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Socialt värdeskapande 

Introduktion till rapporten 
Rapporten redovisar resultat och slutsatser hämtade ur statistik, 
undersökningar och enkäter men även från kunskap som finns inom 
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning. 
 
Rapporten fungerar som ett underlag i det pågående arbetet med 
Fokus Hagsätra Rågsved och kan användas i 
stadsdelsförvaltningens utvecklingsarbete men även av 
stadsbyggnadskontoret och exploateringskontoret i den fortsatta 
stadsutvecklingen i Rågsved.  
 
Rapporten är geografiskt avgränsad till Rågsved inklusive Rågsveds 
friområde och Snösätra upplageområde och presenterar dels en 
nulägesbild med utgångspunkt i sociala värden men även medskick 
i det kommande arbetet för att stärka sociala värden och den sociala 
hållbarheten.  

Social hållbarhet och socialt värdeskapande  
Hållbarhet som utvecklingsbegrepp lanserades 1987 i 
Bruntlandkommissionens FN-rapport och formulerades som ”En 
hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov”. Begreppen omfattade ursprungligen 
ekologiska värden men har med tiden även kommit att omfatta 
sociala perspektiv.  
 
Ett socialt hållbart samhälle kan definieras på olika sätt men 
begrepp som ofta används i dessa sammanhang är trygghet, 
tolerans, delaktighet, respekt för olikheter, jämlikhet, jämställdhet, 
öppenhet, demokrati, inkludering, hälsa och tillgänglighet. Dessa 
begrepp kan pekas ut som viktiga sociala värden för ett samhälle. 
Ett socialt hållbart samhälle kan även beskrivas som 
anpassningsbart och motståndskraftigt vilket innebär att sociala 
värden kan upprätthållas även om samhället utsätts för en stor kris 
eller yttre hot. 
 
Socialt värdeskapande är en process där sociala värden identifieras 
och stärks. Detta kan ske genom fysisk planering och utveckling av 
stadsrummet, genom att stärka socialt värdeskapande processer så 
som delaktighet och identitet men även genom rena stadsrum, 
brottsprevention och trygghet. 
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DEL ETT 

Del ett innehåller en nulägesbeskrivning av Rågsved utifrån ett 
antal teman; bostadsbestånd, demografi, verksamheter och 
målpunkter, medborgardialog, samverkan samt kriminalitet och 
trygghet. Dessutom presenteras kunskap som hämtats från 
tjänstepersoner inom Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning.  

Bostadsbestånd 
Bostadsbeståndet i ett område kan påverka den demografiska 
sammansättningen hos befolkningen bland annat genom fördelning 
mellan hyresrätter och bostadsrätter, bostädernas och hushållens 
storlek samt förhållandet mellan boendeyta och antal invånare.  
 
Statistiken om bostadsbeståndet i Rågsved är hämtad ur stadens 
områdesdatabas (ODS). 

Upplåtelseform och ägarkategori, andel av 
bostadsbeståndet (2018) 

 

Rågsved Stockholms stad 
 

Småhus 
Fler-

bostadshus 
 

Småhus 
Fler-

bostadshus 

Allmännyttan - 49,6% 0,7% 16,7% 

Övriga hyresrätter - 27,9% 1,7% 27,3% 

Bostadsrätter - 22,5% 8,2% 56,1% 

Äganderätter - 0,0% 89,4% 0,0% 

 - 100% 100% 100% 

 
I Rågsved ligger alla bostäder i flerbostadshus och det saknas helt 
småhus. Totalt för Stockholms stad är cirka 16 procent småhus. 77 
procent av lägenheterna i Rågsved är hyresrätter varav 49 procent 
förvaltas av stadens allmännyttiga hyresbolag och 29 procent av 
privata hyresvärdar. 22 procent av bostäderna är bostadsrätter.  
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Lägenhetsstorlek, andel av bostadsbeståndet (2018) 

 Rågsved Stockholms stad 
Lägenhet utan kök 6,2% 8,9% 

1 rum och kök 4,8% 15,4% 

2 rum och kök 32,8% 33,2% 

3 rum och kök 39,6% 26,4% 

4 rum och kök 13,8% 11,7% 

5 eller fler rum och kök 2,8% 4,3% 

Uppgift saknas 0,0% 0,1% 

 100% 100% 

 
Knappt 40 procent av lägenheterna i Rågsved har tre rum och kök 
och knappt 33 procent har två rum och kök. 11 procent av 
lägenheterna är ett rum och kök eller utan kök jämfört med 
Stockholms stad som har mer än dubbelt så stor andel små 
lägenheter. Större lägenheter med fler än tre rum uppgår till 16 
procent av det totala bostadsbeståndet i stadsdelen. 

Bostadsarea, andel av bostadsbeståndet (2018) 

 Rågsved Stockholms stad 
< 31 kvm 1,2% 5,8% 

31-40 kvm 5,5% 9,9% 

41-50 kvm 5,2% 11,7% 

51-60 kvm 15,9% 15,2% 

61-70 kvm 21,2% 13,0% 

71-80 kvm 32,3% 12,6% 

81-90 kvm 7,4% 10,0% 

91-100 kvm 7,1% 6,3% 

101-110 kvm 1,8% 4,3% 

111-120 kvm 1,6% 3,3% 

> 120 kvm 0,8% 7,9% 

 100% 100% 

 
I Rågsved är huvuddelen av lägenhetsbeståndet mellan 51 och 80 
kvadratmeter stora. Små och stora lägenheter är 
underrepresenterade jämfört med Stockholms stad i stort där 
bostadsbeståndet är mer spritt mellan olika storlekar. Att det helt 
saknas enfamiljshus är en av orsakerna till det saknas bostäder med 
stor boendearea.  
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Hushållstyp, andel av bostadsbeståndet (2018) 

 
Rågsved 

 
Stockholms  

stad 
ensamstående utan barn 40,4% 43,9% 

sammanboende med barn 0-24 år 13,9% 17,9% 

sammanboende utan barn 11,8% 18,3% 

övriga hushåll med barn 0-24 år 10,7% 3,9% 

ensamstående med barn 0-24 år 10,1% 6,8% 

övriga hushåll utan barn 9,7% 6,2% 

ensamstående med barn 25+ år 2,1% 1,6% 

sammanboende med barn 25+ år 0,8% 1,1% 

övriga hushåll med barn 25+ år 0,5% 0,3% 

 100% 100% 

 
Huvuddelen av hushållen, 40 procent, i Rågsved består av 
ensamstående personer utan barn. Nästan 14 procent av hushållen är 
hushåll med sammanboende med barn 0-24 år och nästan 12 
procent av hushållen är sammanboende utan barn. Övriga hushåll 
med barn 0-24 år samt ensamstående med barn 0-24 år motsvarar 
cirka 10 procent vardera.  

Hushållsstorlek, andel av bostadsbeståndet (2018) 

 Rågsved 
 

Stockholm 
stad 

1 person  40,4% 43,9% 

2 personer 24,1% 27,2% 

3 personer 13,2% 12,3% 

4 personer 9,8% 10,7% 

5 personer 5,9% 3,7% 

6 personer 3,4% 1,2% 

7+ personer 3,2% 1,0% 

uppgift saknas 0,0% 0,0% 

 100% 100% 

 
Cirka 40 procent av hushållen i Rågsved består av en person och 24 
procent av två personer. I Stockholms stad är andelarna snarlika 
med 44 procent respektive 27 procent. Hushåll med fem och sex 
personer sticker ut något i Rågsved jämfört med Stockholms stad 
med nästan sex procent för hushåll med fem personer och drygt tre 
procent med hushåll med sex personer jämfört med Stockholms stad 
med . 
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Bostadsarea per invånare (2018) 

 Rågsved Stockholm stad 
Total bostadsarea (m2) 339 070 33 437 557 

Folkmängd 11 858 962 154 

Bostadsarea/invånare (m2) 28,6 34,8 

 
I Rågsved har varje invånare i genomsnitt 28,6 kvadratmeter 
bostadsarea jämfört med 34,8 kvadratmeter för Stockholms stad.  
 
