riktning, även om en 

utarbetad entreprenörsurbanistisk regim inte kan fastslås av nämnda material. Storskaligheten 

blev den konstituerande utsidan på diskursivitetens fält, i motsats till vilket den önskade 

riktningen för projektet utstakades. Det vill säga: de problem man artikulerade med den 

storskaliga planeringen var det som man formulerade den önskvärda rationaliteten i 

motsättning till. Storskaligheten knöts till enformighet, avsaknaden av liv och hårdhet. Man 

ville bryta mot detta döda och skapa något levande, mjukt och mångfaldigt. Vidare förstods 

det storskaliga som kopplat till förfall. Det fanns brister i den fysiska konstruktionen, men 

förfallet förstods som något mycket mer vidsträckt. Det bildades ekvivalenskedjor som 

sträckte sig från föreställningen om fysiska brister till föreställningar om sociala brister - och 

en avgörande komponent var att man såg en hög andel invandrare och boende med utländsk 

bakgrund i stadsdelen. Dessa tenderade att konstrueras som de utomstående rasifierade Andra. 

Det fanns en ”farosyn” på dessa Andra som även representerades med drag av slagfältets 

symbolspråk; förfallet var ett hårt yttre och stabila hushåll ”flydde” denna hårdhet.172 Detta 

utgör drag av en diskurs om urbant förfall som kunde legitimera åtgärder förknippade med 

bortträngning och en förändrad befolkningssammansättning, här uttryckt med att man ville 

locka stabila hushåll. En viktig nod i sammanhanget var att man vill skapa ”attraktivitet”, och 

denna var kopplad till ett intryck som en utomstående skulle få av stadsdelen. Det handlade 

 
170 Komplettering till begäran om dispens för den s.k. 30-årsregeln, brev till Bostadsdepartementet, bilaga 2, AB 
Familjebostäder, 1987-04-08, 4304/01/F3DA/136C (SSA), s. 2. 
171 Regeringsbeslut från Bostadsdepartementet ang. ansökan om undantag från 8 § första stycket 
ombyggnadslåneförordningen för bostäder, 1987-04-29, 4304/01/F3DA/136C (SSA). 
172 Begreppet ”farosynen” är, som nämnt ovan, hämtat från Franzén (2001), s. 35fff. Makten över befolkningen 
som en inåtvänd krigsföring som verkar under samhällets mer manifesta rationalitet, utarbetas som nämnt ovan 
av Foucault (2008), s. 59 & 61. Foucault beskriver hur maktmönstren ordnas efter upprättandet av motsatta sidor 
där det yttre hotet respektive det inre ”samhället” kan flytta fram sina positioner eller pressas tillbaka.  
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alltså inte bara om en attraktiv miljö för boende som skulle fylla en funktion för 

levnadsvillkoren. 

Det är tydligt att projektet från början var beroende av samverkan med andra aktörer, men det 

handlade inte främst om privat-offentlig samverkan, utan en samverkan mellan kommunala 

aktörer i staden. Dessutom var man som sagt beroende av ekonomiskt stöd från statens sida 

vilket krävde ett undantag från normala regler. Avsnittet har gett några anmärkningar om hur 

befolkningens sociala sammansättning problematiserades som sammanhängande med den 

storskalighet som företaget ville bryta mot. Den sociala styrningen över befolkningen 

organiserades främst från det nämna Bo-centrum som upprättades inom projektet. Denna 

sociala styrning är temat för följande avsnitt. 

Bo-centrum - att bygga en attraktiv befolkning med förfallet som grund 

Bo-centrumet etablerades som en helt central knutpunkt för Familjebostäders verksamhet i 

Rinkeby. Familjebostäder upprättade här ett separat distriktskontor för Rinkeby. Utöver att 

det utgjorde utgångspunkten för förvaltningen var det även en plats där anställda höll 

seminarier och tog fram strategier för hur man skulle agera mot hyresgästerna. Företaget lät 

författa en längre rapport i två delar med ett halvår mellan respektive publicering. Rapporten 

titulerades ”Att lära ut ett acceptabelt bostadsbeteende”. Projektledaren för rapportförfattandet 

och den tillhörande verksamheten kom från ett arkitektkontor som Familjebostäder 

samverkade med. Projektledaren författade även den andra delrapporten, medan en annan 

medarbetare författade den första delrapporten. I rapporten hördes också röster från 

distriktschefen, den lokala förvaltaren samt ett antal hyresgäster. Alla nämnda hade 

intervjuats för rapporten. 

Rapporten gjorde en allmän problematisering av området med flera komponenter som knöts 

samman. Till att börja med konstaterade rapportförfattaren i den första delrapporten att det 

fanns rent byggtekniska brister med husen som behövde åtgärdas. Vidare medgav författaren 

att underhållet av bostäderna hade varit bristfälligt, det beskrevs som ”delvis försummat”.173 I 

den andra delrapporten beskrev projektledaren problemet som knutet till en tidigare 

planeringslogik: ”Byggd efter dåtidens idéer om trafikseparering, elementbyggeri och 

 
173 Att lära ut ett acceptabelt bostadsbeteende delrapport 1, AB Familjebostäder, december 1992, 4304/01/B3/4 
(SSA), s. 4. Hädanefter: ”Rapport 1”. Bristerna i underhållet diskuterades även i den andra delrapporten där 
exempelvis avloppsfel och förruttnande fönster beskrevs, delrapport 2, AB Familjebostäder, april 1993, 
4304/01/B3/4 (SSA), s. 6. Hädanefter: ”Rapport 2”. 
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storskalighet”.174 Rapporten beskrev vidare att detta ledde till problem som var ”både fysiska, 

sociala, ekonomiska och förvaltningsmässiga”. Problemen resulterade snabbt i att man redan 

under 1980-talet insåg att man behövde göra en ”genomgripande förnyelse”, beskrev 

författaren.175 Med dessa anmärkningar hade rapporten fastslagit att det var en standardiserad 

storskalighet som sågs som problematisk, och som man skulle bryta mot, men också att detta 

rymde en odefinierad social komponent som behövde åtgärdas.176 

Med avstamp i det som problematiserades utmejslade rapporten mål för projektet och hur de 

skulle realiseras. Projektledaren klargjorde i den andra delrapporten att förnyelsen inte bara 

kunde handla om husen, utan också behövde omfatta en förändring av de boendes beteenden. 

Det skulle åstadkommas genom så kallade ”informationsinsatser” med utgångspunkt i Bo-

centrum. De skulle göra att hyresgästerna tog ett större ansvar för husens skick. Projektet 

kallades ”Bo-infoprojektet” och rapporten skulle utgöra underlaget för att det skulle ske så 

effektivt som möjligt, beskrev projektledaren. Syftet var att ”stärka hyresgästernas förmåga 

att ta eget ansvar, att begränsa förvaltningskostnaderna, [och] att minska vandaliseringen 

(…)”.177 Den lokala distriktschefen, som hade intervjuats i rapporten, beskrev att man hade 

anställda ”borådgivare” som skulle cirkulera och hindra boende från att bete sig störande. Det 

skulle ställas hårdare krav för att få boende att bete sig ”acceptabelt”. Samtidigt skulle man 

bötfälla hyresgäster som till exempel lämnat barnvagnar eller dylikt i trapphusen. 

Borådgivarna skulle också ta kontakt med de hyresgäster som var sena med sina 

hyresbetalningar.178 

Enligt den här problematiseringen behövde hyresgästernas beteenden bli mer varsamma för 

att husen skulle hållas i gott skick.179 Som beskrivet i avsnittet om tidigare forskning med 

referens till Ehn pekar empirin mot att husens fysiska skick i själva verket inte hade slitits ner 

på grund av hur boende hade använt dem.180 Projektledaren nämnde också Ehns forskning i 

en rapport från ett seminarium på samma tema som den längre rapporten.181 Rimligtvis fanns 

en kunskap bland rapportförfattarna om att byggtekniska problem var en avgörande anledning 

 
174 Rapport 2, s. 4.  
175 Rapport 2, s. 4. 
176 Som beskrivet i metodologiavsnittet ovan är problematiseringen av en tidigare regim central för att förstå hur 
ett nytt regerandekomplex etableras, Dean (2010), s. 32. 
177 Rapport 2, s. 2.  
178 Rapport 1, s. 7.  
179 Rapport 1, s. 4. 
180 Ehn (1990), s. 6 & 97. 
181 Sammanfattning av seminarium om strategi för social förnyelse i miljöprogrammets bostäder, AB 
Familjebostäder, 1990-06-26, 4304/01/B3/9 (SSA), s. 2. Hädanefter: ”Seminarierapporten”.  



 46 

till husens undermåliga skick. Delar av felen beskrev de själva. De verkar också ha varit 

medvetna om att det fanns ett bristande underhåll som hade låtit förslitningen fortgå. Ändå 

intog styrningen av boende en central plats i verksamheten, vilket kan förefalla något 

irrationellt, men det vore missvisande att beskriva det som en enkel missuppfattning. Snarare 

måste vi förstå att det fanns en rationalitet i inriktningen på befolkningen som berör något mer 

grundläggande än förslitningen av husen. Familjebostäder ville skapa ordning och förändra 

attityder i stadsdelen. Distriktschefen försökte illustrera detta med ett exempel. Han sade att 

man inte ville att folk skulle se ett trasigt sopnedkast eller liknande och rycka på axlarna. 

Familjebostäders representanter ville att boende skulle ta ansvar, inte bara för bostaden utan 

också för den större omgivningen. Distriktschefen sade att Familjebostäder ville ingjuta en 

uppmärksamhet bland hyresgästerna. Till exempel skulle de uppmuntras att rapportera på sina 

grannar om de såg att något var trasigt och de visste vem som låg bakom det. 

Familjebostäders anställda spred även meddelanden till hyresgästerna som berättade vad 

reparationerna skulle kosta bolaget.182 

Bo-centrumet var även strategiskt centralt beläget. Den lokala förvaltaren beskrev i rapporten 

att tanken med det var att han skulle kunna se de som passerade utanför eller som hade 

ärenden till byggnaden. Kontoret i byggnaden var nämligen utrustat med en skuggad glasruta 

som gav en god utsikt över området. Förvaltaren skulle också kunna ta tillfället i akt och ta 

kontakt med boende. Familjebostäder verkar ha betraktat den här uppsynen över de boende 

som viktig. Genom att Bo-centrum fungerade på det sättet menade rapportförfattaren till den 

första delrapporten att man kunde lära hyresgästerna vad ett acceptabelt bostadsbeteende 

inbegrep.183 Rapportförfattaren beskrev projektets centrala mål i termer av att man vill 

förändra människors ”attityder” och ”värderingar”.184 Begreppen är fortfarande vaga, men det 

tycks som att bolaget ville etablera en sorts uppförande som skulle skapa en viss ordning. Det 

skulle bidra till en allmän inställning som boende skulle vara delaktiga i - och som inte skulle 

begränsas till enskilda incidenter. Projektledaren beskrev att ett mål med projektet var att man 

skulle skapa en ”ekonomisk medvetenhet” hos hyresgästerna.185 

Desto klarare blev projektets inriktning i den första rapportens målbeskrivning av 

informationsprojektet. Att möjliggöra en förhöjd attraktivitet beskrevs där som ett mål med 

 
182 Rapport 1, s. 7 & 10. 
183 Rapport 1, s. 8f. 
184 Rapport 1, s. 10. 
185 Rapport 2, s. 2. 
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informationsprojektet samt själva undersökningen. Det målet kontrasterades mot hur Rinkeby 

och andra miljonprogramsområden länge hade stått tomma. Samtidigt som invandrarhushållen 

tilltagit hade ”stabila hushåll” lämnat bostäderna. Husen hade varit slitna och underhållet 

eftersatt. Den angelägna lösningen på problemet var att höja statusen på området, enligt 

distriktschefen.186 

Att tomhet knöts till invandring kan tyckas paradoxalt. Delvis är det en relativt betydelselös 

överdrift. Även om områdena knappast stått tomma någonsin så hade man faktiskt stora 

problem att få lägenheterna fullt uthyrda. I viss utsträckning kan det också ses som ett uttryck 

för att man såg en brist på en ”stabil befolkning”, som skulle kunna skapa den eftertraktade 

attraktiviteten. Familjebostäder ansåg att det fanns ett underskott av en stabil befolkning, 

samtidigt som en stor inflyttning skedde av de mindre stabila och mer oregerliga invandrarna. 

