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English title 

Stockholmshems ability to provide attractiveness by creating an artificial art-cluster in 

Hökarängen – Stockholm 
 

Abstract 
This paper is investigating the possibilities of creating attractiveness by implementing an art-

cluster in Hökarängen, a small community in the South of Stockholm. The existing conditions 

are investigated as well as the intended effects and expectations. As the area is considered to 

be socially segregated and the city is growing rapidly a holistic viewpoint is applied.  

 

The art cluster project is carried out by the municipality housing company Stockholmshem, as 

they are working at a new strategy for leases concerning premises. Their expectations of the 

results of this project are investigated as well as the possibilities for the project.   

 

A specific area named Tobaksområdet, is pointed out to behold the art-cluster where the 

existing art is to be three folded. The artists who are to bee allowed to settle down in the 

cluster have to work in a public manner. The housing company is also allowing the artist to 

have an impact on the surrounding areas. 

 

The art in the cluster have to be communicated. The possible means allowing communication 

is investigated, as well as the possible impacts of the art on the society. 

 

Keywords: art-cluster, attraktiva städer, attraktivitet, boendedialoger, förvaltning av lokal, 

Hållbara Hökarängen, Hökarängen, konstkluster, stadsutveckling, Stockholmshem, 

Tobaksområdet  
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Abstract 
 

Detta arbete undersöker Stockholmshems möjligheter att tillföra attraktivitet till Hökarängen, 

Stockholm, genom att skapa ett konstkluster. Genom att undersöka de befintliga 

förutsättningarna såsom förväntad stadsutveckling och förväntade effekter av och möjligheter 

för projektet presenteras en holistisk analys. Denna inkluderar såväl förväntad stadstillväxt 

som stadsdelens sociala utsatthet. 

 

Konst klustret skapas av det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem i samband med att 

de arbetar fram en ny strategi vad gäller förvaltning av lokalbeståndet. De förväntningar och 

de förutsättningar som råder kring den förändrade förvaltningsstrategin undersöks i detta 

arbete.  

 

Inom Hökarängen förläggs konstklustret till Tobaksområdet, vilket utgör en fysisk 

begränsning. Den konstnärliga representationen inom detta område förväntas trefaldigas. 

Konstnärerna som tillåts etablera sig skriver kontrakt om att bland annat erbjuda en öppen del 

i sin verksamhet. Stockholmshem uppmuntrar även konstnärerna att ta plats i den offentliga 

miljön. 

 

Konsten i konstklustret kommer att behöva kommuniceras. Hur detta kan möjliggöras 

undersöks också, liksom hur konsten kan påverka samhället. 

 

Sökord: art-cluster, attraktiva städer, attraktivitet, boendedialoger, förvaltning av lokal, 

Hållbara Hökarängen, Hökarängen, konstkluster, stadsutveckling, Stockholmshem, 

Tobaksområdet  
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Förord 
 

 
 

I kursen Det förflutna i framtidens stad, vårterminen 2011 undersökte jag och min 

studiekamrat Lotta Mattsson Hökarängens Centrum utifrån uppgiften att beskriva en plats 

som bar med sig en konflikt mellan tidigare gestaltning, nutida funktion och eventuell 

inneboende framtida potential. De bilder som presenteras i detta förord är hämtade från 

nämnda arbete
1
. Arbetet utgjorde också en övning i att beskriva en stadsmiljös kvaliteter, 

historiska egenskaper och att göra en bedömning av de anspråk som görs på en plats. 

Anledningen till att vi fann att Hökarängen och Hökarängsplan utgjorde ett intressant objekt, 

var att Sveriges första gågata var förvandlad till en spontant uppkommen parkeringsplats. De 

tydligaste visuella markörerna för torget var förutom bilarna, de missbrukare som samlades i 

klungor på platsen. Området förmedlade visionen av en plats stadd i förfall. Flertalet 

skyltfönster var igenbommade eller belamrade utan tanke på skyltning. Skyltar och 

skyltfönster var trasiga, klotter syntes på fasader, skyltar och fönster. Det förekom också att 

skyltar inte stämde med det som salufördes i butikerna. Lokaler i centrum stod tomma och 

lokaltidningen vittnade om ett centrum i kris. Vi såg också att mataffären MatDax genom en 

pågående tillbyggnad, visuellt dominerar centrum och att den beviljats bygglov för utbyggnad 

i strid mot Stockholms Stadsmuseums inrådan. Mataffärens dominans har medfört att entrén 

