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“Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla 

sättet att tänka”  

Albert Einstein (1879-1955)
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– Förord – 

 

Genomförandet av denna studie har varit intressant. Både gammal och ny kunskap 

har tillämpats och vi hoppas att Ni som tar del av uppsatsen finner detta intressant 

och lärorikt. 

 

Vi vill här passa på att tacka våra handledare för vägledning. Vi vill också tacka 

Arena Huddinge för uppsatsämne och särskilt Ali Baniasadi för all hjälp med det 

praktiska. Tacka vill vi också göra våra opponenter, som tagit sig tid och Jonatan 

Dahlbeck för korrekturläsning. Vi måste även tacka alla som valt att deltaga i 

undersökningen för detta hade inte gått utan Er! 

 

Stockholm januari 2008 

 

 

Hamida och Mina 
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– Sammanfattning – 

 

Syftet med studien är att finna orsaker till varför en naturlig målgrupp, personer som 

arbetar i området, väljer att inte bosätta sig i Flemingsberg. Med hjälp av studien vill 

vi vidare ta reda på om det föreligger skilda uppfattningar i synen på Flemingsberg 

mellan de boende och de personer som endast arbetar i området. Om skillnader kan 

urskiljas finns det möjligheter att finna faktorer som kan hjälpa områdets utveckling. 

Genom att tillämpa en parallell kombination av den kvantitativa och den kvalitativa 

ansatsen, via vetenskapliga artiklar och genomförandet av två skilda 

surveyundersökningar har en omfattning av relevant data samlats in och analyserats. 

De två surveyundersökningarna genomfördes på två grupper, varav en bestod av 

boende i Flemingsberg och den andra av personer som endast arbetar i området. 

 

För att kunna förklara fenomenet har ett antal nyckelord använts i den teoretiska 

referensramen. Nyckelorden handlar om nationell strategi för hållbar utveckling, 

varför man flyttar samt hur man marknadsför en plats och dess rykte. Detta förklaras 

mer ingående i teoriavsnittet. 

 

Studien visar att det föreligger mer likheter än skillnader vad gäller synen på området 

mellan de båda grupperna. Den största skillnaden mellan dessa grupper var att 

respondentgruppen boende var mer positiv till Flemingsberg än vad gruppen 

anställda var. Denna skillnad har bidragit till uppbyggnaden av en negativ mental 

karta samt att denna grupp enligt stressmodellen kräver större incitament till att 

flytta. Likheterna låg i att båda grupperna ansåg att det krävdes en omfattande 

upplyftning vad gäller trygghet, utbud och områdets arkitektur. Majoriteten av de 

båda grupperna vill se mer varierande bebyggelser då flertalet anser att stadsdelen 

har för många höghus. Vidare framgår det även att grupperna ser Flemingsberg som 

ett mångkulturellt samhälle, dock uppskattas detta mer av en del och mindre av 

andra. Många respondenter anser vidare att stadsdelen har en enorm fördel då många 

företag och betydelsefulla myndigheter valt att etablera sig i området. Vidare anser 

de att stadsdelen har potential och de menar att det går att hjälpa områdets utveckling 

och samtidigt bygga upp ett positivt rykte. 
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Kapitel 1 

– Inledning – 

 

 

1.1 Bakgrund 

I en allt mer globaliserad värld där ständig urbanisering pågår är det viktigt att varje 

nation strävar efter ett hållbart samhällsbyggande. Ett arbete för hållbar utveckling 

bidrar till positiva framtida ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar 

(Regeringskansliet 2003/04:129). Historiskt har Sverige haft en rad omfattande 

investeringsprogram för både infrastruktur och bostadsbyggande, dock är detta 

samhällsbyggande inte lika omfattande som förr. En god samhällsplanering har inte 

bara en stor betydelse för välfärdsutvecklingen i landet, utan den fysiska planeringen 

är en viktig reglering av stadens offentliga struktur (Regeringskansliet 2003/04:129, 

Lundén 1999). Vidare leder en god samhällsplanering till förbättrade förutsättningar 

för boende, integration och den sociala välfärden samtidigt som ett gynnsamt 

näringsliv bidrar till en ökad sysselsättning. Många studier kring samhällsutveckling 

och migrationsfrekvenser i landet tyder på att de geografiska och demografiska 

faktorerna har en stor betydelse för den samhällsutveckling som sker (Andersson, 

2000). De studier över demografi som genomförts påvisar hur de demografiska 

förändringarna påverkas av de ekonomiska, sociala och de politiska faktorerna samt 

hur dessa i sin tur påverkar samhällsutvecklingen. 

 

Den svenska befolkningen stiger konstant (www.scb.se, 2008) och tillväxten skiljer 

sig mellan landets kommuner. Tillväxtfaktorn har en stor betydelse i kommunernas 

arbete och påverkar utvecklingens riktning i dessa områden. För många kommuner är 

det just denna faktor som skapar de finansiella och arbetsmässiga utmaningarna 

(Korpi, 2003:1). Dessa utmaningar leder i sin tur till att en ökad konkurrens uppstår 

bland de 290 kommuner som finns i landet (www.skl.se, 2008). På senare tid har 

denna konkurrens intensifierats. Konsekvenserna av detta har lett till att kommunerna 

måste finna konkurrensmedel som uppvisar den egna kommunens fördelar, detta för 

att locka till sig arbetskraft och människor som väljer att bosätta sig i kommunerna 

(Medway et al, 2008). De kommuner som lyckas utveckla en attraktiv miljö och 
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samtidigt upprätthålla en god nivå på den sociala servicen och de personnära 

tjänsterna kommer att locka till sig fler invånare (Korpi, 2003:1). Om man ser till de 

geografiska perspektiven är det inte mycket en kommun eller stadsdel kan göra för 

att ändra på läget. Däremot kan ett utvecklingsarbete, i form av ett dynamiskt 

näringsliv och en god service till den befolkningen höja standarden och 

attraktionskraften i dessa kommuner. Då kommuner har olika förutsättningar för att 

lyckas med detta, har befolkningsutvecklingens ökning och minskning sett olika ut 

runt om i landet (Korpi 2003:1). En destination som lyckas bibehålla sin befintliga 

befolkning och på samma gång attrahera en ny befolkning, nya företag och nya 

investerare kan kompensera den ”bristfälliga” destinationsplaceringen. I en 

storstadsregion rör sig människorna ständigt över kommunernas gränser och skulle 

rörligheten förhindras på något sätt skulle regionens effektivitet minskas. Även om 

kommunerna idag samarbetar med varandra finns det en ständig kamp om att locka 

till sig de ”bättre” invånarna, företagen och investerarna (Lundén, 1999). 

Kommunerna är därför beroende av flyttströmmar då framtida finansiella fördelar 

kan erhållas. Större städer genererar i regel mer tillväxt och detta i sin tur genererar 

positiva flyttströmmar (Korpi, 2003:1).  

 

För att ett område ska kunna marknadsföra sig och lyckas med sin marknadsföring 

måste platsen urskilja sig på ett bättre sätt än sina konkurrenter. Området måste vara 

tilldragande och karakteriseras av något utöver det vanliga. (Echtner et al, 2003). 

Vidare måste arbetet med en hållbar utveckling bidraga till en ökad trygghet bland 

befolkningen. Ett aktivt arbete inom rättsväsendet och kampen mot brottslighet är 

något som berör varje enskild individ i samhället och ett effektivt rättsväsende är av 

nödvändig vikt och av stor betydelse. Detta arbete är inte bara viktigt för samhället 

utan även för den ekonomiska tillväxten och för näringslivets utveckling. Ett aktivt 

arbete för förebyggandet av brott förebygger känslan av otrygghet bland 

befolkningen och trygghetsfaktorn medför att vissa områden blir mindre attraktiva 

för boende och näringsliv (Regeringskansliet 2003/ 04: 129).  

 

En kommun som lyckats skapa tillväxt och en positiv flyttström är Huddinge 

Kommun som är beläget söder om Stockholm. Kommunen har under de senaste åren 
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haft ett positivt flyttnetto och den beräknade framtida prognosen för området tyder på 

en fortsatt god utveckling (www.huddinge.se, 2008). 

 

 

Figur 1 Karta över Huddinge kommun 

Källa: www.huddinge.se, 2008 

 

Stadsdelen Flemingsberg tillhör Huddinge kommun, som är Stockholm läns näst 

största kommun (www.huddinge.se, 2008). Efter många satsningar de senaste åren 

arbetar Huddinge kommun effektivt för att utmärka stadsdelen som ett kunskapsnav. 
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Figur 2 Karta över stadsdelen Flemingsberg 
Källa: www.huddinge.se, 2008 

 

Det finns ofta en negativ laddning runt begreppet Flemingsberg då bostadsområdet 

förknippas med miljonprogrammet i dess negativa bemärkelse. Bilden hos många 

människor är hur Flemingsberg var förr, medan den positiva utveckling som skett i 

området är relativt okänd. För att få bort de negativa associationerna som präglat 

området har ett flertal förbättringsarbeten pågått (Stiernstedt, 2007). För att lyckas 

uppnå den vision har området i västra Flemingsberg bland annat bytt namn till 

Grantorp. Området har även fått en omfattande upplyftning som exempel kan man 

nämna att området kring Flemingsberg centrum byggts om. För att utvecklingen ska 

ske i rätt riktning behövs en samordning av resurser och kompetens från alla aktörer 

och intressenter i stadsdelen (Arena Huddinge, 2008).  

 

Det kommer att krävas ett omfattande arbete och marknadsföring för att kommunen 

ska kunna förmedla den vision som ställts upp för stadsdelen och få bort den 

negativa synen som stadsdelen dragits med sedan 1970-talet. Marknadsföring av 

platser är en utmaning då områden måste lära sig att ta till vara på de möjligheter 

som finns samt upprätthålla de krafter som området har (Kotler, 1993).   

 

För att utveckla stadsdelen Flemingsberg till en regional kärna kommer det krävas 

nya bostäder, arbets- samt studieplatser för att möta den framtida efterfrågan.  
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Den beräknade befolkningstillväxten för området kommer i framtiden att öka och 

nya boenden kommer att behövas för studenter och förvärvsarbetande som väljer att 

bosätta sig i området. Utbyggnadspotentialen finns i bra lägen i centrala 

Flemingsberg, exempelvis inom campusområdet söder om sjukhuset, vid 

Hälsovägen, Flemingsbergscentrum och i Flemingsbergsdalen (Stiernstedt, 2007). 

 

1.2 Problemformulering 

Idén till denna studie väcktes efter att Södertörns Högskola fått en förfrågan från 

Arena Huddinge. Uppdragsgivaren det vill säga Arena Huddinge vill tillsammans 

med studenter från högskolan genomföra en analys av Flemingsbergs 

bostadsmarknad. Tanken är att till framtiden bygga upp ett attraktivt bostadsområde i 

Flemingsberg för att främja tillväxten och öka Huddinge kommuns attraktionskraft. 

Ett samarbete med Arena Huddinges bostadsgrupp som består av Alliance 

Fastighetsutveckling, Borohus, Disab Håltagnings AB, Hemgården, Huddinge 

kommun, JM, NCC, PEAB, Skanska och Småa har inletts för att uppnå syftet. 

 

Flemingsberg lyfts fram som ett av de tre viktigaste utvecklingsområdena i 

Storstockholmsregionen (RUFS, 2001). Planer på expansion inom detta område 

pågår men statistik visar att 7,4 procent
1
 av dem som arbetar i Flemingsberg väljer att 

bo i området (www.huddinge.se, 2008). Uppgifter visar även att utflyttningen år 

2007 var något högre än inflyttningen (USK:s områdesdatasystem). Då endast ett 

fåtal människor väljer att bosätta sig inom denna stadsdel vore det intressant att se 

hur man kan stärka stadsdelen Flemingsbergs attraktivitet och attraktionskraft 

beträffande etableringar och boendemiljöer? (Arena Huddinge, 2008). Hur anser 

befolkningen i Flemingsberg att arbetet med att förbättra synen på området har gått? 

Skiljer de boendes uppfattning om området från folk som endast arbetar här? Om det 

föreligger skillnader är det av intresse att urskilja dessa. De boende förmedlar en viss 

bild av sitt område medan denna kan upplevas annorlunda bland människor som 

endast vistas i området under vissa tider på dygnet. 

                                                
1
 12 965 personer har sitt arbete i Flemingsberg och 12 011av dessa pendlar in till arbete i området 

(http://www.huddinge.se/upload/OmKommunen/Statistik/Flemingsberg_delomrade.pdf) 
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1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att finna orsaker till varför en naturlig målgrupp, 

personer som arbetar i området, väljer att inte bosätta sig i Flemingsberg. 

 

Med hjälp av denna studie vill vi vidare ta reda på om det föreligger skilda 

uppfattningar i synen på Flemingsberg mellan de boende och de personer som endast 

arbetar i området. Om skillnader kan urskiljas finns det stora möjligheter att finna 

faktorer som kan hjälpa områdets utveckling i rätt riktning.  

 

1.4 Avgränsning 

I denna studie har valet att genomföra två undersökningar på två skilda grupper. 