Enligt Statistiska centralbyrån är den svenska definitionen av 
trångboddhet ett hushåll ska ha en bostad med kök, vardagsrum 
samt ett sovrum för varje hushållsmedlem, undantaget 
sammanboende par som förväntas dela sovrum. Har man en bostad 
som är mindre än så räknas man som trångbodd. Exempelvis är en 
tvåbarnsfamilj med två vuxna som bor i en lägenhet med tre rum 
och kök trångbodd.  
 

I dagsläget sakas kunskap om trångboddheten i Rågsved utifrån 
denna definition.   
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Demografi 
Den demografiska sammansättningen i ett område kan påverka 
sociala värden och möjligheten till socialt värdeskapande processer. 
Demografin påverkas i sin tur av bostadsbeståndet men även av 
andra processer kopplade till integration, mekanismer på 
bostadsmarknaden, identitet och trygghet. 
 
Den demografisk data som presenteras är hämtad ur Stockholm 
stads områdesdatabas (ODS) samt från områdesfakta från 
statistik.stockholm.se.  
 

 
Rågsved Enskede-

Årsta-Vantör 
Stockholms 

stad 

Folkmängd (2018) 11 858 100 859 962 154 

Antal hushåll (2018) 4 881 46 953 452 954 

Personer per hushåll (2018)  2,4 2,1 2,1 

Utländsk bakgrund* (2018) 69,5% 36,7% 33,3% 

Medelinkomst (2017) 240 700 326 800 374 400 

Behörighet till gymnasieskola (2017) 72,1% 86,9% 89,9% 

Eftergymnasial utbildning 25-64 år (2018) 36,0% 52,7 59,2 

Öppet arbetslösa (2018) 6,0% 3,2% 2,9% 

Öppet arbetslösa 20-24 år (2018) 4,1% 2,1% 2,0% 

Ekonomiskt bistånd (2018) 6,1% 2,8% 2,5% 

Ekonomiskt bistånd 18-24 år (2018) 6,7% 4,8% 4,5% 

Ohälsotal** (2018) 20,1 17,1 16,4 

Valdeltagande i kommunalval (2018) 62,4% 78,4% 83,5% 

Inskrivningsgrad i förskolan, 1-5-åringar (2019) 87,0% 85,9% 86,2% 

Inskrivningsgrad i förskolan 2-5-åringar (2019) 92,4% 93,9% 94,3% 

 

* Person som är utrikes född eller har två utrikes födda föräldrar. 

** Ohälsotal mäter den totala sjukfrånvaron som ersätts från sjukförsäkringen, 

både sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning. Den inkluderar inte sjuklön 

som arbetsgivaren betalar under de 14 första dagarna. 

 
Analyser av demografisk statistik som stadsdelen genomfört inom 
ramen för sitt lokala utvecklingsprogram visar att utvecklingen 
inom Rågsved inte är lika positiv som inom andra stadsdelar med 
liknande utgångsläge.  
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Befolkningssammansättning 

Tabellen nedan visar andel personer i respektive ålderskategori av 
det totala antalet invånare i Rågsved för det året. Uppgifterna för 
åren 2000-2018 beskriver faktiskt utfall och uppgifter för åren 
2019-2028 är hämtade ur Stockholm stads befolkningsprognos från 
2019. 
 
Befolkningsprognosen innehåller antaganden om fertilitet, 
dödlighet, in- och utflyttning samt nyproduktion av bostäder. Ett 
antal, men inte alla, av de 3 000-4 000 nya bostäder som planeras 
inom Fokus Hagsätra Rågsved är medtagna i dessa antaganden. 
 

 
Tabellen visar procentuell andel av totalbefolkningen för Rågsved i sju olika 

ålderskategorier. Värden för åren 2000 till 2018 är faktiskt utfall medan värden 

för åren 2019 till 2028 är baserade på befolkningsprognosen. Samtliga värden 

avser den 31 december för respektive år.  

 
Enligt befolkningsprognosen kommer åldersgrupperna 16-19-
åringar, 25-29-åringar och 80 år och äldre att öka marginellt i 
förhållande till övriga åldersgrupper under de kommande tio åren. 
Störst relativ ökning har åldersgruppen 65-79-åringar med cirka två 
och en halv procentenheter. De åldersgrupper som visar en relativ 
minskning till övriga åldersgrupper är 0-5-åringar med 0,7 
procentenhet, 6-15-åringar med en procentenhet, 20-24-åringar 0,1 
procentenhet samt 30-64-åringar med cirka en procentenhet. 

  0-5 år 6-15 år 16-19 år 20-24 år 25-29 år 30-64 år 65-79 år 80-w 
2000 8,5% 13,1% 4,8% 8,3% 9,9% 41,4% 10,6% 3,5% 

2005 9,0% 12,4% 5,5% 7,8% 8,9% 44,3% 8,1% 3,9% 

2010 9,3% 11,3% 5,1% 9,6% 11,1% 43,7% 6,1% 3,8% 

2015 9,1% 11,4% 4,7% 7,6% 11,4% 46,6% 5,9% 3,4% 

2016 8,9% 11,9% 4,7% 7,2% 10,8% 47,4% 6,0% 3,2% 

2017 8,6% 12,0% 4,6% 6,8% 10,4% 48,1% 6,4% 3,2% 

2018 8,4% 12,0% 4,5% 6,7% 9,8% 49,1% 6,5% 3,0% 

2019 8,2% 12,0% 4,4% 6,9% 9,2% 49,5% 6,9% 2,8% 

2020 8,0% 12,1% 4,4% 6,7% 9,2% 49,6% 7,2% 2,8% 

2021 7,8% 11,9% 4,4% 7,1% 9,7% 48,9% 7,5% 2,7% 

2022 7,7% 11,9% 4,4% 6,9% 9,6% 48,9% 8,0% 2,6% 

2023 7,7% 11,7% 4,5% 6,6% 9,7% 48,9% 8,3% 2,5% 

2024 7,7% 11,5% 4,6% 6,6% 9,8% 48,8% 8,5% 2,5% 

2025 7,6% 11,4% 4,7% 6,6% 9,5% 48,9% 8,7% 2,6% 

2026 7,6% 11,2% 4,8% 6,5% 9,3% 48,7% 9,1% 2,7% 

2027 7,4% 11,2% 4,8% 6,6% 9,2% 48,5% 9,4% 2,8% 

2028 7,5% 11,0% 4,6% 6,8% 9,3% 48,3% 9,6% 2,9% 
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Befolkningsutveckling 

Enligt prognosen kommer den totala befolkningen  i Rågsved att 
öka under kommande tio år med cirka 800 personer. I framtagandet 
av prognosen har endast ett antal av den totala bostadsproduktion 
som Stockholm stad planerar inom Fokus Hagsätra Rågsved tagits 
med i beräkningen.  
 

Figuren visar befolkningsutvecklingen i Rågsved. Den heldragna linjen beskriver 

utfall i antal invånare  och den prickade linjen är befolkningsprognos för 

kommande år. 
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Verksamheter och målpunkter 
I Rågsved finns ett antal verksamheter och målpunkter i kommunal 
och privat regi. Här presenteras platser för förskola, äldreomsorg, 
ungdomsverksamhet, parker och grönområden, skolor samt andra 
kulturella och sociala målpunkter. 