från tunnelbanan ger intryck av en bakgata.  Detta kontrasterar mot områdets stora kvaliteter 

som främst består av den väl sammanhållna arkitekturen vilken speglar tankarna inom 

dåtidens stadsplanering med grannskapsideal och samhällsservice. Att en renovering av 

centrum företagits av Stockholmshem ett tiotal år tidigare med satsning på att återskapa en 

ursprunglig prägel såg vi som mycket positivt, ur såväl ett miljömässigt- som ett ekonomiskt 

perspektiv. Den tidigare genomförda renoveringen visade sig också ha höjt fastighetsvärdena 

lokalt. Genom att kartlägga centrums identitet ur ett historiskt, socialt och ekonomiskt 

perspektiv försökte vi inom projektarbetet bena ut var i dess värde ligger i dag. Vår 

bedömning i det tidigare arbetet var att en centralt driven och sammanhållen profilering av 

torget och en förstärkning av de existerande värdena skulle höja dess status. De parter som vi 

identifierade i ett samarbete skulle bestå av stadsdelsförvaltningen, fastighetsägaren och 

näringsidkarna på plats. Eftersom torget förvandlats till parkeringsplats trots förbud, ansåg vi 

att en skärpning och ett tydliggörande av gällande regler behövdes. Vi ansåg också att 

missbrukarnas dominans av torget behövde brytas med hjälp av till exempel uteserveringar. 

Även återinförande av julpynt i form av girlanger samt en julmarknad skulle enligt oss ge 

statushöjande resultat samt förmedla en känsla av omtanke. Vi bedömde också att en 

                                                           
1 Foto: Anna Fredriksson, Vårterminen 2011. Samtliga bilder i förordet föreställer miljöer i Hökarängens 
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marknadsföring av de lokala kommunala resurserna så som stallet vid parkleken Starrmyran 

och de kurser som hålls där skulle kunna dra fler människor till området. Etablering av 

idrottshall och återetablering av rodelbana och skidlift i Hökarängen var också några av de 

förslag som lades fram i det arbetet för att öka antalet potentiella kunder i centrum.  

 

Då vi inom det ovan beskrivna arbetet genomförde intervjuer med olika aktörer, fann vi att 

projekt Hållbara Hökarängen var i en uppstarts fas. Då vi avslutade vårt projekt, anställdes 

projektledare Emma Henriksson av Stockholmshem för att leda arbetet med Hållbara 

Hökarängen. Eftersom jag var mycket engagerad i det tidigare arbetet, och då jag själv bor i 

Hökarängen, tog jag kontakt med henne för att undersöka om ett samarbete var möjligt. Detta 

resulterade i den uppsats som presenteras här och som utgör mitt examensarbete på 

mastersprogrammet i stadsplanering på KTH, Stockholm. Jag blev varmt mottagen av 

samtliga medverkande i projektet och har fått hjälp och stöd att orientera mig i det som sker.  

 

En tidig söndagsmorgon, när jag precis hade påbörjat arbetet med denna uppsats, mötte jag ett 

gäng unga män på Hökarängens tunnelbaneperrong. De steg under skrän och larm av tåget 

mot Farsta strand och vinglade runt i en oformlig hög. En av killarna tippade handlöst framåt 

och hamnade sånär på tunnelbanespåret. Jag försökte ta kontakt med dem och se hur deras 

medvetslöse vän mådde – om han andades och om jag skulle ringa ambulans. Grabbarna 

förklarade vant att detta är vad som kan hända när man tar ”rompar” (rohypnol) och alkohol 

och att kompisen snart skulle kvicka till. De sa: ”Vi är från Hökarängen – detta är vad vi gör. 

Vi kan det här … Är man från krökarängen så är detta det roliga man har… vi ska hålla 

ögonen på honom, vi ställer upp för varandra…” Kompisen kvicknade ganska snabbt till och 

gick med mosad näsa tillsammans med sina skrattande och skränande vänner ut ur stationen. 