Projektledaren betonade också i en intervju vikten av att bygga attraktiva fasader utåt, och 

menade att bristerna med den tidigare planeringen illustrerades av att man inte hade haft 

snygga fasader ut mot motorvägen.187 Detta belyser att man såg det som centralt att området 

skulle ses som attraktivt utifrån, inte bara vara funktionellt och tilltalande som en beboelig 

plats för hyresgästerna. Det tycks vara den allmänna rationaliteten som projektet följde. 

Oordningen och de oönskade attityderna knöts till invandrare, vilket utgjorde problemet. Det 

motsatta var attraktivitet och en stabil befolkning. Målet var att få den senare kategorin att bli 

mer dominant. Informationsprojektet var tänkt att genomföra denna förändring gällande 

attityder och ordning. På så sätt kan det förstås som något mer omfattande än ett felinformerat 

och omständligt sätt att påverka husens fysiska skick. 

Rapporten beskrev att de intervjuade hyresgästerna tenderade att uppleva service och 

underhåll som förbättrat efter renoveringarna och uppförandet av Bo-centrum. Det hade skett 

en förbättring i jämförelse med vad de upplevt som 20 år av mycket bristande underhåll.188 

Däremot konstaterade rapporten att bovärdarnas påpekanden och beteenden beskrivits som 

något ”nedlåtande” av de boende. Hyresgästerna beskrev det till exempel som genomsyrat av 

en ”förmyndarattityd”.189 

 
186 Rapport 1, s. 6 & 14.  
187 Rapport 2, s. 9. 
188 Rapport 1, s. 24. 
189 Rapport 1, s. 25. Gällande boendes röster som refereras till i rapporten finns det skäl för en viss källkritisk 
hållning. Projektet är en del av Familjebostäders verksamhet och knutna till deras intressen, kritiska röster kan ha 
tonats ner. 
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Det finns som sagt även en kortare rapport från en seminariedag om strategier för den här 

sociala styrningen som Familjebostäder försökte etablera. Seminariedagen och den tillhörande 

rapporten är från år 1992. Projektledaren står som författare även här. Seminarierapporten 

delade också generella syften och formuleringar med den längre rapporten. Den senare hade 

ett mer vetenskapligt språk. Det fanns en jämförelsevis högre grad av frispråkighet i 

seminarierapporten angående hur Familjebostäder såg på invandrare och svenskar i 

stadsdelen. En möjlighet är att detta undveks i den mer akademiskt lagda rapporten på grund 

av att den presenterades i vad som snarare kan karaktäriseras som en typ av forskningsgenre. I 

den kortare rapporten förutsatte projektledaren troligen bara en rent intern mottagarskara. 

Uttryckssättet låg därför sannolikt närmre det som präglade företagets vardagliga arbete. På så 

sätt ger den som källmaterial en värdefull inblick i hur den konkreta styrningen av Rinkeby 

faktiskt formades och reproducerades i det dagliga arbetet. 

På seminariedagen fanns ett flertal närvarande från Rinkebyavdelningen av Familjebostäder. 

Dessutom var några representanter närvarande från Familjebostäders avdelning för stadens 

västra bestånd samt från VD:s kansli, inklusive bolagets VD. Seminariet var titulerat ”Strategi 

för social förnyelse av Miljonprogrammet”. Titeln signalerar att man såg 

miljonprogramsområdena som på något vis homogena och att man tänkte att strategin kunde 

ha en vidare relevans utöver Rinkebyprojektet. Seminariet samlade alltså både tjänstemän 

som arbetade lokalt och den centrala ledningen för att ta fram arbetssätt som skulle förändra 

miljonprogrammet och Rinkeby. Bolaget ville staka ut en ny väg för att förändra 

befolkningens sociala struktur. Seminarierapporten argumenterade att: 

Personalen blir extra arbetstyngd i miljonprogrammets problemområden. Det är en 

stor skillnad att arbeta där mot i mer vanliga områden. I Familjebostäders Rinkeby 

möts personalen av 75–100 nationaliteter med helt andra värderingar än 

personalens.190 

”Miljonprogramsområden” likställdes alltså med ”problemområden” och knöts till en 

mångfald av nationaliteter och på något vis annorlunda värderingar. ”Vanliga områden” och 

personalens värderingar blev den konstituerande utsidan till dessa problem. Resonemanget 

utvecklades med binära motsatsegenskaper som tillskrevs invandrare respektive svenskar. Här 

porträtterades invandraren som en lynnig karaktär. Invandrare ifrågasatte beslut till skillnad 

 
190 Seminarierapporten, s. 1.  



 49 

från svenskar. Invandrare var ”spontana” och ”oförutsägbara” medan svenskar var ”inrutade i 

sitt beteende” och ”eftertänksamma”, enligt rapporten. Man kunde inte heller lita på att 

invandrare kunde hålla tider och avtal.191 Slutsatsen blev att man inte kunde vara ”snäll” i 

dessa områden, utan behövde vara bestämd för att upprätthålla sin auktoritet. Idén 

illustrerades med ett exempel: Drack fastighetsskötaren kaffe med en hyresgäst i dessa 

områden blev han uppfattad som en kompis och förlorade sin auktoritet.192 

Seminarierapporten resonerade vidare att ”sopor hamnar överallt i ett sådant här område” och 

underbyggde den föreställningen med att det fanns svenskar i området som hade sagt att 

invandrare hade en skräpkultur.193 Normer var lättare att etablera när det bara fanns en 

folkgrupp, menade rapporten. Olika nationaliteter hade lojaliteter med varandra. Man 

behövde ”öka den sociala kontrollen”, resonerade rapportförfattaren. Detta skulle kräva ”både 

piska och morot”. Vad det kunde innebära exemplifierades med att man skulle vara snabb 

med att reagera på störningar och debitera de som inte följde reglerna.194 

I seminarierapporten och den längre rapporten artikulerades vissa mönster av ekvivalens- och 

skillnadslogik. Rapporterna gjorde en problematisering av en tidigare planering som 

karaktäriserades av storskalighetens standardiserade byggtekniska lösningar. Vidare knöts de 

tekniska bristerna till sociala problem. Problem som hade med boendes beteenden att göra 

nämndes i samma andetag som de storskaliga planeringsbristerna. Mot detta skulle 

lösningarna sättas in. Det rent fysiska förfallet knöts till ett bredare socialt förfall. Att Bo-

centrum skulle vara centralt beläget för att rikta en vakande blick mot förbipasserande kan 

väcka tankespår om att det var en typ av direkt disciplin som skulle utövas: att hyresgäster 

skulle veta att förvaltaren kunde speja genom den skuggade rutan och att de därmed 

disciplinerades där de passerade. Detta skulle därmed kunna ha utgjort en sorts generiskt 

panoptisk maktteknologi.195 En typ av övervakning verkar också ha varit en viktig funktion 

som utgick från Bo-centrum. Men det vore begränsande att uppfatta åtgärderna som en 

disciplin som skulle utesluta vissa konkreta beteenden, för att minska slitage eller liknande. 

 
191 Seminarierapporten, s. 2.  
192 Seminarierapporten, s. 2.  
193 Seminarierapporten, s. 2. För att underbygga denna idé refererade seminarierapporten till Ehn (1990) där 
svenskar uttalat sig på detta sätt om invandrares ”skräpkultur”. Att ta detta som intäkt för att det fanns en sådan 
skräpkultur hos invandrare, som bestod av en heterogen uppsättning kulturella bakgrunder, förefaller naturligtvis 
långsökt. Några svenskar drog i Ehns rapport till exempel paralleller till semestrar på Kanarieöarna där de 
beskrev att det fanns mycket skräp och att ”dom” tagit med sig den skräpkulturen hit (till Rinkeby), s. 83f. En 
helt central slutsats hos Ehns rapport var som sagt också att boendes användning av husen inte låg bakom dess 
förslitning. 
194 Seminarierapporten, s. 5f. 
195 Foucault (2003); Foucault (2010), s. 27. 
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De åtgärder som föreslogs relaterade till attityder. Det handlade bara delvis, och inte 

huvudsakligen, om att direkt disciplinera beteenden. Bolaget ville istället skapa något mer 

genomgripande: värderingar och uppföranden som boende själva skulle reproducera och som 

skulle definiera hela styrningen av stadsdelen. Makten skedde mer på avstånd i en sorts 

normbildande aktivitet – det vill säga genom makten som regerandekomplex. 

Regerandekomplexet skulle etablera attityder och beteenden som styrdes efter platsens 

attraktivitet som det överordnade värdet. Attityderna skulle bli cementerade i boendes 

uppförande så att det förstärktes även när Familjebostäders representanter var frånvarande.196 

Man beskrev uttryckligen att man ville ingjuta en ekonomisk medvetenhet hos de boende. 

Man ville skapa ett attraktivt yttre, platsen skulle vara mer lockande - uppförandet skulle 

alltså följa en entreprenörsurbanistisk rationalitet. Att makten över befolkningen främst rymde 

dessa mönster av regerandekomplex snarare än disciplin är anledningen till att uppsatsen talar 

om den sociala ”styrningen” av stadsdelen. 

Regerandekomplexet trängde i samma rörelse undan det som inte passade in i den attraktiva 

målbilden.197 Mer konkret uttryckt: Familjebostäder avnormaliserade vissa beteenden som 

sågs som oattraktiva och tillskrev dem samtidigt vissa boende som därmed också 

avnormaliserades. Det går inte att ta miste på den centrala plats som invandrare som 

rasifierade Andra hade i detta. Invandraren fick fylla en schablonartad roll och artikulerades 

som en oberäknelig inkräktare som störde ordningen. Man kunde inte prata snällt eller bli vän 

med invandraren för det skulle komma att straffa sig. Därför behövde ett avstånd hållas, och 

en bryskhet i bemötandet legitimerades. ”Miljonprogrammet” och ”invandraren” blev här 

centrala noder kring vilka diskursen om urbant förfall utformades. Diskursen producerade två 

legitimerande effekter. För det första blev det fysiska förfallet och det bristande underhållet 

legitimerat genom att det knöts till det bredare sociala förfallet: det var någonting 

oberäkneligt med invandraren vilket låg bakom förfallet. Ansvaret blev därmed delvis 

förskjutet från Familjebostäder. För det andra följde lösningen logiskt på denna underliggande 

problematisering. Enligt den här rationalitet hade förfallet att göra med att man inte hade 

skapat en tillräckligt påtaglig attraktivitet utåt. Överskottet av förfall skulle bytas mot mer 

lockande fasader och en mer önskvärd befolkning. Styrningen skulle också ingjuta mer 

ordnade och fogliga attityder. Trots att teorin om regerandekomplex inte är lika central för 

uppsatsen som exempelvis den om entreprenörsurbanism är den användbar för att förstå den 

 
196 Foucault (2010), s. 58 & 65. 
197 Det oregerliga ”folket” med språkbruket hos Foucault (2010), s. 61. 
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här sociala styrningen genom normbildning. För Familjebostäder var det en viktig del av 

Rinkebyprojektet. 