Kartan pekar ut stadsdelsförvaltningens verksamheter i Rågsved samt privata 

förskolor, kommunala grundskolor, parker och grönområden samt mötesplatser.  

Förskolor 

Stadsdelsförvaltningen har nio förskolor i Rågsved. Gökboet är en 
friliggande förskola på tre avdelningar som ligger i södra delen av 
parken Hagdalen på Gölolmsbacken 45. På Lännäsbacken 5 direkt 
norr om Rågsvedsskolan ligger en friliggande förskola på tre 
avdelningar. Direkt väster om Rågsveds grundskola ligger förskolan 
Regnbågen på sex avdelningar. På Arkösundsgatan 8 ligger 
förskolan Arken som är friliggande och har fem avdelningar.  
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Söder om Rågsveds tunnelbanestation finns förskolan Stövargatan 
91 som är friliggande och har fyra avdelningar. Intill ligger 
förskolan Spårfinnargränd 17A som är friliggande och har fem 
avdelningar. Arbete pågår för att utöka verksamheten till fem 
avdelningar inom befintlig byggnad.  
 
På Bjursätragatan 78 ligger förskolan Dungen på sex avdelningar. 
Intill finns en förskolelokal som i dag inte används. På 
Bäverdammsgränd ligger förskolan Rödmyran på fyra avdelningar 
och på Bäverbäcksgränd 5 ligger förskolan Bäverhyddan på fem 
avdelningar.  
 
Dessutom finns fyra förskolor i privat regi i stadsdelen. Dessa är 
förskolan Tärnan på Askersgatan, Butterfly på Askersundsgatan, 
Skogsgläntan på Bäverdammsgränd och Pelikanen på 
Bäverbäcksgränd.  

Äldreomsorg 

I Rågsveds centrum ligger Rågsveds servicehus som innehåller 72 
lägenheter, restaurang och mötesplats. Inom verksamheten finns 
även ett aktivitetscenter för äldre. Verksamhetens lokaler sitter ihop 
via förbindelsegång med Nya Rågsveds Folkets hus.  

Ungdomsverksamhet 

Stadsdelsförvaltningen bedriver fritidsgårdsverksamhet i Rågsveds 
centrum. Målgruppen för fritidsgården är ungdomar 13-17 år. 
Dessutom arbetar stadsdelsförvaltningens fältassistenter 
uppsökande med målgruppen ungdomar under 18 år. Genom att 
besöka skolor, fritidsgårdar samt befinna sig på gator och torg 
skapar fältassistenterna kontakt med och bygger upp relation till 
målgruppen. 

Parker och grönområden 

Norr om Rågsveds centrum ligger Hagdalen som är ett bostadsnära 
parkstråk. Här finns rekreationsytor med inhägnad bollplan, skate- 
och basketanläggning samt lekutrustning för yngre barn. På platsen 
finns också klippta gräsytor. Hagdalen ansluter till både Hagsätra 
och Rågsved och upplevs ibland som en otrygg plats på grund av 
dålig överblickbarhet och ödslighet. Parken är utpekad som 
stadsdelspark och ska rustas upp med ny parkmöblering, slyröjning 
och belysning.  
 
Fjädern är en långsmal, öppen lekplats som länkar samman 
parkstråket norr om Rågsveds centrum med grönområdet vid 
Hagsätra IP. Genom lekplatsen löper ett band av lekytor, 
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omväxlande asfalterade och grusade. Lekutrustning så som gungor, 
sand och balanslek och mer stillsamma sittplatser ligger längs 
kanterna. I parken finns ett nyanlagt utegym. 
 
Aktivitetsyta vid Rågsveds centrum är relativt nyanlagd och 
innehåller vistelseytor och aktivitetsytor för spontanidrott och lek. 
Här finns även en nyligen anlagd dansbana. Aktivitetsytan kopplar 
ihop Rågsveds centrum med parken Fjädern på andra sidan 
Hagsätravägen.  
 
San Siro är en parkyta som ligger mellan bostadsbebyggelsen på 
Bjursätragatan och tunnelbanans banvall. Parken karaktäriseras av 
sina mjukt formade gräs- och ängsytor, storvuxna trädpartier och 
höga omslutande slänter. San Siro fungerar som närpark för 
spontanidrott, lek, hundrastning och solbad. Mitt i parken finns en 
större klippt gräsyta med fotbollsmål och ett par större bänkar. San 
Siro är ett populärt utflyktsmål för områdets förskolor.  
 
Rågdalen är en långsträckt park som sträcker sig från Rågsveds 
centrum till Bjursätragatan och i förlängningen ner mot Rågsveds 
naturreservat. Parken ligger i en dalgång omgiven av högre belägen 
bostadsbebyggelse. Parken är varierad i karaktär och rymmer 
många olika typer av funktioner. Mitt i parken finns en parklek i 
kommunal regi med parkleksbyggnad och aktivitetsytor för olika 
åldersgrupper. Rågdalen är en viktig mötesplats i stadsdelen där det 
även arrangeras olika stadsdelsfestivaler och högtidsfester. Ibland 
besöks Rågdalen av Stadsteaterns ambulerande sommarteater 
Parkteatern.  
 
Rågsveds naturreservat instiftades av Stockholms stads fullmäktige 
i juni 2018 och ligger söder om Rågsveds bostadsbebyggelse mellan 
sjön Magelungen och Nynäsbanan. Området består av våtmark, 
lövskog och välbevarat kulturlandskap. Syftet med naturreservatet 
är att ge området ett starkare skydd och på så sätt stärka den 
biologiska mångfalden.  

Skolor 

Det finns två skolor i Rågsved. Rågsveds grundskola ligger norr om 
centrum på Rågsveds skolgränd. Skolan har totalt 255 elever i 
förskoleklass till årskurs sex samt i grundsärskola. Snösätraskolan 
är också grundskola med förskoleklass till årskurs sex. Skolan 
ligger på Vallhornsgatan och har 310 elever.   
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Kulturella och sociala målpunkter 

Nya Rågsveds folkets hus ligger i centrumbyggnaden på Rågsveds 
torg och förvaltas av det lokala föreningslivet. Föreningar och 
organisationer har möjlighet att ansöka om att bli andelsägare i Nya 
Rågsved folkets husförening. I lokalen fanns konferenslokaler, café 
och konsthall samt musikstudio och en större samlingslokal med 
scen.  
 
Afghanska Islamic Center har moské-lokaler på Hardemogatan i 
närheten av Rågsveds centrum. Moskén har cirka 1500 besökare 
under helger och cirka 500 besökare dagligen. Många besökare 
kommer med kollektivtrafiken men även med bil. Besökare till 
moskén kommer från närområdet men även från hela Stockholms 
söderort och södra Stockholms län, exempelvis Tumba, Huddinge, 
Sätra, Skärholmen, Farsta, Södertälje och Nacka.  
 
Rågsvedsdagen är ett årligt återkommande evenemang som 
anordnas i maj varje år. Lokala föreningar, bostadsrättsföreningar, 
bostadsbolag och stadsdelsförvaltningens verksamheter deltar med 
att visa upp sina olika verksamheter.  
 
Perssons betong är en festplats i södra Rågsved i närheten av 
Rågsveds norra koloniområde och angränsar till Rågsveds 
naturreservat. På platsen anordnas bland annat 
valborgsmässofirande och andra evenemang.  
 
