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ATT PRATA MED, INTE OM 
– Stockholms miljonprogramsbor om sina bostadsområden    



2

MILJONPROGRAMMET

Miljonprogrammet är ett sammanfattande namn 
på bostads- och bostadsbyggnadspolitiken i Sverige 
under perioden 1965–74. Bostadspolitiken domine-
rades under denna period av en politiserad bostads-
marknad. Målet var att lösa bostadsbristen och höja 
bostadsstandarden. 
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Miljonprogrammet representerar olika typer av bostäder och 
boendemiljöer men symboliseras främst av höga betonghus i 
förorter med monotona miljöer. 

När Stockholms miljonprogram omnämns i media är det ofta 
i negativa sammanhang. Journalister och andra, som själva inte 
bor i miljonprogrammet, ger bilden av dessa områden på ett 
sådant sätt att de uppfattas som otrygga områden präglade av 
kriminalitet och utanförskap.  

Om rapporten
Boendet är en självklar del av välfärden och det är viktigt att 
människor är trygga och trivs där de bor. Känslan av trygg-
het beror på många faktorer. Det som ofta förknippas med 
trygghet – poliser och säkerhetsåtgärder – är bara en liten del. 
Exempel på andra faktorer är delaktighet och inflytande. Det 
är också viktigt att människor känner igen sig i hur det egna 
boendet skildras och har möjlighet att vara med och ge en kor-
rekt bild av sitt bostadsområde. Media har här ett stort ansvar.  

Den här rapporten, som redovisar miljonprogramsbornas egen 
uppfattning om sina bostadsområden, bygger på resultatet av 
Miklos1 undersökning ”Sveriges miljonprogram 2014” som 
genomfördes i december 2013. En del av Miklos undersökning 
bestod av frågor från Hyresgästföreningen region Stockholm. 
Det är resultatet av denna del, gällande Stockholms miljonpro-
gram, som redovisas här.

Hyresgästföreningen Järvas enkätundersökning ”Så tycker Järva- 
borna” som genomfördes våren 2014 kompletterar resultatet 
av Miklos undersökning. 

1. Aktör som tar fram information om och analyserar miljonprogrammet.
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Miklos undersökning visar att:

Nästan alla som har svarat är alltså trygga i sin 
bostad, i sitt bostadsområde och i anslutning till 
kollektivtrafiken i närområdet.

Frågan är då om Järvaborna bekräftar resultatet 
ovan och speglar Stockholmsregionen som hel-
het.   

Hyresgästföreningen Järvas undersökning visar att: 

När det gäller frågan om Järvabornas möjligheter 
till inflytande över och påverkan på sitt bostads-
område visar undersökningens resultat något helt 
annat: 
   
Järvaborna trivs och känner sig trygga men tycker 
inte att de har något inflytande över sitt bostads-
område. 

SÅ TYCKER 
MILJONPROGRAMSBORNA 
I STOCKHOLMSREGIONEN
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92 procent uppger att de är trygga 
i sina bostadsområden.

96 procent är trygga i sin bostad. 

91 procent är trygga när de går från 
tunnelbanan/pendeltåget/bussen 
till sin bostad.

90 procent vill kunna påverka 
processen vid upprustning. 

73 procent anser att de inte har haft 
möjlighet att påverka processen. 

68 procent uppger att de bara har 
liten möjlighet att påverka i sitt 
närområde.

70 procent är nöjda med sin hyres-
värd.

Nästan 70 procent av Järvaborna 
känner sig relativt trygga och trivs   
i Järva men de saknar sådana trygg-
hetsåtgärder som en fungerande 
offentlig service och fler arbetstill-
fällen. 



6

ATT PRATA MED, INTE OM 

Miljonprogramsborna i Stockholmsregionen är trygga 
i sina bostadsområden. Det visar Miklos undersök-
ning. Järvaborna kompletterar detta med att man 
dessutom trivs. Men Stockholms miljonprogramsbor 
är inte trygga helt och fullt; de upplever att de har liten 
möjlighet till inflytande.   

Den mediala bilden av miljonprogrammet är inte en 
bild som de boende delar. Miljonprogramsborna är till 
övervägande del positivt inställda medan de som inte 
bor i miljonprogrammet får en negativ bild av det. I 
grunden är detta ett demokratiskt problem; att inte 
kunna ge en korrekt bild av sig själv. Andra definierar 
vem man är och platsen man bor på. 

Miljonprogramsborna i Stockholm upplever att de 
bara har liten möjlighet till inflytande och i samband 
med den skeva bilden av miljonprogrammet visar detta 
att samhället inte pratar med Stockholms miljon-
programsbor, utan om.  

I den offentliga debatten har den som definierar ett 
problem, också möjlighet att visa på hur problemet 
ska lösas. Men miljonprogramsborna i Stockholms-
regionen har inte själva möjlighet att vare sig definiera 
problem eller visa på möjliga lösningar. 
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HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION 
STOCKHOLMS FORTSATTA ARBETE

Hyresgästföreningen region Stockholm anser att det är 
mycket viktigt att miljonprogramsbornas egen bild av 
miljonprogrammet kommer fram i debatten.    

Detta kommer att öka förutsättningarna för miljon-
programsbornas möjligheter till inflytande över sina 
bostadsområden. Hyresgästföreningen region Stockholm 
kommer att aktivt arbeta för miljonprogramsbornas 
påverkansmöjligheter vid till exempel upprustningar. 

Lösningen är att prata med och inte om 
miljonprogramsborna. 



Hyresgästföreningen region Stockholm
hyresgastforeningen.se
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