Projektet omfattade även ekonomiska manövrar i och med att kostnader skulle fördelas 

mellan staten, bolaget och hyresgästerna. Det ledde även till en bortträngning i stadsdelen. De 

aspekterna diskuteras vidare i följande avsnitt. 

Rinkebyprojekts ekonomiska manövrar – statliga stöd och hyreshöjningar 

Familjebostäder försökte i olika faser att förhandla med regeringens representanter om bidrag 

och lån för projektet. Dessutom innebar projektet hyrespåslag som förhandlats fram med 

Hyresgästföreningen. 

Familjebostäder hade som nämnt lyckats få statligt stöd för Rinkebyprojektet trots att de 

stipulerade trettio åren inte passerat.198 Dessutom försökte bolaget i flera kontakter med 

riksdagens bostadsutskott och finansdepartementet att manövrera gällande regler för att få till 

utökade tilläggslån och bidrag för projektet. Familjebostäders VD och vice VD skickade 1992 

en samling ”synpunkter” till bostadsutskottets ledamöter.  Synpunkterna var ett svar till en 

proposition om upprustning av miljonprogrammet. De argumenterade för att Familjebostäder 

skulle få utökade tilläggslån för Rinkebyprojektet, trots att det uteslöts av 

prioriteringsordningen för sådana som infördes 1991. På samma sätt argumenterade de för att 

man skulle få fortsatta förnyelsebidrag för kvarstående etapper, även det skulle strida mot det 

ramverks som hade fastställts 1991.199 

Argumentationsstrukturen känns igen från den allmänna diskursen som genomsyrade 

Familjebostäder och Rinkebyprojektet under undersökningsperioden. Förnyelsens ambition 

var inte bara att generera en fysisk omvandling, utan också att satsa på utökade 

personalinsatser och en organisation som kunde lösa stadsdelens sociala problem, så som man 

förstod dem.200 Dokumentet beskrev att utan tilläggslånet och förnyelsebidraget skulle det bli 

omöjligt att nå ambitionerna om att omvandla området ”från ett miljonprogramsområde med 

 
198 Komplettering till överklagandet av Boverkets anslagsbeslut avseende nybyggnadsstöd till förnyelseprojekt i 
Rinkeby, brev till finansdepartementet, AB Familjebostäder, 1994-10-08, 4304/01/F3DA/136C (SSA), s. 2. 
Hädanefter: ”Överklagan nybyggnadsstöd”. 
199 Synpunkter på proposition 1991/92:100 med avseende AB Familjebostäders upprustning i Rinkeby, brev till 
Bostadsutskottets ledamöter, AB Familjebostäder, 1992-02-17, 4304/01/F3DA/136C (SSA), s. 1ff. 
200 Synpunkter på proposition 1991/92:100 med avseende AB Familjebostäders upprustning i Rinkeby, brev till 
Bostadsutskottets ledamöter, AB Familjebostäder, 1992-02-17, 4304/01/F3DA/136C (SSA), s. 2. 
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byggtekniska och sociala problem till en väl fungerande stadsdel”.201 Finansdepartementet 

meddelade dock till sist i början av 1993 att regeringen inte kunde vidta någon åtgärd för att 

erbjuda undantag om tilläggslån.202 

Familjebostäder gav inte upp med det beskedet. Länsbostadsnämnden hade mottagit en 

ansökan om omprövning från bolaget för att projektet skulle bedömas som en nybyggnation 

och motta räntebidrag som en sådan. Detta avslogs i ett beslut från länsbostadsnämnden 

genom som citerade nybyggnadslovsförordningen för bostäder och dess definition av 

nybyggnad: ”uppförande av hus och tillbyggnad av flerbostadshus, om tillbyggnaden medför 

en väsentlig ökning av bruksarean”.203 I en bilaga till beslutet klargjorde länsbostadsnämnden 

att det inte hade varit möjligt att ge stöd för nybyggnation för ombyggnationerna. Samtidigt 

betonade nämnden att det fanns byggtekniska och sociala brister och att de ansåg det vara 

angeläget att omdaningen av Rinkeby kunde få någon typ av finansiering.204 I juridisk mening 

verkar det av allt att döma som att frågan om huruvida nybyggnadsstöd för Rinkebyprojektet 

var motiverat var ganska okomplicerad. För att ett bostadsbolag skulle ha rätt till räntebidrag 

för nybyggnation krävdes att bolaget faktiskt byggde en hel del nytt. Det gjorde 

Familjebostäder helt enkelt inte i de etapper av projektet som de sökte stöd för. 

Familjebostäder lät sig inte avskräckas av ytterligare ett avslag. I en komplettering till en 

överklagan av avslagsbeslutet ville Familjebostäders vice VD tillsammans med en av 

företagets handläggare utveckla sitt resonemang om varför det var motiverat att klassa 

ombyggnaderna som nybyggnationer.205 Som brukligt började resonemanget med att beskriva 

problemen med miljonprogrammet, först rent byggtekniskt med dess prefabricerade 

elementsbyggnad och oprövade byggteknik. Detta beskrevs som grunden för allvarliga brister 

i boendestandarden (man nämnde här inte det försummade underhållet från Familjebostäders 

sida). Bland annat nämndes dålig värmeisolering, rötskador, mögel i våtrum, problem med 

ljudisolering och takläckage.206 Efter denna uppräkning gick dokumentet vidare med att hävda 

att det fanns andra brister i stadsdelen som inte var rent tekniska. Problem som nämndes var 

 
201 Synpunkter på proposition 1991/92:100 med avseende AB Familjebostäders upprustning i Rinkeby, brev till 
Bostadsutskottets ledamöter, AB Familjebostäder, 1992-02-17, 4304/01/F3DA/136C (SSA), s. 3. 
202 Skrivelser om tilläggslån för omdaning av stadsdelen Rinkeby, regeringsbeslut 8 skickat som brev från 
finansdepartementet till AB Familjebostäder, 1993-01-14, 4304/01/F3DA/136C (SSA). 
203 Lag (1986:692); Beslut om avslag från länsbostadsnämnden i Stockholm, brev till AB Familjebostäder, 1993-
02-11, 4304/01/F3DA/136C (SSA). 
204 Beslut om avslag från länsbostadsnämnden i Stockholm, brev till AB Familjebostäder, bilaga, 1993-02-11, 
4304/01/F3DA/136C (SSA). 
205 Överklagan nybyggnadsstöd, s. 1. 
206 Överklagan nybyggnadsstöd, s. 1f. 
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”storskalighet, ensidig och steril utemiljö, social segregation (…)”.207 Dokumentet fortsatte 

med att beskriva att de tekniska problemen innebar att man hade bestämt sig för att göra en 

”total sanering” och att ”husen har i princip blåsts ut”, därefter nämndes en omfattande lista 

som visade de byggtekniska åtgärderna.208 Det nämndes även att ett projekt i ett 

miljonprogramsområde i Jönköping hade bedömts som nybyggnation med samma typ 

förutsättningar och att samma sak borde gälla i Rinkeby (det nämndes inte vad dessa två 

projekt hade gemensamt förutom att båda byggdes som del av miljonprogrammet).209 I maj 

1994 kom dock beskedet från finansdepartementet: det fanns helt enkelt inte något 

författningsmässigt stöd för att klassa ombyggnationen som en nybyggnation och att ge 

finansiellt stöd därefter.210 

Bortsett från det stöd man redan fått beviljat för de tidigare etapperna, trots att det stred mot 

trettioårsårsregelns, så fick Familjebostäder inte något nybyggnadsstöd. Argumenten som 

framfördes för att få igenom nybyggnadsstödet var invävda i en diskurs om urbant förfall. 

Miljonprogrammet var en viktig nod i ekvivalenskedjan där byggtekniska brister, 

storskalighetens fysiska ensidighet, sociala problem och segregering knöts samman. Det blev 

också dessa tecken i diskursen som knöts till det rent fysiska förfallet. På så sätt trängdes det 

bristande underhållet bort i förklaringsmodellen. Därmed följde det också logiskt att 

lösningarna riktade sig mot befolkningen som helhet, och att ”personalinsatserna” ansågs vara 

en viktig del av satsningen. Familjebostäders representanter stred för att få regeringen att 

acceptera implikationerna av diskursen om urbant förfall; på grund av hur ensidigt och 

förfallet Rinkeby var i fysisk och social mening behövde förändringarna vara så 

genomgripande att det var som att man byggde området på nytt. Det var Familjebostäders 

argumentationslinje, men argumenten övertygade inte juridiskt. Den diskursiva makten kunde 

tänja den juridiska makten gällande trettioårsregeln, men fick ge vika i detta fall. 

En omfattande del av kostnaderna för Rinkebyprojektet lades samtidigt på hyresgästerna. 

Rapportförfattaren till den första delrapporten diskuterad ovan beskrev att 42 av 468 familjer 

omedelbart hade blivit tvungna att flytta efter renoveringens första etapper.211 Deras 

hyresskulder hade nämligen lett till att kontrakten inte hade förnyats.212 Samtidigt hade 

 
207 Överklagan nybyggnadsstöd, s. 1.  
208 Överklagan nybyggnadsstöd, s. 3. 
209 Överklagan nybyggnadsstöd, s. 4. 
210 Regeringsbeslut angående överklagan i fråga om bostadslån och räntebidrag, brev från finansdepartementet 
till AB Familjebostäder, 1994-05-26, 4304/01/F3DA/136C (SSA). 
211 Rapport 1, s. 11.  
212 Rapport 1, s. 6. 
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hyrorna ”stigit kraftigt” med rapportförfattarens egna ord.213 Med tanke på den 

bostadspolitiska kontexten strax före 1990-talets omfattande förändringar måste detta styrkas. 

I en överenskommelse med Hyresgästföreningen blev den normerande hyran för en 

normallägenhet på tre rum och kök 436 kronor per kvadratmeter i en tidig fas i 1987:s 

hyresläge. Höjningen dämpades tillfälligt av en relativt begränsad rabatt för kvarboende. 

Hyresgästföreningen hade förhandlat fram en sådan rabatt som skulle fasas ut succesivt under 

fem års tid.214 Den nya hyresnivån kan jämföras med den genomsnittliga kvadratmeterhyran 

för en likadan normallägenhet inför ombyggnationen, som var 325 kronor. Hyrespåslaget blev 

alltså nästan 30%. En sådan hyreshöjning var särskilt kraftig för sin tid och rimligen mycket 

kännbar för låginkomsthushåll.215 

Siffrorna tyder på att Rinkebyprojektet ledde till en betydande grad av bortträngning, en viss 

gentrifiering.216 Det handlade dock inom Rinkebyprojektets samlade styrning och retorik 

knappast om en optimistisk pionjärsurbanistisk gentrifiering.217 Snarare genomsyrades 

verksamheten av en revanschism, eller en diskurs om urbant förfall. Diskursen legitimerade 

gentrifieringen genom ett hårdfört symbolspråk och en aggressiv retorik. Diskursen om urbant 

förfall var som vi har sett central för att legitimera projektets mål om att höja områdets 

attraktivitet. Hyreshöjningar och en viss gentrifiering tycks sammanfattningsvis också ha varit 

en del av processen. Utöver det exploaterades diskursen om urbant förfall för att söka ett 

utökat finansiellt statligt stöd, men bara med partiell framgång. 