Snösätra upplageområde ligger mitt i Rågsveds naturreservat och 
ägs av Stockholms stad. Området är uppdelat i tjugotal lotter som 
arrenderas ut till privata näringsidkare för olika upplageändamål. 
Området består av en sydlig del som ligger inom reservatsgränsen 
samt en nordlig del som inte innefattats i naturreservatet. 
Exploateringskontoret planerar att under 2019 och 2020 sanera och 
evakuera den södra delen av upplageområdet och därefter 
iordningsställas som en del av naturreservatet. Stockholms stads 
förvaltningar arbetar med att utreda hur den norra delen av 
upplageområdet ska utvecklas.  
 
Sedan några år tillbaka har näringsidkarna i Snösätra 
upplageområde upplåtit sina tomtavgränsande plank och murar att 
utgöra ytor för gatukonst och graffiti. Detta har lett till att området 
blivit ett populärt resmål för graffitikonstnärer och andra besökare. 
Områdets unika karaktär har gjort det känt i resten av Europa.  
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Dialoger genomförda av 
stadsdelsförvaltningen 

Trygghetsvandringar 

Stadsdelsförvaltningen har de senaste tio åren genomfört sex 
trygghetsvandringar i Rågsved. Trygghetsvandringar syftar till att 
skapa en dialog mellan boende i ett område och stadens 
tjänstepersoner om vilka åtgärder som behövs i den yttre miljön för 
att öka tryggheten. Stadsdelsförvaltningen bjuder in boende att 
tillsammans med ett urval av berörda tjänstepersoner vandra runt i 
området för att identifiera otrygga platser. 
 
Trygghetsvandringen genomfördes i april 2009 från Bjursätragatan, 
genom parkstråket mot Stövargatan, förbi Snösätraskolan och 
tillbaka via Rågdalen. Synpunkterna handlar om belysning och 
slyröjning men även att det saknas aktivitetsplatser för ungdomar 
samt att området känns skräpigt.  
 
Trygghetsvandringen genomfördes i oktober 2009 och utgick från 
Rågsveds centrum mot Snösätra via Gillerbacken, Bjursätragatan 
till Bäverbäcksgränd. Synpunkterna handlar om belysning, 
slyröjning, parkskötsel och klottersanering.  
 
Trygghetsvandringen genomfördes i september 2010 från Rågsveds 
centrum, längs gångstråket förbi Rågsvedsskolan mot 
Sköllerstagatan, vidare till Askersgatan, parken Fjädern och tillbaka 
till centrum. Synpunkterna handlar om parkskötsel så som 
nedskräpning, belysning och slyröjning. En del synpunkter handlar 
även om kriminell verksamhet och otrygghet i centrum.  
 
Trygghetsvandringen genomfördes i december 2011. Vandringen 
började i Rågsveds centrum och fortsatte på andra sidan 
tunnelbanespåren genom hela Snösätra. Synpunkterna handlar mest 
om parkskötsel så som snöröjning, reparationer, belysning och 
slyröjning. Några av synpunkterna handlade om klotter. 
 
Trygghetsvandringen genomfördes i november 2016 i Rågsveds 
centrum med omnejd. Synpunkter som inkom handlade om 
belysning, klotter och slyröjning men även rapporter om kriminell 
verksamhet på vissa platser. Många av synpunkterna handlar om 
Rågsveds centrum med bigator och gångvägar men även 
intilliggande parkstråk.   
 
Trygghetsvandringen genomfördes i oktober 2019 i Rågsveds 
centrum med omnejd. Deltog gjorde stadsdelsförvaltning, Rågsveds 
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fastighetsägarförening, Stockholmshem,  
Svenska bostäder, Familjebostäder, Keolis, Polisen och cirka 10 
medborgare, både män och kvinnor. Synpunkterna som togs upp 
handlade mest om nedskräpning, dålig eller trasig belysning samt 
beskärning av buskage i och omkring Rågsveds centrum. En del 
synpunkter handlade även om att centrumbyggnadens utformning 
skapar otrygghet. Andra synpunkter handlade om trasiga 
parkmöbler och klotter.  

Medborgarförslag 2017-2019 

Medborgare inom stadsdelsområdet har möjlighet att skicka in 
medborgarförslag till stadsdelsnämnden. För att förslagen ska tas 
upp som nämndärenden krävs att de omfattar förändringar som 
stadsdelsförvaltningen har rådighet över. Enskede-Årsta-Vantörs 
stadsdelsförvaltning har mottagit sex medborgarförslag under 
perioden 2017-2019 som föreslår förbättringar i Rågsveds yttre 
miljö. 
 
Förvaltningen mottog hösten 2017 ett medborgarförslag om att 
uppföra askkoppar i Rågsveds centrum samt skyltar med förbud att 
mata fåglar. Förvaltningen ställde sig positiv till förslaget men 
skickade förslaget vidare till trafikkontoret som ansvarar för 
Rågsveds torg. Ärendet togs upp i stadsdelsnämnden 17-11-23. 
 
Förvaltningen mottog vintern 2018 ett medborgarförslag om att 
uppföra en hundrastgård på en befintlig fotbollsplan i Fjäderparken 
vid förskolan Arken. Förvaltningen avslog förslaget men meddelade 
att ta med förslaget i den fortsatta planeringen inom fokusområde 
Hagsätra Rågsved. Ärendet togs upp i stadsdelsnämnden 18-02-01. 
 
Förvaltningen mottog vintern 2018 ett medborgarförslag om att 
uppföra fler soptunnor på Hagsätravägen. Förvaltningen ställde sig 
positiv till förslaget och skulle utreda vidare möjlig placering. 
Ärendet togs upp i stadsdelsnämnden 18-02-01. 
 
Förvaltningen mottog våren 2018 ett medborgarförslag om att 
uppför en kulturplats i Snösätra upplageområde. Kulturplatsen 
skulle i förslaget placeras inom Snösätra naturreservat på det 
nuvarande Snösätra upplageområde på Snösätra gränd. Förslaget 
gick ut på att den del av området som inte ska ingå i naturreservatet 
ska blir en kulturpark samt att ett kulturstråk uppförs mellan 
Högdalens centrum och Snösätra upplageområde. Förvaltningen var 
positiv till förslaget men uppmanar till att ytterligare utredning 
genomförs för att gå till botten med ansvarsfrågor inom staden 
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rörande markägande, investeringar, sanering samt förvaltning och 
drift. Ärendet togs upp i stadsdelsnämnden 18-04-19. 
 
Förvaltningen mottog sommaren 2018 ett medborgarförslag om att 
uppföra en vattenledning till festplatsen Perssons betong. 
Vattenkopplingen behövs med anledning av det stora 
Valborgsmässofirandet som äger rum där varje år men även till 
andra stora evenemang. Förvaltningen var positiv till förslaget och 
föreslår att sommarvatten kopplas in från Snösätra norra 
koloniområde. Ärendet togs upp i stadsdelsnämnden 18-09-27. 
 
Förvaltningen mottog hösten 2018 ett medborgarförslag om 
åtgärder för restaurering av Magelungens vikar för att förhindra att 
vattendraget växer igen. Förvaltningen välkomnade förslaget och 
meddelade en utredning pågår för att se över klippning av 
undervattensväxter samt ökat vattendjup. Ärendet togs upp i 
stadsdelsnämnden 18-10-25. 

Dialog med föreningar inom LUP 

Inom ramen för stadsdelsförvaltningens lokala utvecklingsprogram 
genomfördes en dialogworkshop med lokala föreningar under våren 
2017. I dialogen fick föreningar i Rågsved komma med inspel i hur 
stadsdelsförvaltningen ska utveckla samarbetet med föreningslivet.  
 