Detta för att kunna urskilja likheter och skillnader mellan grupperna då en nöjd 

befolkning lättare kan förmedla en positiv bild till omvärlden. Om skillnader mellan 

grupperna förekommer kan detta åtgärdas till det bättre. Skulle det finnas likheter då 

båda grupperna till exempel anser att något är dåligt kan även detta åtgärdas då 

denna samstämmighet bekräftar att något bör åtgärdas. 

 

Huddinge kommun är belägen i den södra delen av Stockholms län och har en area 

på 141,1 kvadratkilometer. Kommunen har 92 000 invånare och är uppdelad i sju 

kommundelar. Dessa är Vårby, Segeltorp, Flemingsberg, Stuvsta-Snättringe, 

Sjödalen-Fullersta, Trångsund och Skogås (www.huddinge.se, 2008). För att 

genomföra denna studie och uppfylla syftet har vi valt att avgränsa oss till stadsdelen 

Flemingsberg. Här finns 3594 hyresrätter, 1305 bostadsrätter, 553 äganderätter och 

693 övriga boendeformer (USK:s områdesdatasystem). Avgränsningen har vidare 

gjorts till specifika områden i Flemingsberg, dessa är Visättra och Grantorp. 

Områdena Kästa och Glömsta har uteslutits ur undersökningen då befolkningen i 

dessa områden inte ser sig som Flemingsbergsbor (Arena Huddinge, 2008). 

Begränsningar har sedan gjorts vad gäller boendeformer, undersökningen innefattar 

endast hyresrätter och bostadsrätter.   

 

Önskemålet var till en början att dela ut enkäter till fem av områdets största 

arbetsgivare. Bland de största arbetsgivarna finns Karolinska universitetssjukhuset i 
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Huddinge, Karolinska institutet, Södertörns Högskola, Södertörnspolisen och 

Siemens AB (www.svensktnaringsliv.se, 2008). Av dessa fick vi tillträde till 

Södertörns högskola och Södertörnspolisen, sedan fick vi även tillträde till 

Södertörns tingsrätt. Det hade varit av intresse att även inkludera Karolinska 

universitetssjukhuset i Huddinge, då organisationen är den enskilt största 

arbetsgivaren i Flemingsberg, dock medgavs inte tillträde. 
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Kapitel 2 

– Flemingsberg – 

 

Med en area på 17,8 kvadratkilometer är stadsdelen Flemingsberg beläget i västra 

delen av Huddinge kommun och gränsar till Botkyrka kommun (www.huddinge.se, 

2008). Båda kommunerna med 90 000 respektive 78 000 invånare hör idag till 

landets snabbast växande kommuner. Stadsdelen Flemingsberg har en befolkning på 

13 700 invånare. Medelåldern är bland de lägsta i kommundelarna med en 

genomsnittlig ålder på 33,9 år (www.huddinge.se, 2008). Bebyggelsen består främst 

av flerbostadshus från 1960- 1970- och 1980-talet. Karolinska Universitetssjukhuset 

Huddinge är kommunens största arbetsgivare med cirka 6500 anställda, här finns 

också cirka 15 000 studenter som studerar på Södertörns Högskola, Karolinska 

Institutet Syd och Kungliga Tekniska Högskolan Syd. 1100 anställda finns också på 

Karolinska Institutet Science Park AB där det bedrivs forskning inom medicinsk 

teknik och bioteknik. Flemingsberg har också pendel-, regional och fjärrtågsstation 

(www.huddinge.se, 2008).  

 

 

Figur 3 Prisutvecklingsprogram 

Källa: Värderingsdata 

 

Diagrammet ovan visar prisutvecklingen av bostadsrätter i Flemingsberg under 

perioderna 2005-01-01 till och med 2008-11-01.     
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2.1 Vision  

”Flemingsberg är ett av Stockholmsregionens mest betydelsefulla centrum för 

utbildning, kunskapsintensivt näringsliv, vetenskap och nyföretagande. Flemingsberg 

är också en eftertraktad boendemiljö med ung och internationell befolkning.” 

(Framtidsvision år 2030, Stiernstedt et al, 2007) 

 

Huddinge har ambitionen att stärka kommunen till en kunskapskommun och 

Botkyrkas ambition är att vara en kommun som stimulerar kreativitet och 

entreprenörskap. Båda kommunerna samarbetar och betraktar Flemingsberg som den 

regionala kärnan för att ambitionerna ska lyckas. Satsningarna på denna stadsdel har 

sedan 1970-talet varit en strategisk roll i det gemensamma utvecklingsarbetet för 

kommunerna i södra Stockholm. I ”Södertörnsvisionen” som är ett gemensamt arbete 

mellan Huddinge kommun och Stockholms stad framhålls betydelsen av en 

framgångsrik utveckling i Flemingsberg (Stiernstedt et al, 2007).  

 

2.1.1 Utbyggnadspotential 

 

Som tidigare nämnts finns goda möjligheter till en framgångsrik och hållbar 

utveckling. Under de närmsta decennierna är visionen att tiotusentals arbetsplatser 

och bostäder ska skapas i Flemingsberg med närområden (Stiernstedt et al, 2007).  

 

Målsättningen (Stiernstedt et al, 2007) är att skapa en attraktiv, tät och diversifierad 

stadsmiljö som kan: 

 Erbjuda gynnsamma etablerings- och utvecklingsförutsättningar för 

näringsliv och hushåll.  

 Försörjas på ett miljövänligt och energisnålt sätt 

 Stärka utbudet av utbildning, arbetstillfällen, service och kultur 

 Överbygga barriär och berika grönstrukturen 

 Förbättra livsmiljön för människor i ett stort omland  

 

För att nå sina framtida mål har Flemingsberg ställt upp fem huvuduppgifter: 

 Dra fördel av den högre utbildningens och forskningens unika förutsättningar 
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 Stimulera innovationer och entreprenörskap 

 Förbättra lägesförutsättningarna 

 Stärka stadsdelen Flemingsbergs attraktivitet 

 Utveckla och stärka begreppet Flemingsberg (www.flemingsberg.se, 2008) 
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Kapitel 3 

– Teoretisk referensram – 

 

Att Flemingsberg ser ut och upplevs som det gör, beror på en mängd orsaker och 

faktorer. Vi har i denna studie valt att titta på de geografiska och demografiska 

faktorerna till varför Flemingsberg ser ut och upplevs som det gör idag. Utifrån detta 

har en rad faktorer lagts upp som vi anser har hjälpt oss att finna ett svar på syftet. 

Dessa faktorer är nationell strategi för hållbar utveckling, flytteori, hur ett områdes 

rykte kan påverka samt hur man marknadsför en plats.  

 

3.1 Nationell strategi för hållbar utveckling 

På senare tid har arbetet med hållbar utveckling på den globala, nationella och den 

regionala nivån stärkts. Syftet med den svenska strategin för hållbar utveckling är att 

stärka välfärden i landet. Genom olika utvecklingsprogram och satsningar vill man 

skapa grunden för en god ekonomisk tillväxt och social rättvisa där en god miljö och 

hälsa bland befolkningen värdesätts (Regeringskansliet 2003/ 04: 129). För att detta 

arbete ska ske i rätt riktning är det viktigt ur ett nationellt perspektiv att staten 

tillhandahåller tjänster och en bra service genom att skapa goda förutsättningar för 

tillväxt och välfärd. Vidare är det viktigt att man lär sig identifiera de framtida 

möjligheterna och utmaningarna (Regeringskansliet 2003/ 04: 129). Arbetet för en 

hållbar utveckling är en långsiktig och fortlöpande process. För att denna process ska 

ske smidigt behövs effektiva styrmedel och ett samarbete mellan samhällets olika 

aktörer (Regeringskansliet 2003/ 04: 129). 

 

De viktigaste resurserna i ett samhälle är dess befolkning och miljö och för att detta 

samhälle ska vara hållbart krävs en långsiktig investering i dessa resurser. Genom 

goda investeringar läggs grunden för en trygg och trivsam miljö där aktuella behov 

kan tillfredställas utan att äventyra framtiden för kommande generationer 

(Regeringskansliet 2003/ 04: 129).  

 

Att bo i Flemingsberg 
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Genom att skapa goda förutsättningar för innovativa idéer lägger man grunden för en 

ökad tillväxt och sysselsättning. En av kommunernas viktigaste uppgift är att öka 

sambandet mellan aktörerna som befinner sig i området (Regeringskansliet 2003/ 04: 

129). I sitt vidare arbete gällande samhällsplaneringen måste kommuner även ta 

hänsyn till brottsligheten i området och ett aktivt arbete att skapa en trygg miljö 

måste förekomma. Tryggheten är en viktig faktor vid valet av bostadsområde, en 

känsla av otrygghet kan medföra att vissa områden blir mindre attraktiva för både 

boende och näringsliv (Regeringskansliet 2003/ 04: 129). Därför måste en kommun 

vid samhällsplaneringen arbeta mot en hållbar utveckling och aktivt planera 

byggandet. 

 

3.2 Varför flyttar man? 

Människor har under flera decennier migrerat över och inom nationsgränsen. De 

nationella flyttningarna kan ske inom eller mellan olika län, regioner eller orter. 

Människor har även många och olika anledningar till varför de flyttar, flyttskälen kan 

exempelvis vara arbetsmarknadsrelaterade (SOU 2000:36). Det finns även 

undersökningar som tyder på att de som är arbetssökande oftast kan tänka sig flytta 

till en ort som erbjuder en bättre arbetsmarknad (SOU 2000:36). Ytterligare skäl till 

flytt kan bero på att man påbörjat studier, bildat familj, flyttat hemifrån eller så kan 

flytt ske enbart för att man önskar byta bostad eller boendemiljö. Flytt sker vid vissa 

livsfaser i människans liv och medan en del människor flyttar från öst till väst eller 

från norr till söder så flyttar andra i motsatt riktning (Andersson, 2000).  

 

Studier om migrationsfrekvensen över livscykeln visar att demografiska faktorer har 

en stor betydelse vid flytt (Andersson, 2000). Resultat visar att kvinnor har en större 

benägenhet att flytta än män. Sysselsatta ungdomar och arbetslösa kvinnors 

benägenhet att flytta till arbetsmarknadsregioner är högre än andra gruppers. Sedan 

har även hushåll med fler personer svårare att flytta (URA 2003:1, Andersson, 2000). 

Flyttningar inom landet kan antingen äga rum på grund av förändringar i individens 

livscykel eller för att individen försöker förbättra sina förutsättningar för till exempel 

utbildning eller arbete (SOU 2000:36). Idag vet man att personer födda i Sverige i 
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genomsnitt flyttar tio gånger under sin livstid. Hälften av de tio flyttningarna sker 

under vuxen- och familjebildande fasen (Andersson, 2000). 

 

Ytterligare ett perspektiv som försöker förklara människors behov av att flytta eller 

inte flytta är stressmodellen. Modellen introducerades under 1950-talet av Rossi, 

men har sedan utvecklats av andra forskare under 1960 och 1970-talet (Andersson, 

2000). Denna modell menar att det inte bara är människans demografiska faktorer 

som avgör flyttbehovet utan det är en rad olika individuella variationer som påverkar 

flyttbenägenheten. Dessa individuella faktorer skiljer sig och påverkas av den 

enskilde individens sociala nätverk och dennes platsförankring. Modellen menar 

vidare, att individer vars behov och önskemål skiljer sig avsevärt från det befintliga 

boendet oftast har större incitament att flytta(Andersson, 2000). Incitament som finns 

eller uppkommer kan till exempel vara att avståndet till arbetet är stort, för höga 

bostadskostnader, att bostadsutrymmet är dåligt och att bostadsområdets kvalité på 

förskola, grundskola, gymnasium, högskola och universitet med mera är bristfälliga 

(Andersson, 2000).  

 

Valet att flytta påverkas även av hur starka bindningar individen har till sin bostad, 

sitt bostadsområde och till sin befintliga ort. Det fysiska och sociala livet på platsen 

påverkar en människas flyttbeslut (SOU 2000:36). Även om stressnivån är relativt 

låg kan ett flyttbeslut fattas om individen har svaga bindningar till området eller 

orten (Andersson, 2000).  

 

3.2.1 Den mentala kartan  

I studier om migration tar en del forskare hänsyn till den socialpsykologiska 

forskningen kring de mentala kartorna som varje individ har. Julian Wolpert var en 

beteendeinriktad geograf som tog hänsyn till denna mentala karta i sina studier över 

migrationsbenägenheten bland människor. En mental karta är en bild och en 

uppfattning av en omgivning eller en stad. Kartan förvärvas genom att individen 

lever, rör sig eller ofta vistas inom ett specifikt område. Kartan byggs upp för att 

underlätta orienteringen och graden av hur väl denna karta stämmer överrens med 

verkligheten varierar. Det har visat sig att dessa kartor stämmer bättre överrens med 

verkligheten i de miljöer vi har nära oss eller oftast vistas i. (Andersson, 2000).  
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Mellan 70 - 75 procent av alla flyttningar inom Sverige görs på avstånd som är 

mindre än 50 kilometer det vill säga inom samma stad eller kommun (SOU 2000:36). 