Utöver den ekonomiskt betingade gentrifieringen var Familjebostäder involverat i mer direkta 

försök att förändra befolkningssammansättningen i Rinkeby. Bolaget var delaktigt i att 

förändra principerna för vilka som skulle bli och inte bli anvisade bostäder i stadsdelen. Det 

analyseras vidare nedan. 

 
213 Rapport 2, s. 3.  
214 Överenskommelse mellan AB Familjebostäder och Hyresgästföreningen i Stor-Stockholm, bilaga 2, 1987-01-
16, 4304/01/F3DA/136B (SSA), s. 1. 
215 Punkt 13 på föredragningslista från AB Familjebostäders styrelsesammanträde, 1987-04-09, 
4304/01/F3DA/136B (SSA), s. 1. 
216 I linje med Clark (2014), s. 39 illustrerar detta att gentrifiering knappast har varit begränsad historiskt till 
innerstäder och bostäder som ansetts arkitektoniskt attraktiva på marknaden, men bristfälligt underhållna. Clark 
menar att gentrifieringen har varit mer ojämn och spridd än så. 
217 Smith (1996). 
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Lokal samverkan för bostadsförmedling och marknadsföring 

För att förändra Rinkebys befolkningssammansättning använde Familjebostäder från 1987 

nya strategier som samordnades i samverkansgrupper med andra kommunala aktörer, och inte 

minst Stockholms bostadsförmedling. Tillsammans med dessa aktörer försökte man med en 

viss typ av marknadsföring samt framförallt en lokal bostadsförmedling att locka så kallade 

”stabila hushåll” till stadsdelen. Samtidigt skulle aktörerna avstyra dem som inte passade in i 

den kategorin. 

År 1987 fanns en flitig planering och diskussion om att upprätta en särskild lokal 

bostadsförmedling. Bostadsförmedlingen skulle gälla för hela södra Järva men Rinkeby var i 

särskilt fokus. Dessutom härstammade planerna från tidigare idéer om att etablera en 

bostadsförmedling för endast Rinkeby.218 Det anordnades samverkansmöten mellan en rad 

aktörer om hur de tillsammans skulle förändra Rinkeby och södra Järva. De bildade 

gemensamt en ”referensgrupp”, som de kallade det, som höll flera sammanträden under året. 

Det var främst en uppsättning kommunala aktörer som fanns representerade på 

referensgruppens sammanträden. Utöver Familjebostäder var de två stora övriga kommunala 

bostadsbolagen i Stockholm representerade. Även fastighetskontoret och Socialdistrikt 18 (för 

Rinkeby) deltog, liksom en representant för det privata förvaltningsbolaget Riksbyggen samt 

Hyresgästföreningen. Under referensgruppens andra sammanträde tog deltagarna upp olika 

förslag på hur stadsdelen skulle förändras mot bakgrund av de problem man hade definierat. 

Det huvudsakliga problemet beskrevs i diskussionen vara de så kallade stökiga 

”ungdomsgäng” som höll till i centrum, de beskrevs som hotfulla. I mötet föreslogs 

etableringen av en lokal bostadsförmedling som en möjlig lösning på problemet. 

Förmedlingen skulle få i uppdrag att vara mer strikt med att begära referenser från 

arbetsgivare och tidigare hyresvärdar innan nya hyresgäster kunde accepteras.219 

Även i ett sammanträde med referensgruppen på fastighetskontoret i september diskuterades 

planerna på en lokal bostadsförmedling för södra Järva.220 Bostadsförmedlingen beskrevs som 

viktig för att omvandla området. En annan sådan åtgärd som lyftes var ökade polisinsatser. 

 
218 Utkast till tjänsteutlåtande angående bostadsanvisningar inom södra Järva, Kommunalförbundet för 
Storstockholms bostadsförmedling (KSB), 1987-03-19, 4304/01/F3DA/136B (SSA), s. 3. Hädanefter: 
”Tjänsteutlåtande KSB”. 
219 Minnesanteckningar från det andra sammanträdet i Rinkebys tjänstemannagrupp, utan datering, 
4304/01/F3DA/136C (SSA), s.1f. Hädanefter: ”Referensgruppens andra sammanträde”. 
220 Familjebostäder var här inte närvarande av oklar anledning till skillnad från de andra mötena med 
referensgruppen, men företaget och dess Rinkebyprojekt diskuterades. I övrigt är det i stort sett återkommande 
representanter från det ovan nämnda samverkansmötet. 
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Åtgärderna motiverades återigen genom beskrivningen av området som präglat av problemen 

med ungdomsgäng.221 

I mars 1987 skrev Kommunalförbundets bostadsförmedling för Storstockholm ett utkast till 

tjänsteutlåtande angående bostadsanvisningar för södra Järva. Bostadsförmedlingen hade haft 

överläggningar med de tre stora kommunala bostadsbolagen och tagit emot beslut från dem 

om vilka principer de ansåg skulle styra bostadsanvisningarna i området. På grund av att flera 

bostadsbolag verkade i området ville bostadsbolagen att bostadsförmedlingen även 

fortsättningsvis skulle ansvara för förmedlingsarbetet (i andra fall av särskilda principer för 

bostadsanvisning med endast ett kommunalt bolag hade detta istället självt tagit på sig 

förmedlingen av bostäder).222 De generella principer som framfördes gick dels ut på att 

hyresgäster med oreglerade hyresskulder, som tidigare avhysts, eller som hade 

störningsanmärkningar, inte skulle förmedlas bostäder i området. Dels skulle man prioritera 

att ”stabila hushåll” blev förmedlade bostäder i området i högre utsträckning. Dessutom skulle 

man bortse från generella angelägenhetsregler som annars gällde för bostadsanvisningar. 

Lokala bostadssökande med goda referenser skulle också ges förtur.223 Utlåtandet betonade 

däremot att den lokala förturen inte skulle tillåtas stå i vägen för de andra särskilda 

principerna.224 I dokumentet föreslogs även att ”uttaget av flyktinglägenheter minimeras inom 

södra Järva”.225 

De här principerna blev tydligare när de konkretiserades och när områdets sammansättning 

problematiserades i utlåtandet. Målet var att göra södra Järva mer ”attraktivt” och ”på sikt 

minska boendesegregationen” genom att förmedla bostäder till fler ”stabila hushåll”. Vid 

tidpunkten såg man att det var många svaga hushåll som blev förmedlade till Rinkeby.226 Det 

visade man genom att redovisa en analys av köns sammansättning (statistiken handlade alltså 

om Rinkeby trots att förmedlingen skulle gälla hela södra Järva, Rinkeby var som sagt den 

stadsdel man främst utgick ifrån i diskussionen). Det första som nämndes var att 82% av 

boende hade ”utländskt ursprung”. Utlåtandet redovisade även en låg medelinkomst bland de 

 
221 Protokoll från sammanträde med lokala referensgruppen om Rinkeby, 1987-10-21, 4304/01/F3DA/136B 
(SSA), s. 1f. Hädanefter: ”Sammanträdet i oktober”. 
222 Tjänsteutlåtande KSB, s. 1f. Här är alltså källan till Familjebostäders och de andra bostadsbolagens agerande 
inte oberoende, det är bostadsförmedlingens ord som finns i källan. Det nära samarbete som dessa parter hade i 
att utforma förmedlingen samt den sakliga karaktären av innehållet gör ändå att källan inte kan anses rymma 
några betydande brister. 
223 Tjänsteutlåtande KSB, s. 1. 
224 Tjänsteutlåtande KSB, s. 6. 
225 Tjänsteutlåtande KSB, s. 4. 
226 Tjänsteutlåtande KSB, s. 2. 
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som anvisats bostäder i stadsdelen.227 Anmärkningsvärt är även att någon på detta dokument 

har skrivit med en svart bläckpenna och stor handstil överst på dokumentet ”OBS 

Arbetsmaterial. Får ej spridas!”.228 De tre sista orden har strukits under med en röd 

bläckpenna. Anteckningen antyder att det fanns en dissonans mellan hur man uttryckte sig i 

det interna arbetsmaterialet i jämförelse med den utåt förmedlade bilden av vad arbetet med 

den lokala bostadsförmedlingen skulle åstadkomma. Det signalerar att de inte bara betraktade 

dokumentet som resultatet av ett alldagligt och okontroversiellt administrativt arbete. 

Befolkningen skulle kategoriseras och påverkas på ett sätt som kunde betraktas som mer 

laddat. 

Socialchefen från socialdistrikt 18 (Rinkeby), som också hade varit del av den ovan nämnda 

referensgruppen, uttalade sig positivt till planerna på en särskild bostadsförmedling för södra 

Järva i ett tjänsteutlåtande. Utgångspunkten i resonemanget var att södra Järva som 

miljonprogramsområde var svagt och behövde speciella och särskilt omfattande åtgärder för 

att en förändring skulle kunna uppnås. De kommunala bostadsbolagen var de centrala 

aktörerna i detta, men de kunde bara åstadkomma förändring om de tilläts samverka med 

förvaltningar. Bostadsförmedlingen var en viktig del i det arbetet, menade socialchefen.229 

Socialchefen argumenterade: 

Lika regler fungerar bra om de skall användas i områden där likhet och homogenitet 

råder. Särskilda regler behövs i ett särskilt område som missgynnats på skilda sätt 

och som inte har de förutsättningar övriga bostadsområden har. Rinkeby har en hög 

koncentration av invandrare och flyktingar liksom en oproportionerligt hög andel 

svaga hushåll.230 

Citatet antyder att på grund av att Rinkeby hade många ”svaga hushåll”, invandrare och 

flyktingar, var det legitimt att avvika från att lika regler för bostadsförmedling skulle gälla. 

Lika regler för alla områden skulle inte behöva inte gälla, resonerade utlåtandet vidare, 

eftersom att det var viktigt att undvika en ”gettoliknande utveckling med bara 

invandrarhushåll och resurssvaga svenska hushåll”.231 Socialdistriktet beskrev också att 

bostadsförmedlingen sågs som hopflätad med en strategi för att marknadsföra området. 

 
227 Tjänsteutlåtande KSB, s. 3. 
228 Tjänsteutlåtande KSB, s. 1. 
229 Tjänsteutlåtande av socialdistrikt 18 rörande förslag till bostadsanvisningar inom Södra, 1987-06-14, 
4304/01/F3DA/136B (SSA), s. 2. Hädanefter: ”Socialdistrikt 18:s tjänsteutlåtande”. 
230 Socialdistrikt 18:s tjänsteutlåtande, s. 3. 
231 Socialdistrikt 18:s tjänsteutlåtande, s. 4. 
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Utlåtandet resonerade att marknadsföringen var en central del av de initiativ som behövde 

komma till stånd. Samtidigt behövde marknadsföringen stödjas av både en fysisk omdaning 

och de förändrade bostadsanvisningsprinciperna - för att marknadsföringen skulle ”bli 

trovärdig”.232 

Faktum är att idén att marknadsföra stadsdelen gick hand i hand med planerna på en lokal 

bostadsförmedling och referensgruppens arbete i alla led. Protokollet från sammanträdet i 

september beskrev att tillsammans med etableringen av bostadsförmedlingen skulle en 

utställning om Rinkeby och Tensta anordnas. Målet med utställningen var att ”förändra den 

allmänna attityden till stadsdelarna och att detta också ska avspegla sig i kön av 

bostadssökande till området”. Utställningen skulle först visas på bostadsförmedlingens 

lokaler, men Familjebostäder skulle även självt ordna en utställning i samband med 

invigningen av Bo-centrumet.233 Utställningen på bostadsförmedlingen skulle finansieras av 

de tre kommunala bostadsbolagen. I minnesanteckningarna från referensgruppens andra 

sammanträde beskrevs denna utställning som en del av en bredare strategi för marknadsföring 

av stadsdelen. I bostadsförmedlingens utkast till tjänsteutlåtande nämndes även ”att södra 

Järva marknadsförs på ett aktivare sätt” – och att det skulle vara en del av själva 

förmedlingsreglerna för bostadsanvisningen.234 Idén är något invecklat formulerad. Troligen 

syftade utkastet på att förmedlingens direktiv skulle vara att från själva förmedlingen så att 

säga ”marknadsföra”, eller uppmuntra, önskvärda potentiella boende att söka sig till 

Järvaområdet. 