Arbetet resulterade i en strategi för hur förvaltningen ska arbeta mot 
civilsamhället. Dessutom inkom önskemål från föreningar i 
Rågsved om ett föreningsråd som organiseras från 
stadsdelsförvaltningen. Under workshopen konstaterades även att 
det finns ett starkt lokalt föreningsliv med många mindre föreningar 
men det saknas sammanhållande funktioner som kan driva en 
gemensam agenda. Många föreningar upplever även att det saknas 
prisrimliga föreningslokaler i Rågsved.  
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Föreningsliv och lokalt engagemang 
Föreningsliv och lokalt engagemang kan ha positiv effekt på 
sammanhållning, gemenskap och identitetsskapande i ett område.  
Föreningslivet i ett område kan dessutom skapa målpunkter, 
samvaro, gemenskap och identitet. 

Trygg i Rågsved 

Trygg i Rågsved är ett nätverk med  representanter från bostads- 
och fastighetsbolagen, stadsdelsförvaltningen, 
utbildningsförvaltningen, idrottsförvaltningen, trafikkontoret, 
polisen, Nya Rågsveds folkets hus, Rågsveds fastighetsägarförening 
och andra aktörer krig samverkan för att öka tryggheten i Rågsved. 
 
Föreningen träffas regelbundet och diskuterar frågor för att öka 
tryggheten i stadsdelen. 

Rågsveds fastighetsägarförening 

Rågsveds fastighetsägarförening bildades 2012 som en sätt att ta 
emot de synpunkter som kommit fram i Stockholms stads 
boendedialoger i Rågsved. Synpunkter som framkommit under 
dialogerna var att Rågsved upplevdes som otryggt och skräpigt. 
Föreningen arbetar för att utveckla och investera långsiktig i 
områdets fastighetsbestånd. 
 
Medlemmar i Rågsveds Fastighetsägare är idag Svenska bostäder, 
Stockholmshem, Micasa, Ikano, Einar Mattsson, Sisab, Stockholm 
parkering och Familjebostäder. Alla fastighetsägare i Rågsved, 
såväl bostadsrättsföreningar, hyresvärdar och lokalfastighetsägare 
har möjlighet att bli medlemmar. 

Rågsved Hagsätra Samhällsförening 

Rågsveds samhällsförening är en lokal utvecklingsgrupp som 
startade i och med Stockholms stads ytterstadssatsning under mitten 
av 1990-talet. Satsning gav boende möjlighet till lokalt inflytande i 
förbättringsarbetet i Rågsved inom olika områden så som 
upprustning av boendemiljöer, trafiksäkerhetsfrågor samt natur- och 
kultursatsningar. Syftet med föreningen är att skapa bättre självbild 
av Rågsved och skapa lokalt inflytande över utvecklingen i 
stadsdelen. Samhällsföreningen är initiativtagare till 
Rågsvedsdagen.  

Interreligiösa rådet Vantör 

I Vantör finns ett interreligiöst råd med medlemmar från Svenska 
kyrkan, Islamic center, Etiopiska ortodoxa kyrkan samt 
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Högdalskyrkan. Rådet arbetar för att skapa en interreligiös 
gemenskap i Vantör. 

Samverkan SSPFF 

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning bedriver lokalt 
samverkansforum kring unga i åldrarna 0 till 20 år som innefattar 
samarbete mellan skola, socialtjänst, polis, fritids och förskola 
(SSPFF). Samverkansområdet omfattar Hagsätra och Rågsved och 
har ett förebyggande syfte att fånga upp oroande trender och 
tendenser runt barn och ungdomar.   

Övriga föreningar 

Musketörerna i Rågsved är en ideell organisation som arbetar 
tillsammans med personer som är eller varit i utanförskap, 
hemlöshet och någon form av beroendeproblematik. Musketörerna 
har lokaler i Rågsved och Högdalen.  
 
Projekt Rågsved är en förening som tilldelats medel för att arbeta 
med projekt gentemot unga människor. Projekt Rågsved arvoderar 
unga vuxna för att delta i trygghetsvandringar och skräpplockning.  
 
I Rågsveds naturreservat finns två koloniområden med tillhörande 
koloniföreningarna. Rågsveds IF bildades 1958 och har nu sektioner 
för fotboll, friidrott och dans. Rågsveds IF har verksamhet på 
Rågsveds och Hagsätra IP. Dessutom finns Rågsveds 
boxningsklubb som använder Rågsveds grundskolas gymnastiksal 
för sin verksamhet.  
 
Därutöver finns en stor mångfald av etniska föreningar i Rågsved 
bland annat Somaliska föreningen, Somali Women Sweden och 
Eritrianska föreningen. Pensionärsföreningar finns i form av SPF 
Seniorerna Vantör och PRO Enskede Pensionärsrådet. Dessutom 
finns Vantörs musik- och kulturförening samt Kräpplagruppen. 

Lokalt konstengagemang 

Rågsved har länge varit en plats med lokalt konstengagemang. I 
Sveriges televisions dokumentärserie om den svenska punken pekas 
Rågsved ut som en möjlig födelseplats för den svenska 
punkrörelsen med Rågsvedsmusikern Joakim Thåström och bandet 
Ebba Grön som viktiga förgrundsgestalter. Även samtida 
musikyttringar har ett starkt fäste i Rågsved med aktiva lokala 
artister inom hip hop. Rörelsen stärks av den studioverksamhet som 
sedan en tid bedrivs i Nya Rågsveds folkets hus av den svenska 
musikjournalisten Ametist Azerdogan.  
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Även gatukonsten har en stark relation till Rågsved med 
väggmålningen utanför Rågsveds fritidsgård som pekats ut som en 
av Sveriges äldsta graffitimålningar. Den lokala gatukonsten har en 
stark koppling till Snösätra upplageområde som blivit en i 
internationella kretsar välkänd kulturplats för främst graffiti men 
även andra konstformer.  
 
Inom området anordnas regelbundet konstevenemang och 
musiktillställningar. Den största och mest betydelsefulla är den 
årliga graffitti- och gatukonstfestivalen Spring Beast som annordnas 
en helg varje år av lokala konstföreningar. Festivalen har anordnats 
sedan 2015 och är enligt arrangörerna med sina 4 500 kvadratmeter 
Europas största lagliga graffitiutställning. Besöksantalet är cirka 10 
000 personer under festivalhelgen. Under festivalen arbetar 
graffitikonstnärerna med sina verk på upplageområdets väggar men 
samtidigt finns möjligheten för besökare att prova på att måla.  
 
Därutöver arrangeras även mindre kulturfester och vernissage inom 
upplageområdet, bland annat festivalen Still Summer, 
organisationerna Street Corner och Den nya akademin. Förutom 
detta arrangeras även konserter och danstävlingar på området.  
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Kriminalitet och trygghet 

Trygghetsmätningen 

Stockholm stad genomför med jämna mellanrum en 
trygghetsmätning i form av en enkät till ett urval av Stockholms 
hushåll. Syftet med undersökningen är att skapa kunskap om 
utsatthet för brott, upplevelser av ordningsstörningar och upplevelse 
av trygghet eller oro att utsättas för olika typer av brott.  
 
Den senaste undersökningen gjordes 2017 i form av en postenkät 
till ett slumpmässigt urval av drygt 32 000 personer i åldrarna 16 till 
79 år som är mantalsskrivna i Stockholm. I Rågsved tillfrågades 
300 personer och 137 personer svarade på enkäten.  
 
Tabellen nedan redovisar resultat från ett urval av 
trygghetsmätningens frågor i procent för Rågsved respektive 
Stockholm stad. 
 