En av de unga männen hade en hemmagjord intatuerad tår på kinden. Jag stod ensam kvar och 

kände mig drabbad av dessa unga män. Så lojala och fina mot varandra men på ett så skruvat 

sätt att jag inte riktigt kunde förstå deras världsbild. Orden: Vi är från Hökarängen – detta är 

vad vi gör… ekade i min hjärna. Bilden av den svarta tåren har följt mig genom detta arbete.  
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Stockholmshems möjligheter att tillföra 

attraktivitet genom ett skapat konstkluster i 

Hökarängen - Stockholm 

 

1 Inledning 
 

Fokusområdet i denna uppsats utgörs av Stockholmshems projekt Hållbara Hökarängen, 

vilket i sin tur tar avstamp från de Boendedialoger som genomförts under 2010, inom ramarna 

för Söderortsvisionen. Projekt Hållbara Hökarängen påbörjades i mars 2011 och pågår enligt 

beräkningarna till februari 2013. Stockholmshem agerar utifrån de ägardirektiv som utfästs 

och ser detta projekt som ett sätt att undersöka hur lokalinnehavet i en stadsdel kan bidra till 

att öka attraktiviteten. Om projektet faller väl ut, hoppas de kunna använda sig av det som 

framkommer i utvecklingen av andra stadsdelar. Genom att arbeta utifrån områdets befintliga 

kvaliteter så som ett rikt kulturliv hoppas man kunna öka dess attraktivitet. Antalet lokaler 

som inhyser konstnärlig verksamhet kommer genom denna satsning att tredubblas. Utifrån 

ägardirektiven kommer även satsningar med fokus på miljö och på ungdomslägenheter att 

göras. Även centrumets funktion ses över, genom bland annat målinriktade satsningar på och 

utveckling av; koncept, hyresgäst mix, grönytor, mötesplatser och skyltprogram. Projekt 

Hållbara Hökarängen har antagit formen av tre huvudspår; miljöspåret, kulturspåret och 

ungdomsspåret. I detta arbete tittar vi närmare på kulturspåret. För att tydliggöra hela 

projektets omfattning och klargöra i vilket sammanhang konstklustret skapas, kommer även 

en redogörelse för vad de övriga spåren innehåller också att företas. 

 

Eftersom Hållbara Hökarängen har som uttalad målsättning att höja attraktiviteten i området, 

är det även viktigt att undersöka om gentrifiering kan befaras uppstå och vad det i sådant fall 

skulle innebära. Med detta i åtanke kommer en genomgång av stadens framtida utveckling att 

presenteras. Även synen på staden och dess indelning i centrum, förorter och yttre förorter 

kommer att gås igenom för att förstå vad denna syn har medfört och eventuellt kommer att 

medföra. Stockholm har som målsättning att bli en attraktiv stad i världsklass. I detta arbete 

kommer kulturens roll för att skapa attraktivitet och stadsliv att påvisas. 

 

Hökarängen som stadsdel byggdes för arbetarklassen med den demokratiska människan i 

åtanke. Grannskapsidéerna fick här sitt genombrott och stadsdelen uppvisar flera dåtida 

nymodigheter inom stadsplanering, såsom Sveriges första gågata, några av de första 

hyresradhusen, Stockholms sista nödbostäder, och inte minst den första tunnelbanelinjen, som 

gick mellan Slussen och Hökarängen. Ett rikt utbud av samhällsservice fanns ursprungligen 

tillgängligt i Hökarängens Centrum. Inom planeringen av området fanns ursprungligen även 

tankar på Stadsdelsråd. Dessa tankar har realiserats först i modern tid i form av Hökarängens 

Stadsdelsråd, vilka bland annat står för riktade samhällsinsatser i närområdet. Tankarna om 
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det demokratiska samhället ligger till grund för Stadsdelsrådets verksamhet. Dessa tankar 

inspirerade även konstnären Per Hasselberg att skapa konstverket Konsthall C, som till och 

med omnämns i Söderortsvisionen som en institution. Konsthallen ägs av Hökarängens 

Stadsdelsråd. Den konstnärliga representationen har fram tills i dag främst koncentrerats till 

byggnaden som går under ”Blå taket” i vilken ett tiotal konstnärliga aktiviteter är inrymda. 

Däribland Konsthall C. I dagsläget har dessutom centralisering av samhällsservice lett till att 

centrum utarmats och de verksamheter som trots allt biter sig kvar kämpar för att överleva.  