Utöver utställningen skulle projektet även annonseras i Södra Järva Tidning.235 

Sammaträdesanteckningarna beskrev även bostadsbolagens möjlighet att förändra det 

kommersiella utbudet i Rinkeby. Specifikt nämndes att det fanns många videobutiker i 

stadsdelen. Diskussionen om att förändra detta kom i samband med en diskussion om 

problemen med ”ungdomsgäng” i stadsdelen. Sammanträdesanteckningarna beklagade sig 

dock över att lokala föreningar hade reagerat till videobutikernas försvar.236 Att uppsatsen här 

diskuterar förändringen av det kommersiella utbudet tillsammans med marknadsföringen har 

att göra med att det också kan användas för att förändra en stadsdels karaktär och rykte. I 

 
232 Socialdistrikt 18:s tjänsteutlåtande, s. 5. 
233 Sammanfattande minnesanteckningar från möte angående bostadsförmedling och utställning i 
Tensta/Rinkeby på bostadsförmedlingen, 1987-09-23, 4304/01/F3DA/136B (SSA), s. 1. Hädanefter: 
”Sammanträdet i september”. 
234 Tjänsteutlåtande KSB, s. 4. 
235 Referensgruppens andra sammanträde, s. 3. 
236 Referensgruppens andra sammanträde, s. 1f. 
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sammanträdet i oktober beskrevs marknadsföringen av området som ett av referensgruppens 

mål. Protokollet beskrev att gruppen behövde ta kontakt med massmedia för att informera om 

Rinkeby, och att det var viktigt att diskutera hur stadsdelen skulle hanteras medialt.237 

Familjebostäders vice VD beskrev även i en föredragningslista till ett styrelsemöte 1985 att 

Familjebostäder hade planerat att utarbeta ett så kallat ”informationsprogram” för att sprida 

information om Rinkebyprojektet. Bolaget hade anlitat en konsultfirma som skulle ta fram 

informationsmaterialet. Detta skulle rikta sig till både hyresgästerna, myndigheter och 

organisationer, samt även nå utomstående privatpersoner.238 Konsultfirman beskrev i en 

projektbeskrivande informationstext att målet var att både ge en positiv bild till hyresgäster 

vars ”aktiva intresse och medverkan” skulle väckas, och att ”Rinkebys rykte förbättras”.239 

Lokala informationsinsatser hade alltså både funktionen att höja Rinkebys rykte och att 

legitimera projektet lokalt. Utställningen på bostadsförmedlingen och den bredare 

massmediala kontakten var sannolikt mer tänkt att höja områdets, och särskilt Rinkebys, 

status i relation till andra områden och människor från omgivande områden. 

Marknadsföringen som helhet fyllde denna dubbla interna och externa funktion. 

Trots att det alltså fanns en marknadsföringsstrategi är det tveksamt om den kan 

karaktäriseras som en fullt utvecklad entreprenörsurbanistisk sådan. Man ville höja områdets 

rykte men det mesta tyder på att man inte hade utarbetat en föreställd image för området. Det 

antyds av socialchefens yttrande om att man inte såg vad med området man kunde 

marknadsföra. Deltagarna i referensgruppen beskrev exempelvis inte hur en vacker 

naturomgivning eller klichéer om ett spännande kulturellt liv skulle kunna paketeras för att 

locka attraktiva hushåll, vilket vore mer typiskt för en samtida entreprenörsurbanism. 

Marknadsföringen växte sammanfattningsvis fram som en viktig del av hur områdets status 

skulle höjas, men kan sannolikt betecknas som endast en halvutvecklad 

entreprenörsurbanistisk platsmarknadsföring. På så sätt var den en del i en ”rumsligt ojämn 

och differentierad” utvecklingen av en entreprenörsurbanistisk regim i Stockholm.240 

Sammanfattningsvis utgjorde befolkningens hotfullhet ett centralt problem i referensgruppens 

konstruktion av stadsdelens problem, framförallt uttryckt genom de ”ungdomsgäng” som man 

 
237 Referensgruppens andra sammanträde, s. 3f. 
238 Informationsprogram Rinkebyprojektet, punkt 18 på Familjebostäders företagslednings sammanträde, 1985-
11-26, 4304/01/F3DA/136C (SSA), s. 1. 
239 Information Rinkeby, en beskrivning av Familjebostäders informationsprojekt, 1985-11-18, 
4304/01/F3DA/136C (SSA), s. 1f. 
240 Lauria (1997), s. 7. 
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ansåg skapa oordning i Rinkeby centrum. Bostadsförmedlingen skulle erbjuda en lösning på 

detta bekymmer, och också på ett bredare problem som gällde befolkningssammansättningen. 

De övergripande problemen beskrevs främst vara den höga andelen av ”utländskt ursprung”, 

men även utbredningen av låginkomsthushåll. Särskilt flyktingar utpekades också som 

oönskade i området, och skulle minimeras i antal fortsättningsvis. Mot den negativa 

befolkningssammansättningen artikulerades begreppet ”stabila hushåll”, som fick symbolisera 

motsatsen, det vill säga: ej låg inkomst samt ej utländskt ursprung. Som vi sett i avsnittet om 

Bo-centrumet tycks detta begrepp ha brukats på ett sådant sätt generellt i Familjebostäders 

verksamhet. Begreppet var en flytande signifikant, det vill säga: dess innebörd var öppen och 

skulle kunna fyllas på olika sätt, men blev meningsfull genom ekvivalens- och 

skillnadsrelationen till andra tecken i diskursen. Begreppet knöts även till attraktivitet, vilket 

återigen framträdde som ett centralt ledord för den rationalitet som styrde Rinkeby. 

Attraktiviteten ställdes i sin tur i motsättning till en koncentration av utländskhet. Vi ser alltså 

två ekvivalenskedjor som utgjorde varandras konstituerande utsida på diskursivitetens fält. 

Kedjorna fick mening genom att knytas till sammanhörande begrepp och skiljas från den 

motsatta ekvivalenskedjan. Viktiga tecken i kedjorna var: 

Ungdomsgängßàhotfullhetßàutländskt ursprungßàlåg inkomstßàstörande 

bostadsbeteende, och denna kedja ställdes i motsättning till: 

Attraktivitetßàstabila hushållßàsvenskhetßàstabila inkomster. 

För att uppnå en ökad attraktivitet kompletterades bostadsförmedlingens normbrytande 

urvalsmetoder med direkt marknadsföring av platsen. Att höja attraktiviteten framträder som 

det huvudsakliga syftet med utställningen, annonseringen och mediakontakten. Utöver det 

började gruppen nysta i hur de kunde förändra det kommersiella utbudet i stadsdelen, ett 

grepp som ofta kännetecknar entreprenörsurbanistiska regimers intresse av att höja områdets 

kommersiella attraktivitet. Här tycks en sådan taktik dock ha varit relativt ofärdigt utarbetad, 

åtminstone som evident av detta material, och den stötte dessutom på motstånd från det lokala 

föreningslivet enligt protokollen. Platsmarknadsföringen och intresset för att höja områdets 

status genom att locka mer köpstarka grupper rymmer tydliga men halvfärdiga 

entreprenörsurbanistiska kännetecken. Det entreprenörsurbanistiska greppet som växte fram 

krävde också en bred samverkan mellan olika aktörer i stadsdelen, men bestod här närapå 

uteslutande av en kommunal samverkan. 
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Referensgruppens arbete genomsyrades av föreställningen av de Andra som ett hot och en 

fara, en distinkt farosyn var alltså närvarande. De rasifierade Andra som ett yttre hot fick en 

tydlig gestalt, vilket också hängde ihop med att polisinsatser infogades i repertoaren av 

åtgärder. Den motsatta oönskade utvecklingen var att svenskar och ”stabila hushåll” skulle 

lämna området – det fanns en viss symbolisk krigsstruktur där de olika sidorna kunde flytta 

fram positionerna enligt denna rationalitet.241 Föreställningen om hotet från de farliga 

ungdomsgängen samt idén om det oordnade invandrarområdet var centrala för hur man 

legitimerade ditlockandet av de så kallade stabila hushållen. Den här farosynen legitimerade 

också bortträngningen av de hushåll som inte platsade i kategorin. Diskursen om urbant 

förfall var ständigt avstampet för åtgärderna. 

För att kort återknyta till metodavsnittet kan det påpekas att den här analysen inte bara pekar 

på att de Andra, den konstituerande utsidan, trängdes undan i diskursen. Det fanns en analog 

rumslig rörelse, de Andra trängdes undan från stadsdelen. Förskjutningen på diskursivitetens 

fält hörde ihop med förskjutningen i stadsdelen. 

Den lokala bostadsförmedlingen är en av Familjebostäders verksamheter i Rinkeby som blivit 

granskade och kritiserade. Två sådana kritiska röster lyfts i uppsatsens sista empiriska avsnitt. 

Andra röster om Rinkeby och Familjebostäder 

I anslutning till att den lokala bostadsförmedlingen planerades, så hamnade frågan om 

huruvida den kunde vara diskriminerande eller inte på diskrimineringsombudsmannens (DO) 

bord. DO lämnade sina synpunkter med titeln ”Reflektioner angående bostäderna och 

invandrarna”, till bostadsförmedlingen. DO:s representant beskrev i de här reflektionerna att 

han inte vill ge några direkta synpunkter på hur bostadsförmedlingen i Rinkeby och södra 

Järva hade hanterats. Trots det beskrev han att han ville ge synpunkter angående olaga 

diskriminering inom bostadsförmedling på grund av diskussionerna om just Järva. 

Synpunkterna skulle gälla i både det specifika fallet och mer generellt. På så sätt menade han 

att ”onödiga misstag” skulle kunna undvikas.242 

DO konstaterade att det inte var något nytt eller uppseendeväckande med att man i stadsdelar 

ville se en blandning av hushåll gällande kategorier som ålder, storlek på familjer eller 

 
241 Det tar alltså i viss mån formen av en inre krigsföring i Foucaults mening (2008), s. 59, 61 & 67ff.  
242 Reflektioner angående bostäderna och invandrarna, yttrande från diskrimineringsombudsmannen till 
Stockholms bostadsförmedling, 1987-08-17, 4304/01/F3DA/136B (SSA), s.1. Hädanefter: ”DO:s yttrande”. 
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yrkessammansättning. Nu däremot, hade man infört kategorierna ”invandrare” och ”flykting”. 

Emellanåt var det explicit uttryckt, men ibland ”lindas det in i språklig vadd”.243 Vissa 

gånger, beskrev DO, använde man begrepp som ”resurssvaga” och ”instabila hushåll” som 

kodspråk för att tala om invandrare.244 Den här uppsatsen har ju mycket riktigt funnit det 

senare exemplet flitigt använt, men i inverterad form; svenska hushåll beskrevs ofta som 

”stabila hushåll”. 

DO plockade isär det problematiska med att dela in befolkningen i invandrare och svenskar. 