Andel som själva under de senaste 12 månaderna blivit 

utsatta för rån 
 2008 2011 2014 2017 
Rågsved 3 2 5 6 
Stockholm 2 2 3 3 

Andel som upplever att klotter i stor utsträckning stör 

ordningen i området där de bor 
 2008 2011 2014 2017 
Rågsved 20 18 15 24 
Stockholm 13 10 10 11 

Andelens om upplever att nedskräpning i stor utsträckning 

stör ordningen i området där de bor 
 2008 2011 2014 2017 
Rågsved 46 36 34 41 
Stockholm 24 25 23 24 

Andelen som upplever att skadegörelse i stor utsträckning 

stör ordningen i området där de bor 
 2008 2011 2014 2017 
Rågsved 34 31 24 25 
Stockholm 13 11 9 11 

Andel som upplever att mörka områden och dålig belysning 

i stor utsträckning stör ordningen i området där de bor 
 2008 2011 2014 2017 
Rågsved 36 26 29 26 
Stockholm 21 18 18 17 
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Andel som känner sig mycket otrygga om de går ensamma 

sent en kväll i området där de bor eller avstår från att gå ut 

ensam i på kvällarna av oro för att utsättas för brott 
 2008 2011 2014 2017 
Rågsved 21 16 23 19 
Stockholm 10 7 8 10 

Andel som känner sig otrygga eller mycket otrygga i sitt 

bostadsområde 
   2014 2017 
Rågsved   12 22 
Stockholm   5 7 

Andel som mycket ofta är oroliga för att vistas på den 

tunnelbanestation som ligger närmaste där de bor eller 

avstår från att använda stationen därför att de skulle kunna 

utsättas för brott 
   2014 2017 
Rågsved   5 8 
Stockholm   3 4 

Andel som mycket ofta är oroliga för att kvälls- eller nattetid 

gå hem från den tunnelbanestation som ligger närmast där 

de bor eller avstår från att använda stationen därför att de 

skulle kunna utsättas för brott 
   2014 2017 
Rågsved   14 15 
Stockholm   9 10 

Andel som har mycket litet eller ganska litet förtroende för 

stadsdelsförvaltningen i området där de bor 
   2014 2017 
Rågsved   22 19 
Stockholm   14 15 

  



Socialt värdeskapande i Rågsved 
24 (37) 

Trygghetssamordnare Hagsätra och Rågsved  

Under höst och vinter 2018 arbetade en trygghetssamordnare i 
stadsdelsförvaltningen med fokus på Hagsätra och Rågsved. 
Trygghetssamordnaren arbetade med trygghetsfrågor i områdena 
genom systematiska felanmälningar, workshop med invånare, 
trygghetsvandringar samt genom besök hos olika verksamheter och 
föreningar.  
 
Resultaten från trygghetsamordnarens arbete visar att trygghet går 
att relatera till hälsa, vänner, boende, sysselsättning och fungerande 
skola och fritidsaktiviteter. En grundförutsättning för att skapa 
trygghet i ett område är vackra utemiljöer som är fria från skräp och 
klotter och har bra belysning. Faktorer som går att koppla till 
otrygghet är brist på kunskap om sociala och kulturella skillnader 
vilket kan leda till brist på tillit till och rädsla för andra människor i 
det offentliga rummet. Känsla av trygghet påverkas också av den 
enskildes sociala nätverk och relationer. Ett aktivt föreningsliv kan 
därför vara viktigt för att skapa möten mellan människor och social 
gemenskap.  
 
För att befolka stadsrummet behövs tillgängliga platser som 
tillgängliggörs för många olika grupper och åldrar. Vuxennärvaro 
behövs hela dygnet. Ett problemområde som lyfts i relation till 
otrygghet är grupperingar av män runt Rågsveds centrum. 
Ytterligare en faktor som påverkar känslan av trygghet är hur 
områdena porträtteras av media samt stämplas som utsatta områden. 
För att nyansera bilden och skapa en stark positiv identitet behövs 
insatser för att lyfta fram goda exempel och lyfta den positiva 
utvecklingen i ett område.   
 
Trygghetssamordnarens arbete pekar på ett behov av mötesplatser. 
Det finns en vilja att skapa en gemensam social identitet i Hagsätra 
och Rågsved och en vilja att stärka gemenskapen. Sociala nätverk 
utgör en grund för gemenskap och skapar förutsättningar för möten 
mellan människor. I Rågsved finns ett stort utbud av olika 
föreningar och mötesplatser men trots detta finns ett behov av fler 
mötesplatser eller ökad tillgänglighet till befintliga mötesplatser. 
Många av de mötesplatser som finns idag är knutna till olika 
föreningar och upplevs därför exkluderande. 
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Informell kunskap från Enskede-Årsta-
Vantörs stadsdelsförvaltning 
Kunskapen är insamlad från olika funktioner på förvaltningen under 
en intern workshop. Den huvudsakliga frågeställningen för 
workshopen var ”Hur främjar vi socialt värdeskapande i Rågsved?”. 

Sociala värden i Rågsved 

Första övningen gick ut på att föra resonemang om sociala värden i 
Rågsved med utgångspunkt i bland annat trygghet, tillgänglighet, 
tillit, respekt och identitet.  

Trygghet 
Rågsved upplevs av många som otryggt, mycket på grund av slitna 
yttre miljöer och klotter men även på grund av grupper som sprider 
otrygghet på vissa platser. Rågsved har en hög befolkningstäthet 
och inga flerfamiljshus med privata trädgårdar vilket gör att slitaget 
på offentliga platser blir stort. Många upplever det som skräpigt  
och nedklottrat i allmänna miljöer.  
 
Trygghetsmätningar visar att kvinnor i högre utsträckning än 
upplever Rågsved som otryggt. Detta kan bero på att unga killar och 
unga vuxna män tar det offentliga rummet i besittning. Samtidigt 
finns det ett stort engagemang för att öka trygghet i Rågsved, dels 
hos boende men även bland företag och fastighetsägare, inom 
stadens förvaltningar och hos olika myndigheter. 
 
Det förekommer relativt många anmälningar till socialtjänsten i 
Rågsved. Bostadsbristen skapar förutsättningar för otrygga 
boendeförhållanden och Rågsved har en stor omsättning på 
invånare. Enligt socialtjänsten förekommer det mycket 
familjerelaterat våld i Rågsved. 
 
Rågsveds centrum är en viktig social och kommunikationsmässig 
plats som upplevs som otrygg av många. Centrumet upplevs som 
otryggt på grund av sin utformning men även på grund av 
undermåligt underhåll. Besökare på torget upplever sig utsatta och 
betraktade trots att torget är relativt tryggt på dagtid. Det 
förekommer öppen narkotikahandel vid tunnelbanestationen och 
aktivitetsytan bakom centrumbyggnaden. 
 
Det finns dock mycket potential i Rågsved med stora öppna och 
fina ytor. Det finns förutsättningar för att öppna upp otrygga platser 
och skapa attraktiva mötesplatser och befolkade stråk. 
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Engagemang 
Det finns ett stort lokalt engagemang från föreningar och eldsjälar i 
Rågsved. Exempel på engagerade grupper är Trygg i Rågsved, 
Rågsveds IF, Nya Rågsveds folkets hus, Rågsveds Gäris och 
Kräpplagruppen. Moskén intill Rågsveds centrum har flera tusen 
besökare varje vecka och graffitifestivalen Spring Beat i Snösätra 
upplageområde är en internationellt erkänd tillställning med många 
tusen besökare från hela världen.  
 
Det saknas dock en påtaglig vi-känsla och övergripande 
föreningsfunktioner som kan knyta ihop och samla alla föreningarna 
under ett och samma ledarskap. Det är även svårt för 
stadsdelsförvaltningen att nå ut till de som bor i området på grund 
av språkbarriärer och bristande tillit.   
 