En trolig anledning till detta enligt kulturgeografen Roger Andersson (2000), kan 

vara att informationen över det området är bättre. Informationsfälten som finns är 

begränsade och för att människor ska flytta över längre avstånd krävs det att den 

enskilde individen har en större rörlighet, längre vistelsetider på orter på längre 

avstånd från hemorten samt ett vidare socialt nätverk (Andersson, 2000). Ytterligare 

en anledning till att människor väljer att flytta över korta avstånd kan vara att de 

enbart behöver byta bostad utan att vilja riskera eller påverka sitt sociala nätverk och 

sin arbetsplats (SOU 2000:36). Det geografiska avståndet påverkar individens sociala 

nätverk negativt då upprätthållandet av kontakter över längre avstånd försvårar en 

flytt, de som väljer att flytta har mindre vänner på bostadsorten än de som väljer att 

stanna (SOU 2000:36). Flytt över korta avstånd minimerar dels kostnaderna och dels 

de risker som kan uppkommer vid en eventuell flytt.  

 

3.2.2 Pullfaktorer 

När flytt äger rum sker förändringar och dessa förändringar ställer nya krav på dels 

bostadsläge, utrymme och standarder på området. Det är viktigt för regioner och 

kommuner att behålla och attrahera ”rätt” folk och befolkning. Anledningen till att 

detta är viktigt är att företagen väljer att investera på platser där man finner rätt 

arbetskraft. Genom att attrahera rätt typ av folk och bibehålla sin befintliga 

befolkning kan orten skapa en positiv utveckling med god tillväxt (SOU 2000:36). 

Inom migrationsstudien har push-pull-modellen utvecklats, denna modell menar att 

en individs val att flytta påverkas av förhållandena i omgivningen (SOU 2000:36). 

Varje område har pullfaktorer som påverkar och avgör om en individ väljer att 

bosätta sig i en stadsdel eller inte. Dessa faktorer kan till exempel vara att arbets- och 

utbildnings möjligheterna på området man vill flytta till är bättre (Andersson, 2000).      

 3.3 Marknadsföra en plats 

Vikten av konkurrens har visat sig vara av tyngd vid effektivisering och utveckling 

vad gäller det mesta i dagens samhälle, detta gäller även för destinationer och 

områden. Att marknadsföra en plats har blivit allt mer aktuellt på senare tid (Medway 

et al, 2008). Det har dokumenterats att en god marknadsföring av en plats effektivt 
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bidragit till ekonomisk tillväxt för platser och städer (Hankinson, 2004). Detta har 

lett till att områden marknadsför sig i allt större utsträckning och konkurrensen 

mellan destinationer har ökat. Platser måste utveckla konkurrenskraftiga fördelar för 

att långsiktigt lyckas (Medway et al, 2008). Det finns alltid en uppsättning positiva 

eller negativa attribut kring en plats och dessa har byggts upp under en lång period. 

En nyckelroll i att skapa positiva element som förankras till platsen är att 

marknadsförarna måste ha en större förståelse för hur både enskilda individer och 

organisationer har för uppfattningar om platsen och på så vis kunna bygga upp ett 

starkt varumärke (Hankinson, 2004); destinationen måste även differentiera sig 

gentemot konkurrenterna för att positionera sig i intressenternas medvetande 

(Echtner et al, 2003).  

 

Individer kan ha en bild av hur ett område är utan att någonsin besökt det, denna bild 

kan ha skapats av media eller vänner för att nämna några. För att konstruera 

marknadsföringsstrategier är det viktigt att veta hur denna bild ser ut. De diverse 

styrkor, svagheter med mera som ett område har kan vara lättare att adressera vid 

utvecklandet av marknadsföringsstrategier (Echtner et al, 2003). Sedan kan det vara 

av intresse att mäta destinationens image före och efter ett besök av området för att 

kunna urskilja de skillnaderna som kan uppstå (Echtner et al, 2003). En invånares 

image av området är också av vikt då denne kan förmedla imagen som finns till 

besökaren. Detta tyder på att det är viktigt att stärka invånarens bild av sitt område då 

denna förmedlar detta med utomstående (Leisen, 2001). 

 

Att marknadsföra ett område kan vara svårt på grund av dess komplexa natur, en 

destinations image förändras med tiden av nya intryck från olika informationskällor 

(Leisen, 2001). Områdets identitet behöver inte alltid stämma överens med områdets 

image. För att få en samstämmighet mellan identitet och image kan det vara bra att 

undersöka olika intressenters bild av området, exempelvis de som bor i området och 

de som endast besöker området. På så vis kan man överbrygga de negativa åsikter 

som finns och lyfta fram det positiva.  
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3.4 Områdets rykte 

 

Som vi tidigare nämnt i inledningen råder en negativ laddning runt begreppet 

Flemingsberg och trots att förbättringsarbeten ägt rum har detta arbete varit relativt 

okänt (Stiernstedt, 2007). Enligt Kotler och andra forskare är marknadsföringen av 

en plats komplicerad då dessa områden inte kan likställas med en produkt. De menar 

även att alla städer och områden har någon form av problem och dessa problem 

försvårar områdets attraktionskraft. Kommunernas uppgift är inte bara att hålla igång 

ett fungerande samhälle för de befintliga invånarna utan de ska även locka till sig 

potentiella företag, investerare och människor som vill bosätta sig i området (Kotler 

et al, 1993). Man skulle kunna ställa sig följande fråga, vem vill bosätta sig i ett 

område med dåligt rykte om detta kan undvikas?  

 

Vid marknadsföringen av en plats måste man till exempel ta hänsyn till att området 

alltid måste tillhandahålla en basservice och en god infrastruktur för att redan 

befintliga invånare, företag och investerare inte ska flytta ut. Området måste vidare 

ständigt arbeta med att förbättra attraktionskraften för att locka till sig fler invånare, 

företag och investerare för att gynna tillväxten och ekonomin i området. Vidare 

måste livskvaliteten förbättras och hållas på en nivå som inte leder till utflyttningar. 

Slutligen, kanske den viktigaste faktorn är att ett område som marknadsför sig alltid 

måste ha befolkningen på sin sida. En utveckling i rätt riktning kan försvåras om alla 

de befintliga aktörerna inte står bakom de förändringar som ska äga rum (Kotler et al, 

1993).  

 

Liksom en produkt påverkas ett område av interna och externa faktorer som hindrar 

eller skapar nya möjligheter till en positiv utveckling. För att ett område ska anses 

attraktivt bör det råda en balans mellan arbetsmarknaden, arbetstillfällen och 

livskvaliteten i området (Kotler et al, 1993). Råder en balans mellan dessa tre 

faktorer kommer en migration in till området att ske. Nya invånare, besökare, företag 

och investerare kommer att finna området attraktivt. Även den ekonomiska faktorn 

och infrastruktur med en bra kommunikation till och från området påverkar områdets 

attraktionskraft (Kotler et al, 1993).  
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För att lyckas med utvecklingen av området bygger ett antal områden upp en 

marknadsorienterad strategisk plan. Via en strategisk plan hoppas man kunna 

identifiera de underliggande problemen för att kunna utveckla en långsiktig vision 

(Kotler et al, 1993). Stadsdelen Flemingsberg har byggt upp en sådan 

marknadsorienterad plan, som exempel kan man nämna att ledningen i Flemingsberg 

efter att ha analyserat de möjligheter och utmaningar som existerar så pådrivs ett 

effektivt arbete för att fler företag ska etablera sig i området, de ska även underlätta 

för växande företag att stanna kvar. Då infrastruktur och kommunikation är en viktig 

faktor kan vi vidare nämna att området arbetar för att förbättra 

kollektivtrafikservicen, via detta arbete hoppas man att arbetet för att Flemingsberg 

ska utvecklas till en regionalkärna fortskrider (Stiernstedt, 2007). 

 

Ett områdes rykte byggs inte bara upp av dess invånare och kommunernas arbete, 

ryktet speglar sig även i omvärlden via massmedia. Studier har påvisat att massmedia 

har en enorm betydelse vad gäller ryktesspridningen och studier påvisar även att 

fördomsfulla diskussioner hålls om invandrare och de stadsdelar där de väljer att 

bosätta sig på. Många gånger menar man att invandrare behandlas som objekt och en 

”vi” och ”dem” känsla byggts upp i Sverige under många år. Då massmedia både 

agerar strukturellt och ideologiskt är dess uppgift att skapa en mening, som sedan 

läsare och TV-tittare tar del av. Människor bildar sig en uppfattning över ett område 

och dess befolkning. På detta vis bildas en ”mental segregation” med förutfattade 

meningar upp och sprids från människa till människa (Ericsson et al, 2002). 
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Kapitel 4 

– Metod – 

 

4.1 Forskningsansats 

Eftersom denna studie är av en beskrivande och förklarande karaktär fattades beslutet 

att genomföra två surveyundersökningar (Svenning, 2003) En sådan undersökning 

ger oss möjligheten att besvara frågorna när, vad, hur och varför (Patel et al, 2003). 

Genomförandet av två surveyundersökningar är av nödvändig vikt då vi vill 

genomföra en bred och omfattande studie.   

 

Utgångspunkten var att genomföra en kvantitativ studie då önskan var att få in 

mycket information under en given tidsperiod. Denna ansats möjliggör att statistiska 

generaliseringar kan göras av data (Christensen et al, 2001). Vartefter studiens 

framskridande har valet att tillämpa en metodtriangulering växt fram. Genom att 

tillämpa en parallell kombination av den kvantitativa och den kvalitativa ansatsen har 

möjligheten att samla in en stor omfattning av relevant data skett.   

 

Att analysera förhållandet mellan empiri och teori har inom samhällsvetenskaplig 

forskning stor vikt. Däremot har metodologins kanske största problem varit valet av 

strategi för att genomföra och uppnå syftet med studien. (Jacobsen, 2002) Vid studier 

över förhållandet mellan empiri och teori tillämpas två olika ansatser och dessa är 

den induktiva och den deduktiva ansatsen (Johannessen et al, 2003). Till denna 

studie har vi valt att tillämpa en öppen ansats vid datainsamlingen. Genom en öppen 

ansats kan ny information värderas vilket leder till att en tolkningsprocess hela tiden 

äger rum och att en viss klarhet kan skapas (Jacobsen, 2002). 

 

4.2 Datainsamling 

 

Sekundärdata är all material som redan finns tillgängligt (Christensen et al, 2001). 

Den sekundära data vi använt oss av är främst vetenskapliga artiklar och litteratur 

inom området. De vetenskapliga artiklar som använts kommer från databaser som 

Att bo i Flemingsberg 
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Emerald, JSTOR och Google Scholar. Dessa artiklar berör främst marknadsföringen 

av en plats. Dock berör flertalet av dessa artiklar turism, men vi anser att de är högst 

ansenliga för denna studie då artiklarna diskuterar hur områden marknadsförs sig och 

vikten av detta. Sedan har sekundär data i form av rapporter använts. Dessa rapporter 

är från Statens offentliga utredningar och AMS utredningsenhet, rapporterna anser vi 

är högst trovärdiga då de är utgivna av myndigheter med hög auktoritet. En rapport 

om Flemingsbergs framtida utveckling har även använts. Denna rapport är skriven av 

direktörer från Huddinge och Botkyrka kommun samt Stockholms läns landsting. 

Slutligen har statistik även erhållits av Brottsförebyggande rådet och 

Mäklarsamfundet, statistiken anser vi har hög trovärdighet då Brottsförebyggande 

rådet är en myndighet som har hand om den officiella kriminalstatistiken och 

Mäklarsamfundets statistik tar upp alla försäljningar från de största 

fastighetsmäklarna i Sverige. 

 

I vår studie har vi först valt att beskriva Flemingsberg utifrån ett historiskt perspektiv 

samt redogöra för områdets framtidsplaner. Anledningen till detta val är dels för att 

vi, men även läsaren ska få en utökad bakgrundsbild över området. För att kunna 

besvara den aktuella frågeställningen har vi valt att använda primär- och 

sekundärdata. Primärdata som samlats in har ägt rum via tre intervjuer och 500 

enkäter. Sekundär data har samlats in under undersökningens gång och detta 

tillvägagångssätt har givit oss möjligheten att på ett övergripande och systematiskt 

sätt besvara studiens syfte.  

 

4.3 Utformandet av två frågeformulär 

Vid utformandet av frågeformulären är det viktigt att bejaka och ta hänsyn till en rad 

faktorer. I sin metodbok skriver Svenning att det är en svår konst att skapa 

användbara frågeformulär och att man med tiden lär sig vilken typ av frågor som kan 

ställas och vilka man bör undvika (Svenning, 2003). I all metodlitteratur som skrivits 

ges en rad råd man bör tänka på och ta hänsyn till vid utformandet och 

konstruktionen av ett frågeformulär. I denna studie har vi valt att bejaka Svennings 

16 tumregler för konstruktionen av intervjuformulär. (Svenning, 2003)  
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Den inledande fasen vid konstruktionen av frågeformuläret skedde vid ett möte med 

bostadsgruppen på Arena Huddinge. Syftet till detta möte var för att få en 

övergripande bild av vad de ansåg vara viktigt och diskutera fram valet av inriktning 

till studien. Detta möte ägde rum den 14 oktober 2008. På detta möte närvarade nio 

representanter från de olika parterna som deltar i Arena Huddinges bostadsgrupp. 

 

Efter en genomgång av litteratur och annan nödvändig information samt efter en 

genomgång av den teoretiska referensramen och efter mötet den 14 oktober 2008, 

utformades en skiss på de frågor som skulle leda till att studiens syfte uppfylldes. 