Verkliga kulturella skillnader begrips inte på ett effektivt sätt genom dessa kategorier, 

fortsatte representanten. DO radade upp exempel på nationella tillhörigheter och 

argumenterade att ”det kan finnas större skillnader mellan två av de grupperna än mellan var 

och en och den svenska gruppen”.245 Att det fanns många invandrare i en stadsdel borde 

därför inte leda till att sammansättningen skulle ses som ensidig, snarare tvärtom. I 

exempelvis Rinkeby fanns en stor sådan variation. Vidare fanns ingen evidens för att 

invandare skulle ha inneburit en problematisk grupp gällande skötsamhetskriterier - kategorin 

var därmed inte legitim i arbetet mot misskötsamhet. Sådana kategoriseringar skulle istället 

riskera att förstärka felaktiga myter om invandrare, enligt DO. Att tänka i ”kvoter” gällande 

invandrare skulle också kunna leda till inskränkningar i människors frihet genom kontroller 

och negativa styrmedel. Det skulle kunna innebära att brott mot folkrätten begås.246 Etnisk 

boendediskriminering var dessutom straffbart, påpekade DO. Det skulle exempelvis gälla om 

en invandrare skulle nekas anvisning till en bostad med hänvisning till en speciell kvot.247 DO 

beskrev att vaga begrepp som ”stabila” och ”instabila” hushåll användes i samband med 

invandrare i bostadsdiskussioner, men utrycker inte sådana tankegångar explicit. DO 

hänvisade även till socialchefens yttrande diskuterat ovan som ett exempel på en problematisk 

skrivelse. En hög andel invandrare uppfattades nämligen där som ett negativt attribut för 

stadsdelen, och det beskrevs som något att ta med i beräkningen när bostäder förmedlades. 

DO:s representant sade sig inte vilja bli missförstådd och betonade att han anslöt sig till 

skrivelsen i stort. Däremot menade han att sådana skrivelser behövde förtydligas (för att 

undvika diskriminering).248 

 
243 DO:s yttrande, s. 2. 
244 DO:s yttrande, s. 3. 
245 DO:s yttrande, s. 2. 
246 DO:s yttrande, s. 2ff. 
247 DO:s yttrande, s. 5. 
248 DO:s yttrande, s. 5f. 
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En mer systematisk kritik gjordes av en förening som kallade sig ”Rinkebybor mot 

nedskärningar” som gav ut en tidning kallad ”Rinkebybor” i december 1987.249 Föreningen 

beskrev sig i tidningen som en partipolitiskt obunden sådan som jobbade mot undermålig 

service, bristande underhåll och nedskärningar i stadsdelen.250 I det första anslaget beskrev 

föreningen att Familjebostäder hade tagit hjälp av media och politiker för att smutskasta 

invånarna i Rinkeby. På så sätt hade de splittrat invånarna och möjliggjort lyxsaneringar och 

rekordhöjningar av hyror, menade föreningens tidning.251 Inte nog med att boende hade fått 

leva i mögel, drag och med kalla element i flera år, när det skulle åtgärdas skulle hyrorna 

höjas kraftigt samtidigt som boende ställdes mot varandra.252 Tidningen beskrev att husen var 

dåligt byggda och att Familjebostäder hade skött underhållet bristfälligt. Därför hade de 

behövt renoveras efter 15 år istället för det brukliga halvseklet. Den kostnaden skulle bolaget 

nu lägga över på hyresgästerna i form av höga hyreshöjningar. Detta var ett bedrägeri som 

byggde på att man kunde beskylla invandrare och så kallade ”problemfamiljer” för bristerna, 

anmärkte föreningen. 253 

Föreningens skarpa kritik var inte enbart riktad mot Familjebostäder, utan fogades även in i 

en bredare bostadspolitisk kritik. Till exempel sågades regeringsdirektiv som krävde 

påkostade miljörenoveringar och satsningar på visuellt attraktiva fasader, eftersom att sådana i 

slutändan skulle läggas på hyrorna.254 Tidningen menade också att stora delar av 

hyreshöjningarna skulle gå till själva räntorna på nybyggnadslånen.255 Tidningen kritiserade 

även Hyresgästföreningens agerande i samband med projektet för att de avtalat med 

Familjebostäder om hyreshöjningar, istället för att mobilisera boende kring att få 

bostadsstandarden garanterad utan hyreshöjningar.256 

Föreningen uppmanade boende att låta bli att skriva på hyresgästintyg. På så sätt kunde de 

förhindra evakueringar och renoveringar av lägenheterna från att inledas. Föreningen 

uppmanade också boende att ansluta sig till föreningen och dess kampanj mot hyreshöjningar, 

och beskrev hur medlemmarna redan börjat att knacka dörr för att mobilisera sina grannar.257  

 
249 ”Rinkebybor”, tidning utgiven av föreningen Rinkebybor mot nedskärningar, nr 2, december 1987, 
4304/01/F3DA/136B (SSA), s. 1. Hädanefter: ”Rinkebybor” 
250 Rinkebybor, s. 11. 
251 Rinkebybor, s. 1. 
252 Rinkebybor, s. 4. 
253 Rinkebybor, s. 2f. 
254 Rinkebybor, s. 2f. 
255 Rinkebybor, s. 3. 
256 Rinkebybor, s. 5.  
257 Rinkebybor, s. 5. 
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Föreningen verkade av tidningen att döma främst ha verkat lokalt, även om radikala idéer på 

en nationell nivå framfördes. Exempelvis beskrevs hur problemet i slutändan skulle behöva 

lösas genom att såväl byggande som förvaltning sköttes offentligt, samt finansierades av en 

statlig bostadsbank för att motverka spekulation.258 Sådana systemförändrande förslag skulle 

kraftigt stuka entreprenörsurbanismen, samt givetvis behöva omfatta en mycket bredare 

politisk omvälvning. 

Både DO:s och Rinkebybor mot nedskärningars kritiska inlägg utgjorde röster på 

diskursivitetens fält som bröt mot den dominerande diskurs som genomsyrade 

Familjebostäders verksamhet. Ändå skiljde de sig åt på avgörande sätt. DO:s resonemang 

följde i stort sett det Franzén kallar orättfärdighetssynen på segregering. DO vände sig mot 

konstruktionen av invandrare som en schablonmässigt homogen kategori, som några 

fundamentalt Andra som behövde hållas tyglade och på avstånd. DO ville plocka isär 

sammansmältningen av oönskade egenskaper som tillskrevs invandraren, och som 

konstruerade denne som en oönskad och oskötsam gestalt. Istället behövde de nyanser som 

fanns bland invandrarna att ges ett erkännande. Ekvivalenslänkarna som gjorde invandrare till 

en enhetlig kategori och knöt dem till oordning blev ifrågasatta. Resonemanget illustrerar 

också att tecknet ”stabila hushåll” utgjorde en flytande signifikant. Det vill säga, tecknets 

betydelse var inte helt sluten. En alternativ diskurs kunde ifrågasätta de ekvivalenslänkar till 

exempelvis tecknet ”invandrare” som etablerades inom den dominerande diskursen. 

Resonemanget framstår sannolikt för den kritiske läsaren som mer påläst och nyanserat än 

exempelvis socialchefens yttrande diskuterat i föregående avsnitt. Däremot saknade det 

koppling till de rumsliga maktmönstren i stadsdelen. Det berörde inte hur diskursen om urbant 

förfall rationaliserade en entreprenörsurbanistisk regim. Då DO inte gjorde den kopplingen 

framstod tendenserna till diskrimineringen som ”onödiga misstag”, följaktligen ställde sig 

representanten bakom projektets övergripande mål. Det verkade som att problemet kunde 

lösas med mindre språkliga korrigeringar. Det är här klargörande att applicera Nancy Frasers 

begrepp om krav på erkännande som en ”svävande diskurs”. En sådan betecknas av att den 

inte ser bristen på erkännande som sammanvävd med ekonomisk fördelning och sociala 

maktmönster. Med en sådan utgångspunkt blir bristen på erkännande reducerad till 

symbolik.259 Att DO utan tvekan uppfattade diskrimineringen som onödiga misstag antyder 

 
258 Rinkebybor, s. 2. 
259 Fraser (2002), s. 189 & 190f. 
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att representanten rörde sig inom en sådan svävande diskurs. Ingenting i synpunkterna tyder 

på att diskrimineringen skulle kunna betraktas som involverad i hur staden organiserades 

rumsligt på ett genomgripande sätt. 

Hos föreningen Rinkeby mot nedskärningar artikulerades kritiken av Familjebostäders 

negativa skildring av boende inom ramen för helt andra typer av politiska krav. De negativa 

framställningarna av invandrare och ”problemfamiljer” blev istället sammanknutna med både 

hur bolaget misskött underhållet, och hur man velat lägga kostnaden för förvaltningen på 

boende. Föreningens tidning identifierade inte bara hur så kallade problemfamiljer i Rinkeby 

hade klumpats ihop och nedvärderats. Den beskrev även hur detta centrala inslag i diskursen 

om urbant förfall fyllde en funktion för Familjebostäder. Föreningen beskrev att en sådan 

nedvärdering legitimerat det bristande underhållet genom att förskjuta ansvaret på 

hyresgästerna. Dessutom hade den rationaliserat det de kallade lyxsaneringar, med tillhörande 

drastiska hyreshöjningar. I sammanhanget nämndes även direktiven om att skapa attraktiva 

fasader och påkostade renoveringar för att höja områdets status. 

De lösningar som föreslogs var också riktade mot de politiska och ekonomiska mekanismerna 

bakom hyreshöjningarna. De politiska förslagen om en ny typ av finansiering och produktion 

måste ses som lösningar som skulle förändra den urbana regimen påtagligt. Kritiken mot 

Hyresgästföreningen och uppmaningen att mobilisera och vägra skriva på några intyg vittnar 

om att förhandlingar och kompromisser sågs som otillräckliga för att bemöta grundproblemet. 

Sammantaget bör kritiken med Nancy Frasers begrepp betecknas som ”socialt grundad och 

strukturell”, snarare än svävande.260 Huruvida den här typen av organisering skulle kunna bli 

framgångsrik som motstånd mot ombyggnadsprojekt och tillhörande hyreshöjningar beror 

givetvis i slutändan på många faktorer. Till exempel är intern organisering, lokal förankring 

och mobiliseringsgrad faktorer som kan vara avgörande. Uppsatsens analys ska bara visa att 

föreningen faktiskt riktade sin kritik mot den rationalitet som genomsyrade Familjebostäders 

verksamhet på ett djupare plan. 

Det är inte helt rättvist att formulera denna distinktion som en personlig kritik mot DO:s 

representant. Institutionella ramar begränsade vad den anställde kunde lyfta i sin roll. Hans 

kritik begränsas också av att det var specifika synpunkter på bostadsförmedlingens potentiella 

diskriminering som efterfrågas. Hur som helst är precis dessa ramar i sig intressanta som 

 
260 Fraser (2002), s. 189 & 192. 
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potentiellt symptomatiska på just ett institutionellt mönster. De typer av krav på erkännande 

som här hade blivit institutionaliserade var de som inte bemötte underströmmarna av 

entreprenörsurbanism och diskurs om urbant förfall. De institutionaliserade kraven på 

erkännande var strukturellt tandlösa mot de mekanismer som skapade segregering och 

bortträngning. Möjligen skulle detta resonemang kunna förs längre: genom att 

institutionalisera krav på erkännande som en svävande diskurs skulle socialt grundade och 

strukturella krav på erkännande kunna bli delvis neutraliserade.261 Dessa två inlägg utgör 

exempel på hur andra röster kunde formera sig på diskursivitetens fält i motsättning till den 

diskurs som genomsyrade Familjebostäders verksamhet. En rent textuell analys skulle kunna 

förstå de två inläggen som mycket besläktade; båda bröt mot de ekvivalenskedjor som 

etablerades inom den dominerande diskursen. Den rumsliga diskursanalys som applicerats i 

den här uppsatsen har dock kunnat klargöra något av deras särart. Sammanfattningsvis är det 

först när diskursivitetens fält analyseras rumsligt, som knuten till ett faktiskt rumsligt fält, 

som vi kan se att det ena exemplet utgjorde en socialt grundad och strukturell kritik, medan 

det andra adresserade diskursens ytfenomen. 