Trots det stora lokala engagemanget är den kollektiva förmågan låg. 
Föreningar och eldsjälar verkar mot sina respektive målgrupper och 
det saknas en gemensam kraft som kan hålla föreningslivet samman 
och skapa gemensamma mål. Samtidigt som gräsrotsengagemangen 
är stort saknas även lokala personer som har en stark ställning inom 
etablissemanget i staden eller nationellt.  

Identitet och stolthet 
Det finns en stark känsla av identitet i Rågsved. Musiken har alltid 
varit en instrumentell komponent i Rågsveds självbild och identitet. 
Musiken går som en röd tråd genom Rågsveds nutidshistoria från 
Ebba Grön på 70-talet ända fram till dagens musikscen med fokus 
på hip hop. Även gatukonsten är en viktig komponent i den urbana 
kultur som finns i Rågsved..  
 
Det finns en stolthet att vara från Rågsved. Att Rågsved ibland har 
eller har haft dåligt rykte kan ge extra tyngd till den stoltheten. Det 
finns en stark lokalpatriotism i området med många som engagerar 
sig och har bott länge i stadsdelen. Rågsved förknippas ofta med en 
urban ungdomskultur sedan generationer tillbaka.  

 
Rågsved centrum riskerar dock att drar ner hela den positiva bilden 
av området. Det är mest unga män som har tagit över centrumet och 
det finns en stark känsla av att Rågsvedsborna vill ha ett bättre skött 
centrum. Utbudet av service i centrum är dåligt och lockar ingen 
utifrån. Samtidigt är centrumet med sin unika form starkt 
identitetsskapande.  
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Jämställdhet 
Det finns en känsla av att Rågsveds yttre miljöer inte används 
jämställt av kvinnor och män. Män i olika åldrar tar i anspråk och 
äger det offentliga rummet och detta kan leda till att kvinnor 
marginaliseras och inte kan eller tillåts delta i livet mellan husen. 
Det behövs mekanismer som gör att fler kvinnor kan vistas ute och 
ta det offentliga rummet i anspråk.  
 
Det upplevs dock som att kvinnokulturen och feminismen är 
levande i Rågsved med många starka kvinnor som fungerar som 
nyckelpersoner i lokalsamhället.  

Tillit och respekt 
Tilliten till och respekten för myndigheter och kommun är liten 
främst bland ungdomar. Bland annat gentemot polisen men även 
andra tjänstepersoner som arbetar uppsökande och förebyggande. 
Det upplevs som vanligt att människor i Rågsved drar sig för att 
göra polisanmälan. Det kan också upplevas som att ungdomar har 
bristande respekt gentemot vuxna i största allmänhet. Bland 
föräldrar finns dock en stor tillit till förskolans verksamhet. 
 
Eftersom Rågsveds centrum är så eftersatt, och att många boende 
tror att det är Stockholm stad som äger och förvaltar, skapas en 
känsla av att känna sig bortglömd eller bortprioriterad av de som 
bestämmer. Det upplevs dock som att det finns en känsla av 
samhörighet i Rågsved genom att människor känner varandra och 
visar ömsesidig  respekt mot de man känner.  
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Målpunkter och otrygga platser 

Under den andra övningen fick deltagarna markera på kartor platser 
som Rågsvedsborna vistas på samt platser som Rågsvedsborna 
upplever som otrygga. 

Kartan pekar ut målpunkter, stråk samt otrygga platser. Kartan är en 

sammanställning av övningen med medarbetare på stadsdelsförvaltningen.    

Rågsveds centrum 
Rågsveds centrum och omkringliggande platser är populära och 
befolkat större delen av dagen. Torget har många målpunkter och 
genomkorsas även av stråk från tunnelbanestationen vidare genom 
aktivitetsparken och vidare norrut i stadsdelen. Här passerar många 
Rågsvedsbor och besökare under en dag.  
 
Rågsveds centrum är ofta befolkat men upplevs samtidigt som 
otryggt vissa delar av dygnet. Centrumbyggnadens utformning och 
många baksidor, prång och döda ytor upplevs som otrygga. 
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Centrum kan dock upplevas som extra otryggt för vissa grupper och 
blir mer otryggt på kvällar och nätter.  
 
Aktivitetsytan mellan Rågsveds centrum och Rågsvedsskolan består 
av bollplan, intilliggande spontanidrottsytor, dansbana, boulebana 
och vistelseytor. Platsen är nyligen uppförd och är en populär plats 
för aktivitet och vistelse. Även aktivitetsytan kan upplevas som 
otrygg av vissa grupper och vid vissa tider på dygnet.  

Tunnelbanestationen 
Tunnelbanestationen är en stadsdelens huvudsakliga entré och 
befolkas nästan dygnet runt. Från tunnelbanestationen finns 
gångstråk söderut mot Bjursätrahöjden och Snösätra och norrut mot 
Rågsveds centrum och vidare mot Hagsätra. Stationen är funktionell 
men kan upplevas som otrygg på grund av låg överblickbarhet. Vid 
stationen sker även öppen kriminell aktivitet och häng som skapar 
otrygghet. Vid tunnelbanestationen finns även hissar och buskage 
som upplevs som otrygga.  
 
Det saknas idag bra kollektivtrafikkopplingar från tunnelbanan och 
ut till de olika bostadsenklaverna i Rågsved. Detta gör att 
kollektivtrafikresenärer är hänvisade till att gå eller cykla från 
stationen till bostadsområden längs Bjursätragatan, Hagsätravägen 
och Rågsvedsvägen. Dessa promenader kan upplevas som otrygga.  

Rågdalens parkstråk 
Rågdalen är ett parkstråk som löper mellan tunnelbanestationen och 
Bjursätragatan, vidare mot Rågsveds naturreservat. Stråket används 
flitigt för att ta sig till och från Rågsveds centrum och tunnelbanan. 
I Rågdalen ligger Rågdalens parklek är en välanvänd och populär 
målpunkt. Rågdalen upplevs samtidigt som otryggt på grund av sitt 
läge i en långsmal dalgång med bebyggelsen på vardera sida. 
Överblickbarheten är stundtals dålig med buskage och 
höjdskillnader som skymmer sikten.  
 
Det finns många omkringliggande bostäder men på avstånd. 
Höjdskillnader och vegetation skär av den visuella kontakten mellan 
bostäderna och parken vilket gör att den känns ödslig vissa tider på 
dygnet. Rågdalen utgör huvudsaklig gångförbindelse söder om 
tunnelbanespåren och gående är förpassade till detta stråk för att ta 
sig till och från kollektivtrafiken. Det är svårt att gå till tunnelbanan 
utan att ta vägen via Rågdalen.  
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Rågsveds naturreservat 
I Rågsveds naturreservat finns många platser som är populära att 
besöka. Bland annat Kräppladammen, koloniområdena, 
upplageområdet med sin gatukonst och sina evenemang samt 
intilliggande Persons betong. I naturreservatet finns naturstigar och 
vistelseytor i form av rastplatser och grillplats.   
 
Naturreservatet kan dock upplevas som otryggt stundtals. Här 
förekommer olaga dumpning längs vissa sträckor och ibland 
förekommer boplatser.  

SVOT 

Den tredje övningen var en svot-analys som genomfördes i gruppen 
om två till tre personer. Gruppernas resultat har sammanfattats 
under respektive rubrik.  

Styrkor 
- Rågsved har fina parkrum och närhet till grönområden. 

Naturreservatet och Rågdalens parklek skapar kvalitet.   
- I Rågsved finns många engagerade medborgare och ett starkt 

föreningsliv med många olika inriktningar.  
- Rågsved har stor potential i och med närheten till centrala 

Stockholm.  