 

Inkomstnivåerna och utbildningsnivåerna är relativt låga i hela Söderort. I Hökarängen är 

dessa till och med lägre än i flera andra områden. Dessa förhållanden speglar sig även i 

skolresultaten för den kommunala skolan då dessa är lägre än genomsnittet för Stockholm, 

även om de på senare år blivit högre än tidigare. Just skolorna ses traditionellt utgöra 

indikatorer för segregation. Även om etnisk segregation inte är utmärkande för området kan 

det sägas inrymma en social segregation. I Hökarängen finns en spännande blandning av 

etableringar på just skolfronten. Den kommunala skolan som delvis är inspirerad av 

Bifrostpedagogik, kompletteras av Martinskolan Söders Waldorfskola som utgår från Waldorf 

pedagogik. Skolorna vänder sig till olika målgrupper och just därför är det intressant att göra 

jämförelser dem emellan. Genom att inventera vilka som utgör skolornas målgrupper via 

föräldrarnas generella utbildningsnivåer, samt på vilket sätt Skolorna förhåller sig till kultur 

kan ett antagande göras om vilka möjligheter de har att ta till sig en ökad satsning på 

konstnärlig verksamhet i området. Eftersom skolorna via elevernas resultat dessutom fungerar 

som indikatorer på segregation görs en översyn av dessa, för att förstå stadsdelens möjliga 

utveckling och potential. 

 

I och med att de nya stadsdelar som i dag planeras och byggs, konstrueras utifrån marknadens 

behov är de ideal som rådde vid uppförande av Hökarängen mycket intressanta. Den tid vi 

lever i nu ställer krav på samhället som står i kontrast med de ideal som rådde 1950. Detta gör 

att det ibland råder förväntningar på områden som Hökarängen att ta ett större socialt ansvar 

än områden som till exempel Hammarby sjöstad, då det sociala ansvaret är inbyggt i de äldre 

stadsdelarna. Marknadskrafterna gör det i sin tur närmast omöjligt att härbärgera till exempel 

missbrukare i de attraktiva nybyggda områdena i staden. 

 

Ända sedan stadsdelen etablerades har den brottats med ett dåligt rykte. Detta har ett tydligt 

samband med det stora sociala ansvar stadsdelen redan från början tagit på sig. Här bildades 

Stockholms första ungdomsgäng, vilket ledde till att de första fältassistenterna trädde i tjänst. 

Ett område som inrymde nödbostäder betraktades länge som ruffigt. År 2004 väckte 

Stadsdelsrådet frågan om bostadsförtur för konstnärer sedan de upptäckte att en fjärdedel av 

stadens alla förturslägenheter var förlagda till Hökarängen. De menade att lokalsamhället var 

för litet för den koncentration av sociala problem som uppstod. För att balansera detta ville de 

att varannan förturslägenhet skulle gå till en konstnär. Farsta har i dagsläget störst antal 

missbrukare och hemlösa i hela Stockholm. I Hökarängen finns såväl dagverksamhet för 

hemlösa som verksamheter riktade till barn som har föräldrar med ett missbruk. Den 

kommunala skolan tar dessutom emot ensamkommande flyktingbarn från två kommunala 

boenden.  
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Hökarängen var en föregångare inom stadsplanering då stadsdelen uppfördes, i dagsläget 

fortsätter stadsdelen att erbjuda nymodigheter, nu med målsättning att stärka folkhälsan. 

Bland annat finns Sveriges första ute gym för pensionärer i just Hökarängen. Farsta 

stadsdelsnämnd har en uttalad inriktning på hälsa. De arbetar metodiskt med satsningar på 

fysisk aktivitet för att förstärka områdets hälsoprofil. De ser kultur som ett medel att locka 

invånare till fysisk aktivitet. För att förstå på vilket sätt kultur kan kopplas till hälsa kommer 

en översikt göras vad gäller just detta. I denna undersökning är det kulturens förmåga att bidra 

till god hälsa som undersöks. Genom att påvisa att kulturen i sig kan ha en hälsofrämjande 

effekt motiveras satsningen på ett konstkluster ur en hälsoaspekt. 

 

I detta arbete har de styrdokument som berör synen på kultur och dess etablering i samhället 

inventerats. Även en inventering av platsanknutna lokala aktiviteter med en konstnärlig 

inriktning eller influens har utförts. Till dessa aktiviteter räknas också skolor och fritidsgårdar 

eftersom existerande styrdokument påtalar vikten av riktade verksamheter med kulturell 

anknytning till barn och unga. Målsättningen med dessa inventeringar är att undersöka vilka 

befintliga aktiviteter Stockholmshems projekt Hållbara Hökarängen kan förankras i. Att några 

av dagens verksamheter har sprungit mer eller mindre indirekt ur boendedialogen eller 

Stockholmshems satsning Hållbara Hökarängen framgår tydligt. Detta genererar frågan om 

verksamheterna endast är dagsländor eller har bärkraft nog att leva vidare. På vilket sätt dessa 

och kommande verksamheter tillåts att manifesteras i området och vilken inverkan de kan 

komma att ha vad gäller attraktivitet kommer också att undersökas. 