Svenning menar att denna skiss utgör ett arbetsmaterial som gradvis byggs upp och 

revideras innan den slutligen används i undersökningen (Svenning, 2003). En 

systematisk genomgång har gjorts vilket resulterat i att revideringar genomförts gång 

på gång. Detta för att undvika eventuella missförstånd och tvetydigheter som kan 

uppstå. Varje fråga som har formulerats ska på ett direkt eller indirekt sätt resultera i 

att studiens syfte uppnås och därför består enkäterna av öppna och slutna frågor 

medan intervjuerna består av semistrukturerade frågor. De slutna frågorna har givna 

svarsalternativ som respondenten enbart behöver kryssa i. Värderingsfrågor har även 

tagits med i enkäten då vi ville ta reda på hur bra eller dåligt respondenten upplever 

ett specifikt fenomen (Jacobsen, 2002). De öppna frågorna ger respondenten chansen 

att utförligt beskriva och berätta utan att vi som utförare styr och begränsar deras 

svar (Christensen et al, 2001). Ytterligare en anledning till att öppna svarsalternativ 

valdes var för att de hjälper oss att fånga upp oväntade synpunkter (Jacobsen, 2002).  

 

4.3.1 Enkätens uppbyggnad 

För att genomföra denna studie har två skilda enkäter utformats. Skälet till detta är 

för att studien riktar sig till två olika grupper, dels vänder sig studien till de boende i 

Flemingsberg och dels till dem som enbart arbetar i området. Många av de frågor 

som utformats i de båda enkäterna är likartade då en del av syftet i denna studie är att 

jämföra och utläsa om det råder några skilda uppfattningar om området. Som ovan 

nämnts består enkäterna av öppna och slutna frågor, de slutna frågorna ges i form av 

nominal-, ordinal- och intervall skalor. 
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I slutet av enkäterna har vi givit respondenten möjligheten att bidraga med övriga 

synpunkter.  Anledningen till att ge respondenten chansen att bidraga med övriga 

synpunkter är för att ge deltagarna möjligheten att skriva av sig om de har svårt att 

besvara en eller flera frågor. Vidare ger utrymmet till de övriga synpunkterna 

respondenten möjligheten att ge utförligare svar om denne anser att det behövs. Den 

sista frågan i de båda enkäterna ger respondenten möjligheten att delta i en utlottning 

som anordnades av Arena Huddinge.    

 

4.3.1.1 Enkät till de boende  

Fråga ett till nio i enkäten behandlar en del bakgrundsinformation, alla frågor utom 

fråga fem och sex är slutna frågor och ges i form av nominalskala. Dessa frågor ger 

oss personlig information om respondenten och anledningen till att nio 

bakgrundsfrågor ställs är att faktorer som kön, ålder, inkomst, utbildning och 

befattning kan vara bidragande faktorer till varför människor väljer att bosätta sig i 

ett område framför ett annat (Andersson, 2000). Vidare kan inkomst faktorn även 

indikera vilken typ av boende som är relevant. Frågor kring familjeförhållanden, 

antalet barn under 18 år samt boendeform idag är andra viktiga bakgrundsfrågor då 

dessa ger indikationer på hur mobila respondenterna är. 

 

Frågorna tio till sexton handlar sedan om utbudet i Flemingsberg. Här vill vi ta reda 

på vad de boende anser sig sakna eller tyckas finnas gott om i området. Alla frågor är 

slutna, dock på fråga tio, elva och tolv ges respondenten möjligheten att med ord att 

förklara de ifyllda kryssalternativen. Dessa frågor behandlar både personnära tjänster 

och infrastrukturen som är viktigt för boende i området (Kotler et al, 1993). 

 

Fråga sjutton till nitton behandlar trygghetsfaktorn i Flemingsberg och dessa frågor 

kan ses av vikt då just kriminalitet präglat området historiskt (Winald et al, 2006). En 

känsla av trygghet bland individer är av betydelse då otrygghet kan leda till att ett 

område blir mindre attraktivt för boende (Regeringskansliet 2003/ 04: 129). Med 

frågorna tjugo till tjugotvå vill vi se hur hög flyttfrekvensen inom området är och vad 

för boendeform som då skulle kunna tänkas önskas. Med dessa frågor kan man sedan 

se vad som saknats i området men främst vad som kan tänkas byggas. Fråga tjugotre 

till tjugoåtta behandlar de psykiska faktorer och känslor som respondenterna kan ha 
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om området. Dessa frågor är både öppna och slutna för att fånga ett litet mer 

djupgående svar. Ett exempel är frågorna tjugofem och tjugosex som är öppna, där 

respondenterna bes att nämna tre positiva respektive negativa saker om området. 

Detta är för att inte begränsa antalet saker som kan tyckas om området och låta 

respondenterna fritt välja vad de anser.  

 

4.3.1.2 Enkät till de anställda 

Fråga ett till sexton i denna enkät består av samma frågor som i föregående enkät. 

Anledningen till att liknande frågor tillämpats i båda enkäterna är för att kunna läsa 

och urskilja om det föreligger skillnader bland de två respondentgrupperna.  

 

Anledningen till att fråga fjorton till sexton ställdes till båda respondentgrupperna är 

för att varje individ bygger upp en mental bild över områden. Skulle uppfattningen 

över förskola, grundskola och gymnasium vara positiv, finns det stora möjligheter till 

att flytta till ett område respektive stanna kvar. Fråga sjutton till t jugoett är frågor 

som rör respondentens uppfattning om området samt hur idealiskt deras eget boende 

är och hur idealiskt de anser att Flemingsberg är. Dessa frågor ger indikatorer på 

varför människor inte vill flytta till området. Fråga tjugotvå till tjugofyra hanterar 

trygghetsfaktorer som i föregående enkät. Här vill vi ta reda på om de anställda 

känner sig trygga i Flemingsberg. Känner man sig otrygg i ett område, flyttar man 

inte dit. Fråga tjugofem till tjugoåtta berör flyttfrekvensen och boendeform. 

Anledningen till att dessa frågor ställdes är för att de anställda är en naturlig 

målgrupp och frågorna kan vara av intresse för framtida byggen. 

 

4.4 Urval 

Undersökningen består av två populationer. Den första populationen består av dem 

som bor i områdena Visättra och Grantorp i Flemingsberg, ett urval på 250 personer 

har gjorts. Denna avgränsning gjordes efter mötet den 4 november 2008 med Arena 

Huddinge då vi efter mötet fått en samlad bild över stadsdelen och hur befolkningen 

identifierar sig med området. För att få detta bekräftat och säkra avgränsningen valde 

vi att tala med ett flertal boende i Flemingsberg. Denna upplysning tydde på att det 
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råder barriärer och trots att folk bor i Kästa och Glömsta som tillhör Flemingsberg 

anser de sig inte vara Flemingsbergsbor. 

 

Den andra populationen består av personer som arbetar på Södertörns högskola, 

Södertörnspolisen och Södertörns tingrätt har ett urval på 250 personer gjorts.  

 

Då vi inte har resurser att genomföra en totalundersökning på samtliga boende och 

anställda i Flemingsberg, har ett systematiskt slumpurval genomförts (Jacobsen, 

2002). Hos Södertörnspolisen och tingsrätten delades enkäterna ut via varsin 

kontaktperson på respektive arbetsplats. De i sin tur genomförde ett icke 

sannolikhetsurval och de utvalda respondenterna valdes inte ut slumpmässigt 

(Christensen et al, 2001). Från Södertörns Högskola erhöll vi en lista på samtliga 

anställda och av samtliga uppgiftslämnare från hela listan på alla de 778 anställda har 

var nionde enhet valts ut (Jacobsen, 2002). Vad gäller de boende i Grantorp och 

Visättra erhölls en adresslista från Arena Huddinge. Adresslistan innehöll fem större 

gator, dessa är Diagnosvägen, Röntgenvägen, Sågstuvägen, Terapivägen och 

Visättravägen, på dessa gator finns sammanlagt 215 adresser. Ett systematiskt 

slumpurval gjordes och var 14:e enhet valts ut. För att öka svarsfrekvensen bland 

respondenterna har ett utförligt missivbrev utformats, där syftet med studien klart 

framgår och att respondenten har möjligheten att vara helt anonym. Med varje enkät 

medföljde även ett frankerat svarskuvert och respondenten hade vidare möjligheten 

att delta i en utlottning som Arena Huddinge stod bakom. Denna utlottning gav 

respondenterna möjligheten att vinna en middag för två personer eller biobiljetter. 

 

4.5 Tillvägagångssätt  

För att testa frågeformulären genomfördes flera förtester. Det första testet 

genomfördes på bostadsgruppen på Arena Huddinge. Man brukar säga att det räcker 

om testgruppen består av fem till tio personer (Christensen et al, 2001), i vårt fall 

bestod gruppen av nio personer och dessa var Carl Edvall, representant för 

Hemgården, Rolf Jonsson representant för JM, Christina Lamminen representant för 

NCC, Gunnar Landborg representant för Disab Håltagnings AB, Gustaf Lundin 

representant för Alliance Fastighetsutveckling, Kristina Modée representant för 
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Borohus, Charlotte Ohm representant för Skanska, Tomas Pousette representant för 

PEAB och Pär Nordh representant för Småa.  

 

Efter detta möte tog vi till oss de synpunkter och tankar som framfördes. Vissa frågor 

formulerades om och andra lades till, för att sedan testas på fyra vänner. Efter denna 

testgrupp gjordes ytterligare revideringar. Innan formuläret användes i själva 

undersökningen genomfördes ytterligare ett sista test av frågeformuläret. Denna 

testgrupp bestod av vänner från olika universitet och högskolor i Stockholms län. 

Anledningen till valet att genomföra ett sista test var för att försäkra oss om att vi 

utformat klara och tydliga frågor. Vi ville även försäkra oss om att svarsalternativen 

utgjorde en logisk gruppering av tänkbara svar (Svenning, 2003) samtidigt som 

övriga nödvändiga åsikter var av stor vikt för att utforma en bra enkät.  

 

Genom en tvärsnittsstudie som ägde rum under november månad 2008 delades 500 

enkäter ut, utdelningen av dessa skedde under tre dagar. Då själva syftet med 

undersökningen är bred och behandlar flera olika områden ansåg vi att enkäterna inte 

kunde ge oss svar på alla frågor. Därför valde vi att genomföra två semistrukturerade 

intervjuer med Thomas Lundén, professor i kulturgeografi på Södertörns högskola 

och med Henrik Holmqvist fastighetsmäklare på Svensk fastighetsförmedling. Den 

tredje intervjun skedde via e-post där Lena Fyrvald samhällsplanerare i Huddinge 

kommun fick besvara ett antal frågor. 

 

4.7 Bortfall 

 Det totala urvalet i båda undersökningarna var 500 enkäter. I enkäten till de 

anställda delades 250 enkäter ut, där var det 120 respondenter som valde att besvara 

enkäten. Detta motsvarade ett externt bortfall på 52 procent. I den andra 

undersökningen, de boende i Flemingsberg, delades även där 250 enkäter ut. I denna 

grupp valde 101 att besvara enkäten vilket motsvarar ett externt bortfall på 59,6 

procent. Vad gäller de interna bortfallen valde vi att redovisa dessa där de 

förekommer i kapitel fem, resultat. 

 

Det var även ett antal frågor som uteslutits ur resultatet, detta var på grund av att det 

var för få respondenter som hade en åsikt om dessa. Frågorna gällde ”Hur upplever 



 - 25 - 

du kvalitén på förskola/grundskola/gymnasieskola i Flemingsberg”. När frågorna 

utformades baserades dessa på den teoretiska referensramen där det framgick att 

kvalitén på utbildning kunde vara en bidragande faktor till flytt. Frågorna ansåg vi 

även vara av vikt för familjer som skulle kunna tänka sig att flytta till Flemingsberg i 

framtiden. Bortfallet var stort i båda grupperna, då sammanlagt sex besvarade 

frågorna och därför uteslöts dessa ur studien. 

 

4.8 Reliabilitet och validitet 

Den empiriska grunden är viktig för uppsatsen och särskilt för reliabiliteten. För att 

höja reliabiliteten i undersökningen gavs respondenterna möjligheten att fylla i 

enkäten hemma i lugn och ro och gå igenom frågorna. Möjligheten finns dock att det 

kan ha varit andra i hushållet som fyllde i svaren än de vi önskade då detta inte gick 

att kontrollera av oss. För att stärka reliabiliteten ytterligare har ett systematiskt 

slumpurval gjorts. Detta för att få en god spridning och för att nå alla kategorier av 

människor som kan finnas i populationen, det vill säga att urvalet ska vara 

representativt. För att ytterligare höja reliabiliteten har vi valt att genomföra 

undersökningar på tre olika testgrupper innan själva undersökningen, detta för att 

inga missförstånd vad gäller ord och meningsuppbyggnader ska ske och att svaren 

sedan ska vara så tillförlitliga som möjligt. 

 

Vi har sedan även valt att erbjuda respondenterna chansen att vinna ett litet pris ifall 

de svarar och returnerar enkäten till oss. Detta kan ha bidragit till att svarsfrekvensen 

ökat och därmed täckt en stor del av urvalet.  