Sammanfattande slutsatser 

Den här uppsatsen har visat att det fanns tydliga tendenser till ett brott mot en tidigare 

storskalig planering i riktning mot en entreprenörsurbanistisk regim inom Rinkebyprojektet. 

Storskalighet är inte bara uppsatsens begrepp för den tidigare urbana regimen, det har också 

framträtt som en betydande nod i själva diskursen som analyserats. Det var ett begrepp som 

Familjebostäder självt formulerade sig kring som det som behövde brytas mot. Begreppet i 

den rent fysiska utformningen stod för en grå enformighet, hårdhet, livlöshet och fysiskt 

förfall, i diskursen. Målet var att skapa en mer attraktiv stadsdel och det var främst en 

attraktionskraft utåt som var målet, snarare än en inre funktionsduglighet.  

Diskursen knöt även det fysiska förfallet till ett förfall i en bredare social bemärkelse. Det 

genomsyrade redan de tidiga planerna på hur den fysiska miljön skulle omformas. En central 

nod i diskursen var begreppet ”invandrare” med vilket många boende artikulerades som en 

homogen grupp av rasifierade Andra. 

 
261 Ett snarlikt resonemang för Molina (1997), s. 55, med hänvisning till Gilroy (1987). Molina beskriver att om 
rasism reduceras till en typ av mentalitet blir implikationen att den enkelt kan bekämpas med 
informationskampanjer. När statliga institutioner gör det till sin uppgift att bekämpa rasismen på ett sätt som 
utgår från en sådan problematisering riskerar djupare rasistiska tendenser att indirekt skyddas och förstärkas.  
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Genom verksamheten i det så kallade Bo-centrumet utvecklade Familjebostäder sina 

strategier för att styra det som bolaget konstruerat som ett socialt förfall i stadsdelen. Genom 

verksamheten som utgick därifrån strukturerades makten över boende som en typ av 

regerandekomplex. Genom olika metoder som bötfällningar och cirkulerande anställda som 

tillrättavisade boende ville bolaget etablera normer och värderingar som boende själva skulle 

internalisera och uppföra sig efter. Uppsatsen har visat att det inte bara handlade om en 

disciplin som skulle göra det rationellt för boende att bete sig på ett särskilt sätt. Istället 

handlade det om en styrning som skulle få boende själva att normalisera detta uppförande, på 

avstånd från Familjebostäders direkta interventioner. Företaget ville på så sätt att 

befolkningens uppförande skulle producera platsen som mer attraktiv. Attraktivitet hade 

återigen en konstituerande utsida i förfallet. I rapporterna om verksamheten som utgick från 

Bo-centrum var ”invandrare” och ”miljonprogrammet” centrala noder för att definiera 

förfallets sociala dimensioner. 

Diskursen om urbant förfall legitimerade det bristande underhållet och de byggtekniska 

bristerna genom att rationalisera dem som sprungna ur det främmande och förfallna hos de 

rasifierade Andra. I samma rörelse blev åtgärden mot problemet rationell: det gällde att 

åstadkomma motsatsen till det oattraktiva och förfallna hos befolkningen. Miljön och husen 

behövde bli mer attraktiva utåt och därmed locka en mer attraktiv befolkning till stadsdelen. 

Invandraren blev därmed konstruerad som en oberäknelig och lynnig inkräktare, fundamentalt 

oberäknelig och störande av ordningen. Invandraren blev på så sätt ingen inre gestalt som 

kunde resoneras med, utan en yttre gestalt som behövde bemötas med en tydligare stränghet. 

Lynnigheten hos den rasifierade Andra artikulerades också särskilt tydligt i planeringen av 

den lokala bostadsförmedlingen. I samarbetet med de andra kommunala aktörerna knöts den 

allmänna kategorin av rasifierade Andra till låg inkomst och ”farliga ungdomsgäng”. Det 

fanns en farosyn på det oordnade invandrarområdet och de så kallade farliga ungdomsgängen. 

De blev konstruerade som en yttre fiende som på ett slagfält, som skulle tvingas retirera och 

hållas tillbaka, exempelvis med hjälp av polisinsatser eller att de blev förmedlade färre 

bostäder. Samtidigt kunde den motsatta kategorin ges utrymme att flytta fram positionerna. 

Den motsatta kategorin symboliserades främst genom de så kallade ”stabila hushållen”. Detta 

begrepp var en flytande signifikant. Det vill säga, det var ett tecken vars betydelse den 

dominerande diskursen försökte sluta, samtidigt som andra diskurser kunde ifrågasätta den 
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betydelsen, exempelvis illustrerat av kritiken mot begreppet från DO. Begreppets betydelse 

blev konstituerad i motsättning till de oordnade hotfulla Andra, med tillhörande störande 

bostadsbeteenden. Samtidigt knöts betydelsen till attraktivitet, svenskhet och stabila 

inkomster. För bostadsförmedlingens direktiv var det centralt att hänvisa sådana hushåll till 

Rinkeby och Järva i stort. För att kunna uppnå en ökad attraktivitet kompletterades detta med 

vissa försök att marknadsföra stadsdelen, även om materialet inte tyder på att det ännu 

utarbetats en färdig image med vilken stadsdelen skulle kunna paketeras och säljas. 

Sammantaget genomsyrades Familjebostäders verksamhet under undersökningsperioden av 

en diskurs med vissa viktiga skillnads- och ekvivalensrelationer. Några centrala tecken i 

ekvivalenskedjan som problematiserade den föregående och samtidiga befolkningen och 

planeringen var: 

Storskalighet ßà avsaknad av liv ßà enformighet ßà hårdhet ßà fysiskt förfall ßà 

störande bostadsbeteende ßà invandrare ßà miljonprogrammet ßàoordning ßà 

oberäknelighet hotfullhet ßà låg inkomst ßà ungdomsgäng. 

Den här problematiserande ekvivalenskedjan ställdes också i motsättning till den önskvärda 

riktningen. I den motsatta ekvivalenskedjan fanns tecken som: 

Attraktivitet ßà livfullhet ßà utåt lockande fasader ßà stabila hushåll ßà svenskhet 

ßà stabila inkomster ßà ordning ßà förutsägbara beteenden. 

På så sätt hängde problematiseringen ihop med hur riktningen utstakades. Tillsammans 

bildade de en rationalitet för verksamheten. Glappet mellan problematiseringen och den 

attraktiva målbilden implicerade i diskursen en uppsättning åtgärdstyper. Den mest 

omfattande lösningen var själva renoveringen som skulle skapa en ökad fysisk attraktivitet, 

samtidigt som hyror drastiskt ökade och en viss grad av bortträngning av köpsvaga grupper 

skedde. På samma gång genomfördes en social styrning som skulle generalisera och 

internalisera rationaliteten bland de boende. Därutöver skulle marknadsföringen och 

bostadsanvisningen förändras för att locka fler så kallade stabila hushåll och svenskar till 

stadsdelen. 

Diskursen om urbant förfall och den entreprenörsurbanistiska regimen kan inte ses som 

begränsade till ett bostadsbolag. I Familjebostäders verksamhet under perioden var det 

centralt att på olika sätt interagera och samverka med andra kommunala och statliga aktörer. 
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Diskursen om urbant förfall var i högsta grad närvarande när bolaget manövrerade i den 

statsfinansiella sfären. Med framgång artikulerades det sociala förfallet som grund för att 

komma runt den så kallade trettioårsregeln för att kunna genomföra Rinkebyprojektet med 

statligt finansiellt stöd. Betecknande nog formulerades detta i termer av att storskaligheten 

och utländskhet behövde nedbrytas respektive begränsas i stadsdelen. En liknande 

argumentationsteknik kunde däremot inte få projektet definierat som en nybyggnation för att 

erhålla nybyggnadsstöd. 

Samverkan med kommunala aktörer var också avgörande för att fatta ett helhetsgrepp om 

stadsdelen, främst för att genom bostadsförmedling och marknadsföring förändra 

befolkningens sammansättning i den önskade riktningen. Enligt Harveys formulering av 

entreprenörsurbanismen är privat-offentlig samverkan en karaktäriserande aspekt av 

entreprenörsurbanismen.262 Beroende på lokala förutsättningar kan lokal samverkan dock anta 

olika former. Att samverkan främst var kommunal (med ett visst statligt stöd) i Rinkeby 

måste förstås utifrån den historiska kontexten av kommunens och de kommunala 

bostadsbolagens starka ställning i Stockholm. Dessutom är det relaterat till att 

entreprenörsurbanismen endast var halvfärdigt utvecklad under undersökningsperioden. 

Halvfärdig, eller del av en ”ojämn och differentierad” utveckling, så kan 

entreprenörsurbanismen beskrivas i Rinkeby under undersökningsperioden.263 Den var 

beroende av lokala förutsättningar, och det finns anledning att dröja kvar vid dem. Uppsatsen 

har inte bara visat att tendenser till entreprenörsurbanismens framväxt i Stockholm har funnits 

innan 1990-talets reformer. Än mer central är slutsatsen att processen inte har var begränsad 

till de lukrativa innerstadsområdena, utan tvärtom satte djupa spår även i 

miljonprogramsförorten Rinkeby. Dessutom, den halvfärdiga entreprenörsurbanismen blev i 

hög grad utmejslad ur diskursen om urbant förfall. Den problematisering som skedde genom 

diskursen om urbant förfall var ständigt närvarande när man utarbetade den attraktiva och 

konkurrenskraftiga målsättningen. Så skapades en samlad rationalitet. Diskursen om urbant 

förfall medförde i hög grad entreprenörsurbanistiska lösningar just genom att den 

problematiserade den samtidiga stadsdelen som det motsatta. 