 

I och med att detta arbete skrivs under pågående projekt bär det med sig en inneboende 

dynamisk process. Det innebär i klartext att denna uppsats inte kommer att förmedla en 

slutgiltig bild av Hållbara Hökarängen utan kan ses som en kommentar till ett pågående arbete 

som även kommer att fortlöpa sedan uppsatsen avslutats. 

 

2 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med detta arbete är att analysera projektet Hållbara Hökarängen ur ett 

planeringsperspektiv. Arbetet avser även att ge en vid bild av motiveringen för att skapa ett 

konstkluster ur ett stadsbyggnadsperspektiv, samt hur detta går i linje med politiska 

intentioner. För att kunna förstå bakomliggande faktorer har som tidigare nämnts 

styrdokument gåtts igenom, liksom visioner och rapporter gällande en förestående framtid.  

 

Stockholmshem har uttalat målet att skapa ett ”attraktivt Hökarängen” inom projektet 

Hållbara Hökarängen. Genom att förtäta förekomsten av konstnärliga verksamheter och skapa 

ett konstkluster hoppas de lägga grund för utåtriktade konstnärliga samarbeten som även 

medborgarna kan ta del av. Hur detta skulle kunna åstadkommas och gestaltas undersöks i 

detta arbete. Framför att undersöks förutsättningarna för ett konstkluster ur politiska, sociala 

och attraktivitets mässiga perspektiv, utifrån styrdokument, forskning och definition av 

begrepp. Vilket i sin tur ställer krav på att lyfta frågan om ett konstkluster går att skapa. För 

att kunna komma med konkreta förslag gällande ett framtida konstkluster har frågeställningen 
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delats upp i mindre delfrågor som bland annat undersöker vad ett konstkluster kan innebära 

för stadsdelen samt vilka fysiska begränsningar som finns. Ambitionen är även att titta på vad 

som krävs för att skapa ett långsiktigt och som Stockholmshem uttryckt det, ”livskraftigt” 

kluster. För att konstnärsklustret ska kunna fungera publikt måste det exponeras, med vilka 

medel är det lämpligt att synliggöra klustret och vilka avtryck tillåts det skapa i stadsbilden? 

Stockholmshem har skrivit in i kontrakten att de konstnärer som inom denna satsning hyr 

lokaler, bokaler
2
 eller ateljéer skall ha en publik del i sin verksamhet. Stockholmshem har 

även uttryckt önskemål om samarbete mellan olika konstnärer för att skapa ett dynamiskt 

kluster. Vilka samarbetsformer som är möjliga och/eller nödvändiga är en fråga som 

aktualiseras i och med detta, liksom vilken sorts konstnärer som är önskvärda. Detta 

förhållningssätt öppnar för frågan om kulturens inverkan som gemensam plattform mellan 

grupperingar i samhället och vilka tidigare erfarenheter som gjorts på detta plan. En riktad 

satsning av detta slag bör medföra förväntningar på resultat inom olika sektorer och på olika 

nivåer i samhället. Genom att försöka fånga upp några av de förväntningar som kan finnas på 

såväl ett regionalt som lokalt och socialt plan, försöker detta arbete skapa en bild av 

förutsättningarna som omger konstklustret.  

 

Stockholmshem ämnar även instifta ett ”konstnärs-Residency” – det vill säga, instifta ett 

stipendium vilket möjliggör för en konstnär att under en tidsbegränsad tid bo i en ateljé vilken 

i sig fungerar som en bokal. De praktiska förutsättningarna för detta stipendium, behoven av 

det och dess konsekvenser kommer också att undersökas.  

 

Om konstinflytandet i detta område förtätas, lyfts automatiskt frågan om detta är en form av 

skapad gentrifiering liksom frågan om skapad gentrifiering är möjlig. För att kunna ta 

ställning till denna fråga måste populationen, liksom stadens struktur kartläggas.  

 

För att åskådliggöra den struktur som frågeställningarna har inbördes redovisas de i även i 

form av en punktlista nedan. 

• Förutsättningarna för ett konstkluster ur politiska, sociala och attraktivitets mässiga 

perspektiv 

– utifrån styrdokument, forskning och definition av begrepp.  

• Går ett konstnärs kluster att konstruera?  

– Vad innebär ett konstkluster för stadsdelen  

– Vilka fysiska begränsningar finns 

– Vad som krävs för att skapa ett långsiktigt och ”livskraftigt” kluster.  