 

Efter sammanställningen av resultatet såg vi att de många av respondenterna inte 

hade den kunskap som erfodrades vid ett antal frågor. Därför fattades beslutet att 

utesluta ett antal frågor ur undersökningen. Detta för att inte få en snedvridning i 

svaren och därefter i undersökningen. Sedan har valet gjorts att vid vissa frågor inte 

ge svarsalternativet ”Vet ej”. Ett exempel är frågan ”Är du stolt över att bo i 

Flemingsberg?” här fanns endast alternativen ”Ja” och ”Nej” för att vi ansåg att 

respondenterna som bor i området har en åsikt om de är stolta över sitt område eller 
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inte. Detta kan dock ha lett till att vissa respondenter valt att avstå att svara eller bara 

kryssat i ett alternativ utan eftertanke. 

 

Önskemålet fanns även att skicka ut en påminnelse till respondenterna som inte 

svarat på enkäten efter en viss tid, dock ansåg vi att tiden inte räckte till. Detta kan ha 

påverkat svarsfrekvensen negativt då en påminnelse generellt sett leder till att fler 

respondenter svarar och därmed täcker en större del av urvalet. Vi anser att graden av 

trovärdighet, autencitet, representativitet och meningsfullhet av data i denna studie är 

på en relativt hög nivå. Anledningen till detta påstående baserar vi på att kontrollen 

av vem som skrivit materialet och varför materialet skrivits noggrant kontrollerats, vi 

har även kontrollerat datans ursprung och tidshorisont (Svenning, 2003). Som 

exempel kan vi kort nämna att data som hämtats från Högskolans databaser har hög 

auktoritet och vid källkritik har auktoritet i ett specifikt ämne en viss betydelse för 

trovärdigheten (Svenning, 2003). 

 

För att stärka validiteten har vi dels använt oss av flera olika metoder, både 

kvantitativa och kvalitativa för att finna ett svar till syftet. Sedan har syftet hela tiden 

varit i åtanke för att påminna oss själva om att undersöka det som varit avsett. 

Negativt för validiteten är att inga hjälpmedel som bandspelare och dylikt användes 

vid intervjuerna och samtalen med intervjurespondenterna.  
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Kapitel 5 

– Resultat– 

 

 

Under denna studie genomfördes två surveyundersökningar. I varje undersökning 

delades 250 enkäter ut till respektive respondentgrupp. De två grupperna bestod dels 

av anställda i stadsdelen Flemingsberg och dels boende i området. Till de anställda i 

stadsdelen delades enkäterna ut till Södertörns högskola, Södertörnspolisen och 

Södertörns tingsrätt. Av de 250 enkäter som delades ut till de anställda valde 120 

respondenter att besvara enkäten och detta motsvarar en svarsfrekvens på 48 procent. 

Vad gäller de boende i stadsdelen delades enkäterna ut till boende i områdena 

Visättra och Grantorp. Av dessa 250 har 101 enkäter erhållits. Detta ger oss en 

svarsfrekvens på 40,4procent. 

 

Som tidigare nämnts har frågorna om kvalitén på förskolor/grundskolor och 

gymnasium uteslutits ur båda undersökningarna. Anledningen till detta beslut 

grundar sig på att endast två av de 120 anställda respondenterna samt fyra av de 101 

boende hade kunskap nog att uttala sig om detta. 

5.1 Bakgrundsinformation  

 

 

Tabell 1 Ålder, årsinkomst och utbildningsnivå - anställda 

 

Född % 

1940-1949 15  

1950-1959 13,1 

1960-1969 26,3  

1970-1979 26,3  

1980-1989 19,3 

Antal 

erhållna 

svar  

114 st 

(120) 

Utbildningsnivå % 

Grundskola 3,33 

Gymnasium 21,66 

Universitet/högskola 70,8 

Annat 4,2 

Antal erhållna svar  120 st 

(120) 

Årsinkomst % 

0-150 000 kr 2,5 

150 001-300 000 39,8 

300 001-450 000 40,7 

>450 001 17  

Antal erhållna 

svar  

118 st 

(120) 

Att bo i Flemingsberg 
Flemingsberg 
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Som tabellen ovan visar var det en majoritet av respondenterna som var födda under 

1960- och 1970 talet med 26,3 procent var och 19,3 procent var födda på 1980 talet. 

Majoriteten av dessa hade även en årsinkomst mellan 150 001 och 300 000 kronor 

samt 300 001 och 450 000 kronor. Av alla respondenter var det vidare en majoritet 

som antingen hade en gymnasieutbildning eller en universitets-/högskoleexamen.  

 

 

 

 

Tabell 2 Ålder, årsinkomst och utbildning - boende 

 

Vad gäller ålder var det flest som var födda på 1980-talet. Detta kan bero på att det 

var många studenter som svarade på enkäten men också att Flemingsberg har en ung 

befolkning. När det gäller årsinkomsten hos de boende hade 83,5 procent av 

respondenterna en inkomst på 0-300 000 kronor. Att det var många inom det första 

intervallet berodde på att majoriteten av dessa var studenter. Gällande den högsta 

utbildningsnivån hos respondenterna hade 38,8 procent avklarat gymnasium medan 

39,8 procent hade en universitetets eller högskoleexamen.  

 

71,6 procent av de anställda är gifta eller har sambo och 28,4 procent är 

ensamstående. 50 procent av respondenterna har barn under 18 år hemma. Vad gäller 

familjesituationen hos de boende är 41 procent sambo eller gift medan 59 procent är 

ensamstående. Av respondenterna är det 33 procent som har barn under 18 år 

hemma. 

 

 

Utbildningsnivå % 

Grundskola 11,2 

Gymnasium 38,8 

Universitet/högsko

la 

39,8 

Annat 10,2 

Antal erhållna svar  101 st 

(101) 

Född % 

1920-1929 2,1 

1930-1939 2,1 

1940-1949 9,6 

1950-1959 15,8 

1960-1969 16,8 

1970-1979 16,8 

1980-1989 36,8 

Antal 

erhållna 

svar  

95 st 

(101) 

Årsinkomst % 

0-150 000 kr 43,3 

150 001-300 

000 

40,2 

300 001-450 

000 

13,4 

>450 001 3,1 

Antal erhållna 

svar  

101 st 

(101) 
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Figur 4 Boendeform i antal respondenter 

 

I gruppen boende bor en majoritet i hyresrätt och resterande bor i bostadsrätt, endast 

en respondent bor i annan boendeform. I den andra gruppen var svaren mer utspritt, 

där de flesta respondenter bodde i villa eller bostadsrätt. Alla respondenter besvarade 

denna fråga. 

5.2 Tillgänglighet och utbud  

 

 

Figur 5 Tillgänglighet – bil i antal respondenter 
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Vad gäller hur tillgängligt det är att ta sig till och från Flemingsberg med bil som 

transportmedel anser en övervägande del av båda grupperna att det är lätt att ta sig 

till och från området med bil. Följande fråga besvarades av alla respondenter. 

 
Figur 6 Tillgänglighet – kollektivtrafik i antal respondenter 

 

Även här har alla respondenter valt att svara och liknande svar har erhållits, 

majoriteten anser att det är lätt att ta sig till och från Flemingsberg med 

kollektivtrafik. Här fick respondenterna chansen att svara utförligt om något var ett 

hinder. Det var femton respondenter som svarade på denna fråga och alla boende i 

Flemingsberg, av dessa var det tretton som bor i Visättra. De ansåg att det ofta är 

förseningar och anslutningarna mellan buss och pendeltåg är dåliga, särskilt i 

Visättra. Sedan är det ett flertal som säger att nattbussarna känns obehagliga och att 

de helst inte vill gå hem själva från nattbussen som stannar vid Hälsovägen. 

”Pendeltågen kunde gå längre på kvällarna, nattbussen stannar på hälsovägen, 

känns långt och otryggt att gå till Visättra därifrån” följande skrevs av en 

respondent.  

Tabell 3 Synen på utbud i Flemingsberg - boende 
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 Litet  Mellan  Stort Antal svar erhållna 

Restauranger 32,3 % 26,3 % 30,3 % 8 % 3 % 99 st (101) 

Nöjen 67,3 % 18,4 13,3 % 1 % 0 98 st (101) 

Aktiviteter 42,9 % 29,6 % 21,4 % 5,1 % 1 % 98 st (101) 

Idrottsanläggning 11,1 % 15,1 % 28,3 % 29,3 % 16,2 % 99 st (101) 

Lekplatser 24,4 % 21,1 % 43,3 % 8,9 % 2,2 % 90 st (101) 

Grönområden 3 % 6 % 17,2 % 16,2 % 57,6 % 99 st (101) 
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Tabellen ovan visar vad de som bor i Flemingsberg anser om utbudet av restauranger 

nöjen, aktiviteter, idrottsanläggningar, lekplatser och grönområden på en femgradig 

skala. Där fem representerar ett stort utbud. Vad gäller restauranger, nöjen och 

aktiviteter är det en övervägande del som anser att utbudet är dåligt då majoriteten av 

respondenterna angivit svarsalternativ ett eller två på den femgradiga skalan. Utbudet 

av idrottsanläggningar och lekplatser, valde de flesta respondenter att kryssa i 

mittenalternativet på den femgradiga skalan. Dock valde elva respondenter att inte 

svara på frågan om utbudet av lekplatser. När frågan om grönområden ställdes var 

det en majoritet som svarade fem på den femgradiga skalan.  

 

 Litet  Mellan  Stort Antal svar erhållna 

Restaurang 43,2 % 26,1 % 20,7 % 9 % 0,9 % 111 st (120) 

Nöjen 71 % 18 % 9 % 2 % 0  100 st (120) 

Aktiviteter 52,7 % 29,7 % 16,5 % 1,1 % 0 91 st (120) 

Idrottsanläggning 24,4 % 34,4 % 32,2 % 6,7 % 2,2 % 90 st (120) 

Lekplatser 28,7 % 28,7 % 35 % 7,4 % 0 83 st (120) 

Grönområden 13,3 % 4,8 % 29,5 % 36,2 % 16,2 % 105 st (120) 

Tabell 4 Synen på utbud i Flemingsberg – anställda  
 

Vad de anställda i området anser om utbudet av restauranger, nöjen, aktiviteter, 

idrottsanläggning, lekplatser och grönområden klargörs tydligast med hjälp av 

ovanstående tabell. Vad gäller restauranger, nöjen och aktiviteter är det en 

övervägande del som anser att utbudet är dåligt då majoriteten av respondenterna 

angivit ett eller två på den femgradiga skalan, där fem motsvarar ett stort utbud. 

Idrottsanläggningar och lekplatser ansåg respondenterna även här att utbudet var 

dåligt. Även här kryssades alternativen ett och två in på den femgradiga skalan. När 

frågan om grönområden ställdes var det en majoritet som valde att markera den övre 

delen av den femgradiga skalan. Här måste dock tilläggas att det interna bortfallet på 

de flesta frågor var stort.   

 

Vad gäller utbudsfrågor ställdes två frågor till de boende som inte ställdes till de 

anställda. En fråga behandlade ”finns det tillräckligt med bostäder i Flemingsberg?”. 

Här ansåg 14 procent av dem som bor i området att det fanns tillräckligt med 

bostäder medan 38 % ansåg att det inte gjorde det. Av de respondenter som angav ett 
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nej som svarsalternativ fick de chansen att vidare utveckla detta. Vid den öppna 

frågan ”Om Nej, Vad saknar Du?” angav 15 respondenter att de saknar villor, radhus 

och/ eller kedjehus. En respondent tyckte att det saknades variation i området, att det 

var ”för mycket höghus och för lite annat”. Resterande 48 procent valde att besvara 

denna fråga med svarsalternativet vet ej.   

 

Den andra frågan tog upp ”Är det något som saknas i Flemingsberg?”. Här ansåg 16 

respondenter att inget saknades, 16 respondenter vet inte och resterande 66 

respondenter ansåg att det saknades något. Här var svarsfrekvensen 98 respondenter. 

För dem som svarat ”Ja” fick även chansen att svara på följdfrågan ”Om ja, i så fall 

vadå?”. Här fick respondenterna ange vad de ansåg saknades utan att vi som 

uppsatsförfattare gav de alternativ. Majoriteten av dem som svarat ”Ja” det vill säga 

55 respondenter valde att svara.  

 

 Figur 7 Bristen på utbud i antal respondenter 

 

 

30 respondenter saknade butiker, restauranger och mataffärer. 22 respondenter ville 

ha fler nöjen och aktiviteter i området för alla åldrar. Många nämnde också att det 

saknades aktiviteter för barn och ungdomar så att ”de inte går omkring på gatorna”.  

Sedan var det sju respondenter som angav att de saknade trygghet och lugn och ro i 
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området. Fem respondenter saknade också direktväg eller spårvagn till Kungens 

Kurva.  

 

Generellt sett vad gäller utbudet i Flemingsberg har det även noterats att de som bor i 

Visättra är mer missnöjda med utbudet av butiker av diverse slag. De är även mer 

missnöjda vad gäller trygghet nattetid då de anser att det är obehagligt att gå från 

nattbussen. En intressant aspekt är här också att de anser att det satsas mer i Grantorp 

än i Visättra. Satsningar vad gäller butiker, byggande och hålla standarden för 

renhållning på gatorna. De är dock mer nöjda med standarden på lägenheterna än de i 

Grantorp och de är mer nöjda med grönområden och Visättra Idrottsplats. En 

respondent valde att skriva bättre ””koppling” mellan Visättra och Grantorp. Känns 

uppdelat. Bebyggelse i ”dalen vid stationen skulle binda ihop det bra.”” 