Svagheter 
- Rågsved upplevs spretigt med många faktorer som skapar 

otrygghet och missnöje. Bland annat otrygga upplåtelseformer, 
misstro till myndigheter och att det saknas högstadieskola. 

- Rågsveds centrum är mycket eftersatt och har ett fallerande utbud. 
Det sköts inte och här finns öppen narkotikahandel. 

- Rågsveds föreningar saknar en överbryggande organisation. 

Möjligheter 
- I Rågsved finns många goda viljor i föreningar och organisationer 

som arbetar tillsammans mot samma mål. Det finns många som 
verkligen bryr sig om Rågsved som dels bor i stadsdelen eller 
också vuxit upp där men bor på annat håll.  

- Det finns ytor att bygga nya bostäder på samt utveckla befintliga 
byggnader.  

- Rågsved har en mångfald.  

Hot 
- Drogförsäljning och annan kriminalitet genom rekrytering av 

unga. Det finns även en misstro till vuxna och myndigheter samt 
en tystnadskultur.  
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- Det saknas ekonomiska förutsättningar för invånare och 
föreningar. De har inte möjlighet att hyra lokaler eller större 
nybyggda bostäder.  

- Rågsved har förhållandevis låg sysselsättningsgrad och låg 
utbildningsnivå. Rågsved upplevs även ojämnställt.  
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DEL TVÅ 

I del två presenteras medskick och reflektioner inför det kommande 
stadsutvecklingsarbetet i Rågsved. Medskicken utgår från resultatet 
från rapportens första del och tar avstamp i vad som behövs för att 
stärka sociala värden i Rågsved.  

Utveckling av platser och stråk 
Vissa platser och stråk i Rågsved har en socialt värdeskapande 
funktion och potential att stärka sociala värden med rätt typer av 
åtgärder.  

Kartan pekar ut sociala värdeskapande platser och stråk som kan utvecklas för att 

skapa sociala värden. Kartan pekar även ut platser i behov av trygghetsskapande 

åtgärder samt platser som genom enkla punktinsatser kan öka socialt värde 

ytterligare. 



Socialt värdeskapande i Rågsved 
33 (37) 

 

Rågsveds centrum 

Utveckla Rågsveds centrum med respekt för platsen lokala värde 
och kulturhistoria. Centrumbyggnadens hästskoform är en 
identitetsbärare. Genomför trygghetsskapande åtgärder och skapa 
ljusa och öppna mötesplatser. 
 
Samlokalisera kommunens verksamheter till ett och samma hus. 
Här kan även bibliotek, teater och annan kulturell verksamhet ligga.  
 
Fortsätt att utveckla aktivitetsytan och koppla ihop den med 
omkringliggande parkområden och aktivitetsytor. Koppla ihop 
platsen med parken Fjädern på andra sidan Hagsätravägen. 
 
Skapa extraordinära målpunkter som lockar människor från andra 
stadsdelar så som teater eller simhall.  
 
Den stora andelen flerfamiljshus skapar behov av attraktiva 
offentliga ytor, och slitaget blir högt. 

Rågsveds naturreservat 

Använd Rågsveds naturreservat i stadsutveckling genom sina unika 
kvaliteter.  
 
Genomför åtgärder som tydliggör reservatets närhet till Rågsveds 
bostadsområden och den kapacitetsstarka kollektivtrafiken i 
centrum. Gör platsen till ett synligt regionalt resmål.  
 
Anlägg en urban naturstig mellan tunnelbanestationen, genom 
Rågdalen, över Bjursätragatan och vidare till entré till 
naturreservatet. Stigen kan bestå av en snitslad bana med stationer 
som tydligt markerar vägen mot reservatet.  
 
Utveckla Perssons betong som en viktig social och 
identitetsskapande målpunkt. 

Snösätra upplageområde 

Utnyttja lokalt engagemang för att utveckla upplageområdet till en 
kulturplats med unika rekreativa värden med inriktning mot 
gatukonst och musik.  
 
Koppla upplageområdet till det omkringliggande naturreservatet 
och med stor hänsyn till ekologiska värden och naturreservatets 
syften 
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Utnyttja lokala föreningar och eldsjälar i området för att skapa en 
stark lokal förankring med utgångspunkt i tidigare 
medborgarförslag.  

Hagdalen 

Utveckla Hagdalen till en stadsdelspark med en tydlig ambition att 
knyta ihop Rågsved med Hagsätra. 
 
Skapa ett intressant och tydligt parkstråk genom Hagdalen med 
utgångspunkt i Rågsveds respektive Hagsätra centrum.  
 
Utveckla Hagdalen till en gemensam mötesplats för att bryta den 
mentala barriären mellan Rågsved och Hagsätra.  
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Utveckling av sociala värden 
Förutom specifika platser i stadsrummet har även generella 
utvecklingsområden identifierats som viktiga i det socialt 
värdeskapande arbetet. 

Trygghet 

Arbeta aktivt för att skapa delaktighet, engagemang, ägandeskap 
och identitet. Utgå från kvinnors och flickors upplevda trygghet i 
arbetet för att skapa trygghet för alla.  
 
Samlokalisera målpunkter eller skapa multifunktionella stadsrum 
med öppen användning. Skapa multifunktionella vistelse- och 
aktivitetsytor för att locka många olika målgrupper till platsen. 
Samlokalisera även aktivitetsytor så att olika målgrupper möts.  
 
Öka tryggheten i tunnlar och gångstråk genom konstinstallationer 
eller genom att skapa attraktiva målpunkter så som utegym eller 
hundrastgård i närheten.  
 
Skapa alternativa färdvägar för gång och cykel förbi otrygga 
passager i stadsrummet.  

Identitet 

Utveckla offentliga platser och miljöer med stor respekt för lokal 
musik- och konsthistoria.  
 
Använd Rågsvedsbor i olika åldrar för att fånga platsens kulturella 
och sociala årsringar.  
 
Använd lokala referensgrupper och lokala konstnärer i 
utformningen av identitetsskapande markörer i stadsrummet.  

Delaktighet och engagemang 

Skapa delaktighet i tidiga skeden av stadsbyggnadsprocessen 
genom att använda Rågsveds starka föreningsliv och lokala 
engagemang.  
 
Ta stor hänsyn till olikheter, skilda uppfattningar och målkonflikter 
bland representanter från det lokala föreningslivet.  
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Medskick till stadsbyggnadsprocessen 
Slutligen formuleras några medskick i den fortsatta processen att 
stärka sociala värden i Rågsved.  

Planera och bygga stad samt livet mellan husen 

Planera och bygga stad samt Livet mellan husen beskriver två olika 
tidsperspektiv där olika typer av insatser för att stärka sociala 
värden kan initieras och genomföras. Genom att redan i Planera och 
bygga stad-fasen planera för socialt värdeskapande åtgärder i den 
senare Livet mellan husen-fasen kan socialt värdeskapande bli en 
långsiktig process. Det är viktigt att det finns en koppling mellan 
dessa två perspektiv och att de aktörer som arbetar däri samverkar 
och samplanerar. 
 
Genom att anta två olika metodperspektiv går det att förstå vilka 
olika typer av åtgärder som kan hjälpa till att stärka sociala värden i 
ett område. Genom att arbeta med en plats, så som en fastighet, ett 
stråk, ett torg eller en park kan vi bygga upp och skapa ramverk för 
social hållbarhet. Men det kan även behövas nya processer och 
arbetssätt för byggaktörer, staden eller fastighetsägare, för att skapa 
sociala värden.   
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