– Med vilka medel är det lämpligt att synliggöra klustret  

– Vilka avtryck tillåts det skapa i stadsbilden 

– Vilka samarbetsformer är möjliga  

– Vilken sorts konstnärer är önskvärda 

–  Kulturens inverkan som gemensam plattform mellan grupperingar 

• Vilka förväntningar rymmer en satsning på ett konstkluster, utifrån ett 

– Regionalt perspektiv 

                                                           
2 Bokal består av en bostadsdel och en lokaldel eller ateljé. 
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– Lokalt perspektiv 

– Socialt perspektiv 

• Resedency 

– Förutsättningar 

– Behov 

– Konsekvenser 

• Gentrifiering 

 

 

3 Metod 
 

Denna uppsats skrivs med avsikt att utgöra examensarbete på mastersnivå inom utbildningen 

Stadsplanering på Samhällsbyggnadssektionen, KTH, hösten 2011. Uppsatsen handlar om 

Stockholmshems projekt Hållbara Hökarängen och skrivs i samarbete med dem och 

projektledare Emma Henriksson.  Ett av målen för projektet är att förstärka Hökarängens 

kulturella identitet genom att skapa ett så kallat Konstkluster enligt en strategi kallad 

kulturspåret. Det är kring detta kulturspår denna uppsats kretsar. För att sätta den i sitt 

sammanhang redovisas dock samtliga spår som omfattas av projektet, liksom de 

styrdokument som bildar en planmässig och strategisk grund för de kulturpolitiska och 

planeringsstrategiska beslut som fattats. Först målas dock en bakgrund upp vad gäller synen 

på staden, folkhälsan och stadstillväxten. Därigenom kan vi se hur möjligheterna till bostad 

och bostadsmönster ser ut i dag och kan se ut i framtiden om ett reformerat hyressystem får 

fullt genomslag. Denna information möjliggör i slutändan att Hökarängens potentiella 

kvaliteter och möjligheter i staden lyfts fram. Stockholmshems roll i att bygga en framtida 

stad och målsättningar kommer att redovisas kortfattat. Genom att redogöra för Hökarängens 

historia och nuvarande samhällsposition finns en förhoppning om att förmedla en bild av en 

möjlig framtida utveckling. Stockholmshem har uttalat ambitionen att bygga vidare på den 

befintliga förekomsten av bland annat kultur på platsen. För att kunna analysera det 

nuvarande läget för stadsdelen, har en kartläggning av lokala konstnärer företagits liksom 

platsanknutna kulturella aktiviteter. Konstnärerna har i vissa fall inte gått att identifiera via de 

uppgifter som lämnats av Stockholmshem eller erhållits via namnskyltar i trappuppgången. I 

dessa fall har internet använts gör att genom Google kunna koppla rätt namn till rätt fysiska 

plats, det vill säga ateljé. Därefter har konstnärerna sökts per telefon för att konstatera att det 

är de som är verksamma på platsen, varefter en intervju genomförts. Vid kartläggningen av 

konstnärerna tog intervjuerna avstamp i två förutbestämda frågeställningar, därefter 

uppmuntrades konstnärerna att berätta om den egna inställningen till ett blivande konstkluster. 

Samtliga intervjuer i arbetet är genomförda med målsättningen att finna viktig och 

grundläggande information för att i slutändan förmedla en holistisk bild av den verksamhet 

och/eller sammanhang som personen eller verksamheten figurerar i.  

 

Även projektets faktiska anknytning på ett lokalpolitiskt och kommunalt plan har redovisats 

via såväl dokument som intervjuer med avsikt att finna nyckel information vad gäller 

konstklustret. Allt detta har genomförts, för att så småningom möjliggöra en vid analys av 
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konstnärsklustrets påverkan och möjligheter i stadsdelen, samt dess möjligheter att fortsätta 

existera sedan projektet avslutats. Stora delar av denna uppsats har utförts genom att 

undersöka olika aspekter och förutsättningar för ett konstkluster.  Genom att utgå från 

politiska styrdokument och den befintliga konstnärliga verksamheten, har tematiken fastställts 

och den ena uppgiften har lett vidare till nästa. Så småningom har en bild av verkligheten 

gestaltats. 

 

Vid kartläggning av platsen ur ett historiskt och ett nutida perspektiv, har såväl internet som 

befintlig litteratur utgjort det huvudsakliga verktyget. De delar som utgör teoridelen har tagits 

fram genom sökningar i vetenskapliga databaser såväl som via sökmotorer som Google. Då 

jag även är bosatt i stadsdelen Hökarängen, har arbetet till viss del underlättats av personliga 

kontakter och lokalkännedom. Eftersom jag ursprungligen är från Göteborg och endast bott i 

Hökarängen i litet mindre än fyra år, är stadsdelen liksom Stockholm delvis obekant för mig.  