5.3 Synen på Flemingsberg 

Figur 8 Upplevelse av Flemingsberg i antal respondenter 

 

Diagrammet ovan visar vad respondenterna anser om tryggheten i Flemingsberg. På 

Fråga 17, ”Hur upplever Du Flemingsberg” svarade en majoritet hos de båda 

grupperna att det varken var otryggt eller tryggt, på frågan var det 96 respondenter i 

gruppen boende som valde att svara och i gruppen anställda var det alla 120 

respondenter som svarade. De mest frekventa svar hos de anställda var att de ansåg 

att det var ”otryggt” medan de boende ansåg att det var ”tryggt”. 
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De anställda tillfrågades även om de anser att deras eget område är tryggare än 

Flemingsberg, där svarade 78,3 procent att deras eget område är tryggare, 11,7 

procent anser att det inte är tryggare och 10 procent av respondenterna vet inte. 

Angående de boendes syn på om brottsligheten ökat eller minskat under de senaste 

fem åren besvarade 96 procent frågan. Här har en majoritet svarat att de inte vet om 

den ökat eller minskat. De resterande svarsalternativen ”Ja”, ”Nej” och ”på samma 

nivå” fick respektive 20 procent, 18 procent och 18 procent. Denna fråga ställdes inte 

till de anställda utan där ställdes frågan ”Skulle Du våga röra dig utomhus på 

kvällarna i Flemingsberg?” där svarade 50 % att de skulle våga röra sig på kvällen 

medan 36,7 % inte skulle våga detta. 13,3 % respondenter vet inte om de skulle våga 

vistas ute i Flemingsberg på kvällstid. 

 

Figur 9 Ideal Flemingsberg i antal respondenter 
 

 

Frågan ”Tänk dig en stadsdel som uppfyller alla dina behov på hur Du vill bo och 

leva. Hur nära ett sådant ideal tycker Du att Flemingsberg är?” ställdes till båda 

grupperna. En klar majoritet hos de anställda anser att stadsdelen inte är idealiskt  
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medan de boende svarat att det inte är idealiskt och ganska idealiskt. På frågan valde 

alla 120 respondenter i gruppen anställda att svara och 99 respondenter av 101 i 

gruppen boende. 

 

Figur 10 Ideal eget område i antal respondenter 

 

Frågan ”Hur idealiskt anser du att ditt eget område är?” ställdes till de anställda, 

denna fråga besvarades av 116 respondenter av 120. En majoritet anser att 

Flemingsberg icke är idealiskt samtidigt som de anser att deras eget bostadsområde 

är väldigt idealiskt. Detta kan då jämföras med hur trivsamt de boende anser att 

Flemingsberg är. 11,2 procent av respondenterna tycker inte att det är trivsamt, 36,8 

procent ansåg att det var ganska trivsamt, 31,6 procent ansåg att det var trivsamt och 

20,4 procent ansåg att det var väldigt trivsamt.   

 

På frågan ”Kan Du tänka dig att flytta till en annan bostad i Flemingsberg?” till de 

boende, svarade 36 procent att de skulle kunna tänka sig att flytta till en annan bostad 

i samma område och 64 procent svarade att de inte skulle kunna tänka sig det. De 

respondenter som skulle kunna tänka sig att flytta till en annan bostad i Flemingsberg 

skulle då främst önska radhus/kedjehus då 40 procent önskade detta och 34 procent 

ville ha flerbostadshus en till fyra våningar. När frågan ”Kan Du tänka dig att flytta 

till Flemingsberg?” ställdes till de anställda svarade 81,7 procent ”Nej”, 6,6 procent 

svarade ”Ja” och 11,7 procent svarade ”Vet ej”. De menar att det skulle krävas 
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mycket för att de ska flytta från sitt område då de trivs bra och att det skulle krävas 

ändrade sociala eller familjeförhållanden för att de ska flytta. De anser även att 

området är fel beläget och att det är för långt från centrala Stockholm. 

 

Trots detta svarade 62 respondenter positivt av 120 på frågan ”Vad tänker Du på idag 

när du hör Flemingsberg?” och 38 svarande förknippar området med någonting 

negativt. I gruppen där respondenterna har en positiv syn på området anger de 

polisen, tingsrätten, högskolan och Karolinska Universitetssjukhuset som skäl till 

detta. Fem av respondenterna som har en positiv syn på området anser att stadsdelen 

har enorma framtidsmöjligheter. Som exempel skulle man kunna nämna att 

respondenterna ser det växande akademiska centrumet, rättskedjan och invånare med 

olika kulturer som något positivt medan två respondenter valt att formulera sig på 

följande vis ”Ett område med dåligt rykte som håller på att förbättras” och ” Ett 

område med potential, som idag har stora problem”.   

 

De med negativ syn på området förknippar det med att de anser att stadsdelen är 

otrygg och att det inte är ett trevligt område att bo på då kriminaliteten är hög. Dessa 

respondenter anser vidare att området ger en industriområdeskänsla och att de 

färgglada höghusen är fula samt att höghusområdena är ”sunkiga”, ödsliga och trista. 

Två respondenter har i de öppna frågorna valt att besvara frågan på följande vis 

“stora trista hus i konstiga färger” samt ”ett område med sociala problem och 

kriminalitet”.  

 

74 av de boende besvarade frågan ”Inom den närmsta framtiden finns det planer på 

att nya bostadshus ska byggas i Flemingsberg. Vad anser Du om detta?”. Alla utom 

4 procent var positiva till att fler bostäder byggs i Flemingsberg. Många betonar dock 

vikten av att det inte endast är bostäder som bör byggas utan att även utöka med fler 

förskolor, fritidsgårdar och butiker ”är positiv till utbyggnad av bostäder och att man 

då även planerar för service och andra samhällsfunktioner såsom förskola och 

skola”. Här nämns också att de bostäder som finns ska underhållas bättre för att få en 

jämnare standard. Sedan framförde 13 respondenter att det främst är villor, radhus 

och bostadsrätter som behövs för att få variation samt för att det är sådant som 

efterfrågas. 
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Frågan ”Jag är stolt över att bo i Flemingsberg” svarade 38 procent av 

respondenterna att de var stolta över Flemingsberg medan 62 procent svarade ”Nej” 

på denna fråga. 14 respondenter valde att avstå från att besvara frågan. 

5.3.1 Vilka förändringar krävas för att Du ska flytta till Flemingsberg?  

 

Vad gäller frågan som rubriken erhåller, anser majoriteten av respondenterna i 

gruppen anställda att det kommer krävas ”mycket av det mesta” för att de ska bosätta 

sig stadsdelen. De mest frekventa nyckelorden som kan nämnas är att respondenterna 

anser att det behövs ett bättre centrum med ett större utbud av nöjen och aktiviteter. 

De anser även att Flemingsberg är ”fel” beläget och kan därför inte tänka sig att 

flytta dit. Som vi tidigare nämnt har den geografiska placeringen en stor och stark 

påverkande faktor när det gäller val av bostadsområde. De vill därför ha bättre 

kommunikationsmedel, då detta kan underlätta upplevelsen av det stora avståndet. 

En annan bidragande faktor till att de inte flyttat till Flemingsberg är de 

demografiska. De anser att området har sociala problem och ett dåligt rykte. De 

tycker även att de finns ungdomsgäng som inte har något att göra vilket bidrar till 

oro. Som exempel kan man nämna att en respondent valt att formulera sig på 

följande vis ”fel läge, brist på bebyggelse, för mkt bus”. Dessa menar även att 

området präglas av hög kriminalitet samt att området inte är så ”människovänligt”. 

Vidare vill de se färre höghus, fler varierade, flertalet respondenter anger att det 

krävs en annorlunda arkitektur för att området ska bli charmigt. En mening som 

sammanfattar respondenternas syn är ”Att höghuskomplexen försvann och det blev 

mysigare och säkrare områden att bo i”. 

 

Däremot måste man nämna att flertalet ser området som ett ”spännande 

utvecklingsområde” samt ett område som har potential att utvecklas. En respondent 

valde till exempel att formulera sig på följande vis ”Har ett mycket bra läge med 

tanke på kommunikation, kanske sämre rykte än vad det förtjänar” Av de som kan 

tänka sig bosätta sig i Flemingsberg är det 56 respondenter skulle föredra en 

äganderätt som boendeform. 45 respondenter skulle föredra bostadsrätter och 19 

stycken skulle föredra hyresrätter som ägandeform. Vad gäller hustyp skulle 57 

respondenter av alla respondenter vilja ha en friliggande villa och 19 respondenter 

skulle vilja ha radhus eller kedjehus. Vidare föredrar 30 respondenter flerbostadshus 
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med en till max fyra våningar medan sju respondenter skulle föredra flerbostadshus 

med fem våningar eller fler. På denna fråga fick vi även ett internt bortfall på sju 

respondenter.   

5.4 Områdets fördelar 

Figur 11 Positiv syn i antal respondenter 
 

På frågan ”Nämn tre positiva saker om Flemingsberg” De mest frekventa svar som 

går att utläsa är forskning och utbildning, rättskedjan, kommunikationen till andra 

destinationer samt grönområdena i stadsdelen. Bland de anställda var det 92 

respondenter som valt att besvara denna fråga, av dessa var det 40 respondenter som 

anser att Södertörns högskola är en fördel för stadsdelen. 43 respondenter förknippar 

Karolinska universitetssjukhuset med Flemingsberg och anser att det är en fördel för 

området med närheten till sjukhuset. Vidare anser 14 respondenterna att rättskedjan 

med Södertörnspolisen och Södertörns tingsrätten tillför stadsdelen en positiv image. 

Ytterligare 30 av de 92 respondenterna ser promenadvägarna och de grönområden 

som finns som en fördel. De anser att detta bidrar till ren och frisk luft. Hela 47 

respondenter anser att stadsdelen erbjuder en god kommunikation med pendeltåg och 

busstrafik. En respondent formulerar sig på följande vis ”Det är lätt att ta sig till 

Flemingsberg”. Vidare anser dessa respondenter att närheten till pendeltågen från 

arbetsplatsen är en enorm fördel. Ytterligare en respondent anser att Flemingsberg i 
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dagsläget är ett väl inarbetat känt namn i människors medvetande, det är ett 

spännande utvecklingsområde och ytterligare en fördel är närheten till centrala 

Stockholm. Vidare ser gruppen anställda att Stadsdelen präglas av en framtidsanda 

med god dynamik med växtkraft och en respondent tror att utvecklingsarbetet sker i 

rätt riktning. Bland respondentgruppen boende besvarade 69 av 101 respondenter 

denna fråga. Av dessa var det 27 som såg en fördel med Södertörns högskola, 25 

respondenter angav Karolinska universitetssjukhuset som en fördel. Vidare ansåg 36 

av de boende respondenterna att grönområdena i stadsdelen utgjorde en fördel och 

ytterligare 30 såg kommunikationen till och från stadsdelen som någonting positivt. 

Som exempel kan man nämna att en respondent bland de boende valde att formulera 

sig på följande vis ”livfullt dagstid med både boende, företagande, högskola och 

trevliga grannar”. 

5.5 Områdets nackdelar 

 Figur 12 Negativ syn i antal respondenter 

 

Respondenterna i de båda grupperna fick även möjligheten att besvara följande fråga 

”Nämn tre negativa saker om Flemingsberg”, fråga 30. Två av de mest frekventa 

orden som förekommer i båda grupperna är otryggt och utbud. Vidare tydliggör 

diagrammet ovan att gruppen boende ansåg att området var fult och slitet medan 

gruppen anställda ansåg området som tråkigt. Bland de anställda valde 95 

respondenter av 120 att besvara frågan och bland den boende gruppen valde 65 av 
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101 att besvara frågan. I gruppen anställda var det 95 respondenter som valde att 

besvara denna fråga, av dessa är det 30 respondenter som anser att utbudet är litet i 

området, de menar att utbudet av restauranger samt butiker saknas. 34 respondenter 

menar att stadsdelen är ett tråkigt och trist område som även saknar ett ”riktigt” 

centrum. 22 av de 95 respondenterna anser att området endast har höghus vilket dels 

är trist och tråkigt, men också att höghusen är en ful boendeform. De vill se fler 

varierande boendeformer då området idag präglas av en ”betongaktig” känsla. 

Ytterligare 39 respondenter anser att området känns otryggt och att kriminaliteten är 

stor, området präglas även segregation och att en stor kulturell mångfald skapar 

orolighet. De menar vidare att området har många ungdomsgäng och att bristen på 

utbud och aktiviteter är en stor bidragande faktor till detta. En respondent har valt att 

beskriva området med följande negativa ord ”Stor, opersonligt och otryggt” och 

dessa tre ord sammanfattar majoriteten av de anställdas syn på området. De menar 

till exempel att ungdomsgängen känns hotfulla och att häktet bidrar till en otrygg och 

osäker miljö. Vidare menar dessa att sammanhållningen av bebyggelserna i 

stadsdelen inte är så bra samt att planeringen av bebyggelser för att stärka 

sammanhållningen inte är lika väl planerad som i övriga områden.   