 
262 Harvey (2011), s. 113fff. 
263 Lauria (1997), s. 7. Idén om ojämna och differentierade rörelser mot entreprenörsurbanism har, som 
diskuterat i teoriavsnittet, använts i uppsatsen för att förstå hur vissa aspekter av entreprenörsurbanism kunnat 
utvecklas medan andra aspekter varit halvfärdiga eller outvecklade.  
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Med det kan forskningsfrågorna besvaras. Diskursen om urbant förfall problematiserade 

Rinkeby genom att knyta miljonprogrammets storskalighet till förfall i fysisk och social 

bemärkelse, samt till invandrare som bärare av oordning och hotfullhet. I samma rörelse 

utstakades målen och riktningen som en utåtriktad attraktivitet och en tillhörande mer 

köpstark, svenskare befolkning. Det förklarar titeln till min uppsats: Från förfall till 

entreprenörskap. Förfallet som titeln syftar på är diskursen om urbant förfall. Rörelsen 

handlar främst om en logisk rörelse som etablerades inom rationaliteten snarare än en 

kronologisk succession. Från diskursen om urbant förfall rationaliserades 

entreprenörsurbanismen. Titeln föreslår alltså att rörelsen mot entreprenörsurbanism här inte 

bara har markerats av en rörelse bort från storskalig planering som Harveys titel ”Från 

storskalig planering till entreprenörskap” antyder. 264 Konstruktionen av invandrare som 

oberäkneliga rasifierade Andra måste förstås som en bärande länk i processen. Diskursen om 

de här Andra, har Molina visat, följer en kontinuitet från hur arbetare och ”tattare” 

konstruerats som Andra historiskt i Sverige.265 Uppsatsen har undersökt fallet Familjebostäder 

och Rinkeby men det finns goda skäl att utforska parallella tendenser i andra 

miljonprogramsområden i Stockholm och i andra svenska städer. Inte minst är det relevant 

eftersom att diskursen om områdena och invandrare som Andra verkar på en nationell 

skala.266 

Resonemanget om sammanflätningen av diskursen om urbant förfall och 

entreprenörsurbanismen kan eventuellt tas längre: en effekt av diskursen om urbant förfall kan 

vara just att dölja entreprenörsurbanismen. En sådan effekt riskerar att reproduceras av 

forskning som förutsätter att entreprenörsurbanismen varit frånvarande i de områden som 

drabbats av en diskurs om urbant förfall. Ett kritiskt forskningsbidrag bör istället adressera 

sammanflätningen dem emellan. Om entreprenörsurbanismen som begrepp ska klargöra den 

centrala tendensen som städer följt, från storskalig planering till entreprenörsurbanism, så är 

ett sådant vidgat begrepp nödvändigt. 

Uppsatsen har inte haft ansatsen i val av material eller metod att genomföra några kvantitativa 

undersökningar av nybyggnationen. Den har till exempel inte mätt den precisa omfattningen 

av befolkningsomflyttningar som orsakats av gentrifiering i stadsdelen.267 En annan sådan typ 

 
264 Harvey (2011). 
265 Molina (1997), s. 69–73. 
266 Ericsson, Molina & Ristilammi (2002), s. 15. 
267 Ett ramverk för att operationalisera gentrifiering kvantitativt har förtjänstfull tagits fram av Hedin, Clark, 
Lundholm & Malmberg (2012).  
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av kvantitativt baserad undersökning skulle kunna beröra hur trångboddheten påverkats av 

ombyggnationer i Rinkeby, och även andra miljonprogramsområden. Medan 

miljonprogrammets byggnation skulle råda bot på trångboddhet, vore ett intressant uppslag 

för framtida forskning hur rörelsen bort från storskaligheten de senaste årtiondena hängt ihop 

med en ökad trångboddhet. Som beskrivet i bakgrundsavsnittet ovan är Rinkeby idag 

Stockholms mest trångbodda bostadsområde bortsett från Universitetets studentbostäder. En 

sådan forskning måste däremot undvika att representera den storskaliga planeringen 

nostalgiskt. Den planeringen har som sagt historiskt involverat en bortträngning av 

folkhemmets Andra.268  

De exempel på andra röster på diskursivitetens fält som analyserats i uppsatsen kan illustrera 

hur en kritik mot den dominerande rationaliteten kan gestalta sig. Exemplen kan vara 

belysande för de som vill vricka rationaliteten i en annan riktning. Vissa nöjer sig möjligen 

med att bostadsbolag och andra aktörer blir mer anständiga i sin retorik om invandrade 

människor, och mer nyanserade i sina förståelser av kulturella skillnader. För dem kan 

informationskampanjer om kultur och språkbruk vara en väg i rätt riktning. Det kan eventuellt 

till och med inkorporeras i institutioner, som DO:s uttalande visade redan 1987. Föreningen 

Rinkebybor mot nedskärningar formulerade däremot i sin tidning problemet som just något 

strukturellt där diskursen om Rinkebys rasifierade Andra sågs som sammanlänkad med en 

politisk och ekonomisk rationalitet. De som vill omstrukturera rationalitetens djupare 

underströmmar behöver just framföra en strukturell kritik. En sådan adresserar hur diskursens 

tecken hör ihop med den entreprenörsurbanism som bygger platsers ekonomi för att göra dem 

mer attraktiva - samtidigt som sociala mål underordnas, med segregering och bortträngning 

som resultat. Endast en sådan kritik bemöter hur diskursen faktiskt är involverad i att på ett 

ojämnt sätt organisera stadens rum.  

 
268 Molina (1997).  
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Summary 

This thesis investigates the development of entrepreneurialist planning in the case of the 

Stockholm-based municipal housing company Familjebostäder - through its management of 

the neighbourhood Rinkeby in the period of 1985–1995. Principally, this management 

consisted of the rebuilding project “the Rinkeby Project”. In short, entrepreneurialism is the 

shift in planning rationality from an advancement of social functionality of the city or 

neighbourhood, to a prioritization of its attractivity and competitiveness. Entrepreneurialism 

has been entangled with increasing segregation, gentrification and displacement in Stockholm 

the past few decades. 

Entrepreneurialism is usually associated with inner cities and the period after Swedish 

deregulations and reforms in housing policies in the 1990’s. This thesis investigates the roots 

of entrepreneurialism just before these reforms, and outside the inner-city area of Stockholm. 

In the same period, the “million program” housing stock in Sweden, built at the peak of large-

scale planning between 1965–1975 to largely eradicate housing shortage and poor housing 

conditions, was negatively framed in the media and political discourse. The negative 

depictions of the million program suburbs and their populations constituted a discourse on 

urban decline: that is, the million program suburbs were depicted as dangerous and volatile, 

and its populations were frequently constructed as dangerous racialized Others. 

Even though both entrepreneurialism and the discourse on urban decline have historically 

been key features of the distancing from large-scale planning, they have not been researched 

as interrelated phenomena in Stockholm. This thesis conducts such an analysis in the case of 

one of the most racialized and stigmatized neighbourhoods in Sweden, namely Rinkeby. 

At the onset of the first construction of Rinkeby in 1968, a broad political consensus viewed it 

as a pivotal moment in a successful story of the million program’s large-scale planning. In the 

1970’s, like many million program areas, Rinkeby started to be viewed as dull and monotone, 

and in the 1980’s, a discourse on decline and criminality started to emerge. The immigrant as 

an exotic but dangerous Other became central to the media discourse about the 

neighbourhood. 

This discourse provided fertile ground for the problematization that would permeate the 

Rinkeby Project. When the first meetings outlining the Rinkeby Project took place, large-

scale planning was evidently the frame of reference for the negative qualities of Rinkeby that 
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Familjebostäder wanted to part from. The building frames and the environment were 

understood as repetitious, drab and dull – emphatically constructed as the opposite of the 

attractiveness that should be achieved. Furthermore, the analysis of this discourse revealed 

that the problematization of the large-scale planning bleed over and associated a problematic 

population with the large-scale architecture. Importantly, this social problematization of the 

population was utilized to gain governmental financial support, despite it breaking regular 

practice of such support only being granted after thirty years had passed since the buildings’ 

constructions. The buildings needed reparation due to inadequacies in their constructions, not 

because of how they had been used. Nevertheless, by constructing these faults as part of the 

social problem rather than technical inadequacies, Familjebostäder gained irregular financial 

support for the project. The same arguments were utilized in an attempt to gain a type of state 

financial support that was by law restricted to erections of new house structures, but in that 

case the arguments were unsuccessful. 

This social problematization was perhaps most clearly articulated in the practices that 

Familjebostäder organized in the local management centre, a building erected as part of the 

Rinkeby Project where the Rinkeby-based employees were stationed. From this centre, the 

company held seminars and meetings regarding how to manage and govern the tenants’ 

behaviours. Crucial to the discourse about how the tenants were problematic was the idea of 

the “immigrants”, depicted as unpredictable intruders and a culturally homogenous group. 

From the local management centre, employees circulated in the neighbourhood to reprimand 

and fine the residents when they broke from regulations or acted in disaccord with their 

standards. Also, the centre was strategically centrally placed and equipped with a tinted glass 

window from which the local manager could see residents passing and address behaviours he 

viewed as problematic. The aim of this social management was to implement certain norms 

and values. Importantly, these values were meant to be internalized and reproduced by the 

residents themselves, at a distance from the management’s direct intervention. Accordingly, 

the power was organized as a form of governmentality – that is “the conduct of conducts”, 

making subjects of power reproduce the power over themselves rather than being more 

directly disciplined. This governmentality normalized the entrepreneurial standard of 

attractivity, closely connected to Swedishness, while de-normalizing the supposedly unruly 

conduct associated with immigrants. This rationalized measures to change the tenants’ 

composition – making the share of the immigrants decrease. Also, it legitimized harsher 

treatments and attitudes towards these immigrant Others. 
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The Rinkeby Project caused rents to soar with around 30% increases, staggering raises for the 

time in Swedish history. Consequently, displacement and gentrification followed. Around one 

out of ten residents were forced to move immediately after the first few phases of the project. 

Familjebostäder was also involved in a local partnership group that aimed at changing the 

composition of the population of Rinkeby and the larger Järva area by more direct means. The 

partnership group established a local housing agency that was permeated by the discourse on 

urban decline as well as an entrepreneurial rationality. The discourse of the problematic 

populations constructed immigrants, so called “youth gangs”, low wages and disturbing 

tenant behaviours as intertwined parts in one whole and compound phenomena. The opposite 

attractive direction was constructed as composed of Swedishness, stable wages and, more 

vaguely, more “stable households”. This vague notion became a meaningful sign as it was 

tied to Swedishness and attractivity and in opposition to immigrants and danger. As such, it 

functioned as a type of euphemism, a sign that, while rather empty in itself, became 

meaningful through these discursive links. The local housing agency was thus to provide 

housing in Rinkeby primarily for these “stable households”, and less so to its opposite. 

In these discussions, the immigrant Others were also construed as a type of outside threat, 

structurally similar to a threat on a battlefield. Accordingly, they could be forced to retreat. 

Therefore, increased police measures were regarded as important to handle the so-called 

youth gangs. Furthermore, the partnership group employed a few measures to market the area, 

in order to boost its attractivity and status as well as promoting the legitimacy of the 

partnership. 

As part of the discourse analysis, the method which is utilized in the thesis, it is important to 

sketch some general outlines of competing discourses to the dominant one. The thesis briefly 

illustrates such critiques through two examples of alternative and critical voices on 

Familjebostäder’s management of Rinkeby in the period. One of these voices was the 

Equality Ombudsman. The Equality Ombudsman criticized the use of the idea of “stable 

households” as a euphemism for immigrant families and argued that there was no evidence 

that immigrants should be regarded as unstable in general. Furthermore, the Ombudsman 

argued that some of the local housing agency’s formulations might lead to illegal 

discriminations against immigrants. These problems could be adjusted with minor tweaks in 

language in the Ombudsman’s opinion. The Ombudsman largely supported the agency’s 

work. 
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A local association called “Rinkeby Residents against Welfare Retrenchments” produced a 

journal containing a more structural critique of Familjebostäder and the Rinkeby Project. The 

association argued that Familjebostäder pitted residents against each other by branding some 

families as problematic. Furthermore, the association argued that this rhetoric was used to 

legitimize years of substandard management of the houses as well as the current luxurious 

rebuilding project which would results in drastic rent hikes. Crucially, this critique pointed to 

the connection between the discourse on urban decline and the entrepreneurialist rhetoric. 

Contrary to the Equality Ombudsman’s criticism, the discourse of immigrants as Others was 

understood as structurally entangled in these spatial dynamics in the association’s account. 

The thesis concludes that this sort of structural critique addresses the core of the function and 

rationality of the discourse on immigrants as Others. Rather than calling for minor 

adjustments of surface phenomena, it demands a structural change.  
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