 

3.1 Avgränsningar 
 

Detta arbete utgår från teorier så som Städer och attraktivitet, Kulturen som utvecklingsfaktor, 

Kulturen som upplevelseindustri och Den sociala kulturen. Begreppet kluster kommer att gås 

igenom med tyngdpunkt på exempel på konstnärliga kluster i såväl en nationell som 

internationell omvärld. I detta sammanhang vore det intressant att även titta på 

stadsbyggnadsekonomi, men med tanke på fokus av arbetet har detta ämne fått stryka på 

foten. Stadsplanemässigt skulle följande ämnen, som även berörs av Boren T. och Koch D. 

(2009) kunna vara aktuella att lyfta in i studien; Communitys, segregation, risk för 

förslumning och kantstäder. Tyvärr finns inte utrymme att föra in dessa. Andra områden som 

uppsatsen endast tangerar utgörs av; hur Hökarängen skulle påverkas om Farsta kan utvecklas 

till en perifer stadskärna enligt planerna i RUFS, resultat av den hastiga befolkningsökningen 

vad gäller uppdelningen av staden och synen på staden.  Även den tudelade stadens framväxt 

och hur det sociala ansvaret fördelas över stadsdelar vore också intressant att se på ur ett 

vidare perspektiv, alternativt i en egen studie. Detta skulle kunna kopplas till teorier om för 

vem staden byggdes förr och för vem den byggs i dag. Om denna koppling görs skulle en 

utvidgning mot demokratibegreppet möjliggöras för att analysera hur demokratin berörs när vi 

bygger staden för olika målgrupper. I denna studie är denna fråga högst aktuell, men berörs 

endast kortfattat och koncentreras till det undersökta området. 
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4 Bakgrund 
 

Hökarängen är en Stadsdel inom Farsta stadsdelsområde i Södra Stockholm (Figur 1). 

Avståndet mellan stadsdelen och tullarna är ungefär fem kilometer fågelvägen enligt 

Lantmäterimyndigheten, (2011). Den huvudsakliga förbindelsen med staden utgörs av den 

gröna tunnelbanelinjen. Det tar enligt SLs tidtabell nitton minuter att åka mellan Hökarängens 

Centrum och T-centralen i city (SL, 2011). Hökarängen betraktas tillsammans med Farsta 

som en ytterstadsdel i Söderort. För att sätta Stockholmshems projekt Hållbara Hökarängen i 

ett sammanhang, presenteras nedan en överblick av synen på staden, dess befolkning och de 

förutsättningar befolkningen står inför. De aspekter som undersöks omfattar hälsa, möjlighet 

till bostad och indelning av samhället. Kulturens inverkan och eller relation på/till dessa 

områden kommer att undersökas för att möjliggöra en analys av ett konstklusters potential i 

Hökarängen. 

 

 
Figur 1 Hökarängens läge är markerat på kartan. © Lantmäteriet Medgivande I2011/0083. Källa 

Lantmäterimyndigheten, 2011 

 

  



Anna Fredriksson annafred@kth.se 17 

4.1 Stockholm – stadstillväxt och dess möjliga utveckling i 

förhållande till befolkningen, folkhälsan och synen på 

staden. 
 

I Länsstyrelsens rapport Läget i länet – bostadsmarknaden i Stockholms län 2011 lyfts vikten 

av en fungerande bostadsmarknad fram i relation till regionens möjligheter till fortsatt 

utveckling (Blume E. et al, 2011). Under den första delen av 2000 rapporteras att länet vuxit 

med 250 000 nya invånare, det vill säga att det skett en ökning med 30 000 till 40 000 

personer per år hittills. Ytterligare en halv miljon invånare beräknas tillkomma fram till år 

2030. Denna befolkningsökning ställer i sin tur krav på byggnation av nya bostäder. Det 

skulle enligt rapporten behöva produceras mellan 13 000 till 20 000 nya bostäder per år 

beroende på takten av befolkningsökningen. I dagsläget byggs enligt densamma ungefär 9 000 

bostäder per år och ungefär 2 000 sommarbostäder konverteras till permanentbostäder per år. 