 

Bland respondentgruppen boende var det 16 svarande som ansåg att utbudet är litet 

med Flemingsberg. Här anser de att utbudet vad gäller variation i butiker, öppettider 

och placeringar är negativt. 28 svarande anser att Flemingsberg är fult, smutsigt och 

slitet och Huddinge sjukhus är den byggnad som de anser är fulast och därefter 

höghusen i Grantorp. Några anser att det är för lite underhållsarbete. 22 respondenter 

menar också att området är otryggt. Det är dåligt med kvällsbelysningar, dåligt med 

nattbussar för mycket kriminalitet och att området många gånger känns som ett 

slumområde. Två andra intressanta aspekter som kan läsas är att många anser att 

ungdomar ska ha någonstans att ta vägen för att öka tryggheten och minska 

gruppbildningar. Det var även 8 procent som ansåg att det är ”dålig blandning 

svenskar och icke svenskar” samt ”för många kulturer på litet ställe”. 
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Kapitel 6 

– Analys – 

 

Syftet med denna studie är att finna orsaker till varför en naturlig målgrupp, personer 

som arbetar i området, väljer att inte bosätta sig i Flemingsberg. Med hjälp av denna 

studie vill vi vidare ta reda på om det föreligger skilda uppfattningar i synen på 

Flemingsberg mellan de boende och de personer som endast arbetar i området. Om 

skillnader kan urskiljas finns det stora möjligheter att finna faktorer som kan hjälpa 

områdets utveckling i rätt riktning. 

6.1 Strategier för hållbar utveckling 

 

Arbetet för en hållbar utveckling är en viktig och fortlöpande process. Syftet med 

utvecklingsprogram och de satsningar som görs sker för att skapa goda 

förutsättningar för tillväxt och välfärd (Regeringskansliet 2003/ 04: 129). Dock 

återstår det svåra, ett område måste först identifiera de framtida möjligheterna och 

utmaningarna, därefter kan en strategisk plan utformas. Vidare är ett aktivt och intimt 

samarbete mellan samhällets alla aktörer ytterligare en faktor som bidragar till goda 

möjligheter för en hållbar utveckling (Regeringskansliet 2003 / 04: 129). Som ovan 

redogjorts för är detta även av oerhört stor vikt för utvecklingen i stadsdelen 

Flemingsberg. I dagsläget har ett utökat samarbete mellan näringsliv, universitet och 

kommuner startat. Huddinge kommun, Botkyrka kommun och landstinget har 

anställt en utvecklingsdirektör vars uppgift är att arbeta med samordningen mellan 

aktörerna i stadsdelen (Fyrvald, 2008). 

 

Ytterligare en uppgift kommunerna har är att ta hänsyn till brottsligheten i området 

och de måste pådriva ett aktivt arbete för att skapa en trygghet. Denna faktor är en 

viktig del vid valet av bostadsområde samt en avgörande faktor som medför att vissa 

områden blir mer eller mindre attraktiva för både boende och näringsliv 

(Regeringskansliet 2003/04: 129). Vad gäller synen på Flemingsberg ser vi att 

hälften av respondenterna med de boende i stadsdelen anser att området är tryggt, 

medan endast en minoritet av den andra gruppen anser detta. Ett av skälen till detta 

skulle kunna vara att denna grupp endast vistas i området under vissa tider på dygnet. 

Att bo i Flemingsberg 
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Området har även under en lång tid präglats av ett negativt rykte (Fyrvald 2008) 

vilket kan ha resulterat i att majoriteten av respondentgruppen anställda inte anser 

området som tryggt. Oavsett om detta negativa rykte bygger på sanna eller falska 

grunder bland respondenterna, kommer de alltid att välja ett annat bostadsområde där 

de känner eller upplever en ökad trygghet. I enkäten som delades ut till de anställda 

frågades om de skulle kunna vistas i stadsdelen under kvällstid och 37 procent av 

dem besvarade frågan med svarsalternativet ”Nej”. Observera att denna fråga inte 

ställdes till de boende i området, dock var det ett flertal av dessa respondenter som 

angav i de öppna frågorna att de upplever att det bland annat kan vara otäckt att gå 

hem från busshållplatsen där nattbussarna stannar. Detta ger indikationer på att 

området upplevs som otryggt, särskilt under kvällstid. Att invånarna känner trygghet 

i sitt område kan leda till en ökad attraktivitet av platsen.  

 

Vidare anser båda grupperna att det saknas aktiviteter för barn, de ”går bara omkring 

på gatorna” i brist på annan aktivitet vilket kan skapa en orolig känsla, då de menar 

att området har för många ungdomsgäng. Detta var ytterligare en indikation på att 

trygghetsfaktorn är bristfällig i området. Kommunen måste aktivt pådriva ett arbete 

för att öka trygghetskänslan i denna stadsdel och som förslag har respondenterna 

skrivit ned en rad förbättringsåtgärder, däribland en ökad belysning på vägarna, 

sysselsätta ungdomarna i området och fler synliga poliser.      

6.2 Ska vi flytta till Flemingsberg? 

 

I denna studie ser vi att familjeförhållandena bland de båda grupperna skiljer sig. 

Cirka 72 procent av de anställda respondenterna har en partner, medan denna 

procentsats i motsvarande grupp endast är 41 procent. Det kan föreligga en rad 

orsaker till varför familjeförhållandena skiljer sig så avsevärt bland dessa grupper. 

Däremot visar tidigare studier att ett hushåll med fler personer oftast har det svårare 

att flytta än hushåll med endast en person. Detta påstående att hushåll med fler 

personer kan ha det svårt att fatta flyttbeslut stämmer väl överens med denna studie 

då majoriteten av gruppen med de anställda inte kan tänka sig flytta för tillfället.  

 

Vad gäller skillnader i inkomst och utbildningsnivå har de anställda i området både 

en högre årsinkomst och en högre utbildning, anledning till detta kan vara för att 
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urvalet bland de boende skedde slumpvist, urvalet skedde slumpvist, vilket 

resulterade i att många bland gruppen boende var studenter. En annan anledning kan 

vara att anställda på högskolan och tingsrätten generellt sett har en högre uppnådd 

utbildning och därför högavlönade arbeten. I vår undersökning framgår det att endast 

25 procent bor i hyresrätter. Många gånger väljer höginkomsttagare andra 

bostadsformer än hyresrätter och då Flemingsberg till stor del erbjuder hyresrätter 

har många i denna grupp på ett naturligt sätt bosatt sig i andra områden som erbjuder 

bostäder enligt deras önskemål (Lundén, 2008).      

 

Vidare ser vi att majoriteten av de båda respondentgrupperna vill se mer varierande 

bebyggelser och inte endast höghus. Detta kan vara en av faktorerna till att de inte 

väljer att flytta till denna stadsdel. Antalet höghus kan även hindra hushållen med 

minderåriga barn då dessa hushåll många gånger vill bo i småhus eller mindre 

flerfamiljshus (Fyrvald, 2008).  

 

Stressmodellen menar att det är en rad individuella faktorer som har en betydelse vid 

flyttbeslut och dessa skiljer sig åt bland individer. Om behovet och de önskemål en 

individ har skiljer sig avsevärt från det befintliga boendet så finns det incitament till 

att flytta (SOU 2000:36, Andersson 2000). De båda grupperna har en relativt 

liknande syn på stadsdelen. I dagsläget anser båda grupperna att Flemingsberg inte är 

ett idealiskt område. En förklaring till detta skulle kunna vara att generellt brukar de 

så kallade miljonprogramområdena inte vara så attraktiva bostadsområden (Fyrvald, 

2008). Majoriteten av den anställda gruppen anser sitt eget bostadsområde som mer 

idealiskt. Vidare är det även intressant att en hög grad av de boende inte anser sitt 

eget bostadsområde som idealiskt. Detta påvisar att platsförankringen bland de 

boende inte är hög, vilket så småningom skulle kunna leda till att ett flyttbeslut från 

området fattas.  

 

I resultatet nämndes att frågorna som berör kvalitén på förskola, grundskola och 

gymnasium inte redogjorts för då endast sex av alla respondenter hade tillräckligt 

med kunskap för att uttala sig om detta. I artikeln Varför flyttar man? (Andersson, 

2000) skrevs det att ett incitament till flyttbeslut kan bero på att kvalitén på skolorna 

är bristfälliga. En anledning till att majoriteten av respondenterna inte besvarat dessa 

frågor skulle kunna bero på att kunskapen över utbudet vad gäller skolorna i 
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stadsdelen är liten. Om kommunen lyckas förmedla att skolorna i området har en god 

kvalité finns det en chans att flyttbenägenheten till stadsdelen ökar. Studier visar att 

de flyttningar som äger rum i landet exempelvis kan bero på att individer försöker 

förbättra sina förutsättningar för utbildning eller arbete (SOU 2000:36). Det har även 

visat sig att människor tycker att det är viktigt att bo nära bra skolor och dagis, 

många gånger viktigare än att bo nära arbetet. Man flyttar till ett område med bra 

skolor och dagis men man tänker inte på konsekvenserna om hur jobbigt det kan bli i 

framtiden med att matcha kollektivtrafiken med att lämna barn på dagis och hämta 

dem, när de blir sjuka med mera (Lundén, 2008). Den geografiska faktorn går inte att 

förändra. För människor som anser att området är fel beläget krävs viktiga tjänster 

som både stat och näringsliv erbjuder som exempel bra kvalité på skolan och bra 

kommunikationsnät.  

6.2.1 Den mentala kartan av Flemingsberg 

 

Som vi tidigare nämnt har Flemingsberg under en lång tid präglats av ett negativt 

rykte. Detta rykte kan vara en bidragande faktor till varför majoriteten av de 

respondenter som deltagit i undersökningen väljer att inte bosätta sig i stadsdelen. 

Alla individer bildar sig en mental karta över olika områden som de bor eller vistas i 

ofta och en anledning till detta är för att de lättare ska kunna orientera sig. Hur väl 

den mentala kartan stämmer överrens med verkligheten varierar och det har visat sig 

att dessa kartor stämmer bättre överens med verkligheten i de miljöer vi har nära oss 

eller oftast vistas i (Andersson, 2000). Den mentala kartan som de anställda har av 

Flemingsberg är relativt negativ och platsorienteringen i områden är heller inte 

särskilt stor. För att få folk att flytta till Flemingsberg måste en positiv mental bild 

förmedlas, annars flyttar folk inte dit. För de boende är denna mentala bild positivare 

och lyckas de i sin tur förmedla den positiva bilden kan området lyftas. Det måste 

även tilläggas att de som bor i Visättra anser att de händer för lite där i form av 

utbyggnad av diverse butiker och att de känner sig bortglömda då det mesta satsas på 

att byggas i Grantorp. De anser även att barriärerna är för stora till Grantorp, detta 

måste överses då en missnöjd befolkning inte förmedlar en bra bild av sitt område.   

 

Statistik visar att mellan 70-75 procent flyttar mellan mindre avstånd än 50 kilometer 

(Andersson 2000, SOU 2000:36). En anledning till de korta flyttarna kan bero på att 
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dessa minskar riskerna som påverkar en individs sociala nätverk (SOU 2000:36) 

samt att informationen över näraliggande områden är bättre (Andersson, 2000). Detta 

är något positivt för framtida bostadsbyggen i Flemingsberg då stadsdelen ligger i 

Stockholms län, trots flytt till området behöver detta inte medföra att det sociala 

nätverket försämras. Studien påvisar dock att en minoritet av de boende är stolta över 

att bo i Flemingsberg och majoriteten av denna grupp menar att de inte kan tänka sig 

flytta till en annan bostad i området. Trots att majoriteten av de anställda associerar 

Flemingsberg med någonting positivt är det, även i denna grupp inte många som kan 

tänka sig flytta till stadsdelen.  

6.2.2 Pullfaktorer i Flemingsberg 

     

Flemingsberg är en stadsdel där många företag och myndigheter valt att etablera sig. 

Det är viktigt att kommunen på ett aktivt och positivt sätt lyckas förmedla detta. 

Genom en god marknadsföring av de pullfaktorer som området har kan man attrahera 

folk och bibehålla sin befintliga befolkning, företag och investerare. Detta i sin tur 

skulle kunna leda till en positiv utveckling med en god tillväxt i området.  

 

Pullfaktorer är faktorer som appellerar människor att flytta in till ett visst område 

(Andersson 2000). Majoriteten av båda grupperna menar att stadsdelen har sina 

fördelar med till exempel närheten till Karolinska universitetssjukhuset, 

myndigheternas närvaro och Södertörns högskola. Respondenterna menar vidare att 

stadsdelen har fördelar och en stor potential att utvecklas i rätt riktning, dock återstår 

mycket arbete i form av utbyggnad av andra boendeformer, ett ökat utbud och en 

större satsning på de unga i området. Bland de anställda anser man vidare att 

stadsdelen präglas av en god dynamik och tillväxt. Som exempel kan man även 

nämna att en respondent valt att formulera sig på följande vis ”tror att 

utvecklingsarbetet sker i rätt riktning”.  

 

Tillgängligheten i och till området är ytterligare en pullfaktor. En likhet bland de 

båda grupperna är synen på tillgängligheten och utbudet i stadsdelen. Båda 

grupperna anser att tillgängligheten med kollektivtrafik och bil är god. Däremot 

anser majoriteten av de båda grupperna att utbudet av restauranger, nöjen och 

aktiviteter inte är tillräcklig. Kunskapen om utbudet i området är inte stor bland de 
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anställda, då till exempel det interna bortfallet på denna fråga bland de anställda var 

stor. En anledning kan vara då denna grupp inte är bosatt i området. Majoriteten av 

båda grupperna anser att utbudet av grönområden i området är stor. Vi anser att 

åtgärder bör vidtagas för att stärka attraktionskraften i området. Anledningen till 

detta är för att studien påvisar att graden av nöjdhet leder till att ett område upplevs 

som mer attraktivt, detta i sin tur skulle kunna medföra att ett flertal människor väljer 

att bosätta sig i denna stadsdel.   

 

En intressant aspekt var att tre boende respondenter ansåg att Flemingsberg saknade 

”puls”. Vi anser att detta ord sammanfattar det mesta. Ett område som har ”puls” 

erbjuder bra utbud med både aktiviteter och nöjen och det är just detta som 

stadsdelen saknar. Om de respondenter som endast arbetar i området har bättre utbud 

och aktiviteter i sitt befintliga bostadsområde kan det vara svårt att motivera dem att 

flytta till Flemingsberg. Vidare kan även en nöjd befolkning lättare förmedla en 

positiv bild till omvärlden, vilket i sin tur skulle kunna leda till uppbyggnaden av en 

positiv mental karta bland övriga individer byggs upp. En nöjd befolkning kan då 

bidraga till att det negativa ryktet området avlägsnas.  

6.3 Marknadsföringen av Flemingsberg och dess rykte 

 

Marknadsföringen av en plats är komplicerat då områden inte kan likställas med en 

produkt (Kotler et al, 1993). Då detta är komplicerat måste områdena aktivt 

motarbeta de problem som kan uppstå. En viktig del i marknadsföringen och 

förändringen av ett område är att den befintliga befolkningen måste stå bakom det 

uttänkta arbetet. Studiens resultat visar att majoriteten av de boende i Flemingsberg 

är positivt inställda till utbyggnaden av flera bostäder i stadsdelen. Dock betonar 

flertalet av dem att man även måste utöka bebyggelsen av flera skolor, fritidsgårdar 

och butiker.  

 

Interna och externa faktorer i ett område kan antingen hindra eller skapa möjligheter 

för att upprätta en attraktiv miljö. För att ett område ska anses attraktivt bör en balans 

mellan arbetsmarknaden och livskvalitén i området råda. Vad gäller arbetsmarknad 

och arbetstillfällen finns det goda möjligheter till detta i området. Ett flertal företag, 

investerare och myndigheter har etablerat sig i området. Däremot måste man 
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diskutera förhållandet livskvalité. Resultatet i studien påvisar att 38 procent av de 

boende är stolta över att bo i Flemingsberg.   

 

I Flemingsberg har en marknadsorienterad strategisk plan utformats för att 

utvecklingsarbetet ska ske i rätt riktning. Som exempel kan man nämna att 

Flemingsberg efter att ha analyserat de möjligheter och utmaningar som existerar ska 

de effektivt pådriva ett arbete för att fler företag ska etablera sig i området. De vill 

även stimulera en utveckling av professionella nätverk som kan användas mellan 

aktörerna i området. Då infrastruktur och kommunikation är en viktig faktor kan vi 

vidare nämna att området arbetar för att förbättra kollektivtrafikservicen, via detta 

arbete hoppas man att Flemingsberg ska utvecklas till en regionalkärna (Stiernstedt et 

al, 2007). 

 

Vidare visar studien att stadsdelen är väl känt bland många, men det dåliga ryktet 

många associerar området med måste elimineras. Ett viktigt problem som präglar 

området är segregationen. Många miljonprogram präglas av detta problem och 

stadsdelen Flemingsberg är inget undantag. Flertalet i den anställda gruppen i 

området anser att stadsdelen har för många invandrare och för många olika kulturer 

vilket skapar ett oroligt klimat. Hur dessa respondenter valt att definiera ordet 

invandrare kan vi inte tydliggöra i denna studie. Även bland den boende gruppen är 

det en del som anser att det är en ”dålig blandning av svenskar och icke svenskar” 

och liksom de anställda anser de att det är en för stor blandning av kulturer på en för 

liten yta. Vi anser att en känsla av ”vi” och ”dem” präglar området. Det kan finnas 

många anledningar till varför detta problem uppstått och i denna studie kan vi inte 

uttala oss om varför. En anledning till att denna känsla byggts upp skulle kunna bero 

på massmedia då människor bildar sig en uppfattning över ett område och dess 

befolkning efter det de läst eller sett på tv (Ericsson et al, 2002). I kombination av 

massmedia och det negativa ryktet området präglats av, har detta bidragit till att en 

faktisk och en mental segregation bland människor i detta område byggts upp.  

 

Båda grupperna i undersökningen har nämnt att Flemingsberg är en mångkulturell 

stadsdel, en del men en positiv syn, andra med en negativ. Här gäller det för 

stadsdelen och kommunen att överbygga de problem som kan uppstå med 

segregation. Vidare anser vi att det krävs satsningar för att få bukt på de mentala 



 - 48 - 

barriärerna och den mentala segregationen de boende i området byggt upp. Resultatet 

tyder på att båda grupperna anser att bebyggelsen av stadsplaneringen, järnvägen och 

Hälsovägen i området bidragit till de mentala barriärerna. Ett antal respondenter har 

likställt Hälsovägen med Berlinmuren. Detta kan vara svårt för människor som redan 

bildat sig en uppfattning av området att ändra denna bild (Lundén, 2008). 

 

Det är av oerhörd stor vikt att nämna att trots de problem och brister stadsdelen 

präglats av så trivs majoriteten av de boende och majoriteten av de anställda 

förknippar området med något positivt när de tänker på Flemingsberg idag. Hela 90 

procent av de boende anser att området är trivsamt. Ett aktivt arbete som ytterligare 

stärker befolkningens bild av sitt eget område skulle kunna leda till att de förmedlar 

detta till utomstående (Leisen, 2001). Grupperna menar att Flemingsberg är ett 

område med många fördelar, därför anser vi att en god marknadsföring och en nöjd 

befolkning skulle kunna leda till att det negativa ryktet så småningom kommer att 

upphöra och ersättas av en positiv syn. 
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Kapitel 7 

– Slutsats – 

 

Vad gäller skillnader i inkomst och utbildningsnivå har de anställda i området både 

en högre årsinkomst och en högre utbildning. Dessa respondenter med både en hög 

utbildning och en hög inkomst bor sällan i hyresrätter. De föredrar hellre 

bostadsrätter och äganderätter som boendeformer. I vår undersökning framgår det att 

endast 25 procent av dem bor i hyresrätter och då Flemingsberg erbjuder till stor del 

hyresrätter har många i denna grupp på ett naturligt sätt bosatt sig i andra områden.  

 

En likhet bland båda grupperna är synen på tillgänglighet och utbud. Båda grupperna 

anser att tillgängligheten med bil och kollektivtrafik till och från området är god. Vad 

gäller utbudet av restauranger, nöjen och aktiviteter anser majoriteten av båda 

grupperna att utbudet inte är tillräckligt. Bortfallet på denna fråga var stor bland 

respondentgruppen med de anställda. Kunskapen om utbudet i området är inte stor, 

då det kan vara svårt att uttala sig om dessa när man inte är bosatt i området. Här 

visar dock båda grupperna att utbudet är otillräckligt och för att få en befolkning 

nöjda över sitt område bör åtgärder vidtagas. Om folk som endast arbetar i stadsdelen 

har bättre utbud och aktiviteter i områden där de bor kan det vara svårt att motivera 

dem att flytta till Flemingsberg. Vidare har en nöjd befolkning lättare förmedla en 

positiv bild till omvärlden, vilket i sin tur medför att en positiv mental karta bland 

övriga människor byggs upp. Detta innebär att en nöjd befolkning i sin tur kan 

bidraga till att det negativa ryktet området präglats av, avlägsnas. 

 

Vad gäller synen på Flemingsberg ser vi att hälften av respondentgruppen med de 

boende i stadsdelen anser att området är tryggt medan endast en minoritet av den 

andra gruppen anser likadant. En faktor till detta kan vara att området under en lång 

tid präglats av ett negativt rykte. Det negativa ryktet kan bygga på sanna eller falska 

grunder, trots detta kommer människor alltid att välja ett annat bostadsområde där de 

känner eller upplever en ökad trygghet.  

 

De båda grupperna har relativt liknande syn på stadsdelen. Här anser båda att 

Flemingsberg inte är ett idealiskt område i dagsläget. De anställda anser att deras 

Att bo i Flemingsberg 
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egna områden är mer idealiska medan endast 38 procent av de som bor i 

Flemingsberg anser att området är idealiskt. Det kommer att krävas en rad 

förbättringar för att området ska kunna anses som idealiskt i framtiden. Trots allt 

detta anser ändå majoriteten av de båda grupperna att området har sina fördelar med 

exempelvis närheten till Karolinska universitetssjukhuset, myndigheternas närvaro 

och Södertörns Högskola. De anser också att området har stor potential till att 

utvecklas i rätt riktning. Respondenterna menar att det återstår arbete i form av 

utbyggnad av andra boendeformer, utbud samt en satsning på de unga i området. 

Efter studiens genomförande var de boende generellt sett mer nöjda över området än 

vad den naturliga målgruppen, de som enbart arbetar här, var.  

 

Varför väljer då den naturliga målgruppen att inte bosätta sig i Flemingsberg? I 

dagsläget anser de att området erbjuder för få boendeformer, det finns mentala 

barriärer som är svåra att sudda bort vidare ses inte området som estetiskt vackert 

och utbudet är litet. Det är viktigt att utvecklingen av stadsdelen sker i rätt riktning. 

Området är väl känt bland många men det negativa ryktet många förknippar området 

med måste avlägsnas. Detta arbete kan ske via en god marknadsföring, där man lyfter 

fram Flemingsbergs fördelar och de boendes syn på området förmedlas ut till övriga 

människor. Det är också viktigt att ta itu med de segregationsproblem som finns då 

många miljonprogram präglas av detta. Båda grupperna har nämnt mångkulturella 

samhällen, vissa som positivt andra negativt. Här gäller det att överbrygga de 

problem som kan uppstå med segregation. Vidare krävs även satsningar i att få bukt 

med de problem som de mentala barriärerna byggt upp. Det är även viktigt att nämna 

att trots de fel och brister stadsdelen må ha trivs de boende. Nästan 90 procent ansåg 

att området var relativt trivsamt eller mycket trivsamt. Trots de brister som finns är 

befolkningen nöjda och trivs i området vilket kan leda till att en positiv bild av 

området kan förmedlas.  

7.1 Förslag till vidare studier 

 

Denna studie har varit intressant att genomföra. Uppfattningen till en början var att 

det skulle råda stora skillnader mellan de båda grupperna, men som studien påvisat är 

det fler likheter än skillnader som utlästs. Vi anser att studien skulle kunna 

genomföras på nytt fast denna gång inkludera de anställda på Karolinska 
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universitetssjukhuset. De som arbetar där arbetar många gånger på obekväma 

arbetstider och kan därför ha större nytta av att bo nära arbetet.  

 

Det vore även intressant att ta reda på hur de mentala barriärerna som byggts upp kan 

överbyggas. Via en kvantitativ eller en kvalitativ studie vore det intressant om man 

kunde ta reda på hur en förbättrad kommunikation och en förbättrad sammanhållning 

bland de boende kan byggas upp. 
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Intervjuer 

 

Henrik Holmqvist, Fastighetsmäklare, Svensk fastighetsförmedling, 2008-11-24 

 

Thomas Lundén, Professor kulturgeografi, Södertörns Högskola, 2008-11-27 

 

Lena Fyrvald, stadsplanerare, Huddinge kommun, 2008-12-17 
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Bilaga 1 Enkät till de anställda i Flemingsberg 
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Bilaga 2 Enkät till de boende I Flemingsberg 
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Bilaga 3 Intervjufrågor 
 

1. Kan du berätta lite om Flemingsberg? 

2. Av alla som arbetar i Flemingsberg är det cirka 93 procent som pendlar till 

och från området, vad tror du är de främsta orsakerna till att folk vill arbeta 

här men inte bo här? 

3. Flemingsberg har tidigare dragits med problem vad gäller dåligt rykte, tror du 

att detta präglar inflyttningen till området i dagsläget? 

4. I Utvecklingsprogrammet för Flemingsberg säger de att området är en 

motsvarighet till Kista. Vilka förutsättningar tror du att Kista hade för att 

locka till sig boende som Flemingsberg har/inte har? 

5. I Kista fanns det ett starkt samarbete mellan universiteten, näringslivet och 

kommunen för att dels få människor att jobba där och dels få dem att flytta 

dit. Finns det ett sådant samarbete mellan aktörerna i Flemingsberg (Förutom 

Arena Huddinge)? I så fall, hur ser detta samarbete ut? 

6. Vilka faktorer anser du är viktigast för området Flemingsberg att arbeta med, 

för att få folk att bo kvar i området och/ eller flytta hit? 

7. Hur ska ni locka människor att bo i Flemingsberg? Finns det en sådan plan?  

Hur ser den satsningen ut? 

 

 

 

 

 