Av dessa fakta kan slutsatsen göras att det tillkommer ett underskott med mellan två- till 

niotusen lägenheter per år. Enligt Rapporten behövs ett minimum av 250 00 nya bostäder 

fram tills år 2030. Samtidigt som kraven på fler bostäder växer, uppger flera kommuner att de 

har brist på bostäder. Rapporten visar att de befolkningsgrupper som främst drabbas av detta 

utgörs av ungdomar och personer som nyligen erhållit uppehållstillstånd. Bostadsbristen är 

enligt denna problematisk då den i sig är tillväxthämmande. Enligt Rankka M. (2011), VD 

Stockholms handelskammare uppvisade Stockholms stad Skandinaviens starkaste ekonomi 

under Augusti-månad år 2011. Hon pekar på att Stockholmsregionen i dag står för en 

tredjedel av landets totala ekonomi. Staden kommer enligt henne att generera en tillväxt på 40 

% fram till 2030. Hon menar att Stockholm som stad befinner sig på en global arena 

konkurrensmässigt och det faktum att befolkningen ökar kan vara ett tecken på att staden ses 

som attraktiv. Samtidigt finns enligt henne ett beräknat underskott av välutbildad arbetskraft 

som beräknas uppgå till 75 000 personer år 2030.  

 

Staden växer alltså i en så snabb takt att det finns en risk att det uppstår en brist på såväl 

bostäder som välutbildad arbetskraft, vilket väcker frågan om hur arbetskraft kan attraheras. 

Frågan om attraktiva städer återkommer under teorikapitlet. Här belyses istället 

folkhälsoaspekten. Denna är intressant med tanke på att den kapacitet som kan finnas i 

befintlig befolkningsstruktur förutsatt att befolkningen förmår arbeta ur en hälsomässig 

aspekt. Socialstyrelsens folkhälsorapport 2009 ger fördjupade dimensioner angående en 

förestående framtid.  

 

Ända sedan 1990 – talet har Socialstyrelsen rapporterat om en ökande psykisk ohälsa i 

befolkningen där övervägande yngre personer, det vill säga framtida arbetskraft drabbas 

(Hellerström Ö. et. Al, 2009). Vid den folkhälsorapport som utkom 2009 rapporterades att den 

eskalerande psykiska ohälsan balanserats för samtliga befolkningsgrupper, utom för 

ungdomar som fortfarande mår mycket dåligt. Det beskrivs att andelen självmordsförsök ökar 

bland kvinnor och att allt fler unga kvinnor och män vårdas på sjukhus för depressioner, 

ångest eller alkoholförgiftning.  Medellivslängden har enligt rapporten dock ökat, främst 
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bland högutbildade och män. Hälsa eller snarare brist på hälsa har enligt rapporten en tydlig 

koppling till inkomst och kön. Även socioekonomisk status kan enligt samma rapport han 

betydelse, då låginkomsttagare oftare drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, svår värk 

och dåligt allmäntillstånd, nedsatt psykiskt allmäntillstånd, övervikt, astma och 

födoämnesallergier. De utsatta grupperna uppges också generellt sett ha sämre tandhälsa, röka 

mer och vara mer våldsutsatta. Bland socioekonomiskt svaga grupper är det också, enligt 

samma rapport vanligare att avstå från att hämta ut medicin och uppsöka tandvård på grund av 

att det anses för dyrt. I grupper med låga inkomster ryms även ett stort ansvar för den äldre 

generationen då de med ekonomiska resurser oftare köpa tjänster till den äldre generationen. 

Förändrade levnadsvanor uppges ha bidragit till att plana ut den tidigare ökande barn- och 

vuxenfetman, vilken dock fortfarande anses utgöra ett problem. 

 

När nu Stockholm som stad står inför en enorm befolkningstillväxt är det tydligt att 

befolkningens hälsa eller ohälsa är beroende av socioekonomisk grupptillhörighet. Den yngre 

generationen som skall etablera sig på arbetsmarknaden och i bästa fall utgöra kompetent 

arbetskraft, mår i allt större utsträckning psykiskt dåligt. Tillgång till hälsa är enligt 

Folkhälsorapporten, 2009 avhängt på såväl åldersgrupp och inkomst. Med tanke på detta, är 

det intressant att studera hur befolkningsgrupperna är spridda i staden och hur prognosen inför 

framtiden ser ut. Här är det även intressant att titta på såväl inkomster som köpvanor.  

Stockholm som storstad inrymmer en stor 

variation av särpräglade urbana livsstilar, 

enligt en rapport vid namn Livsstilar och 

konsumtionsmönster i Stockholmsregionen 

– ett regionalt utvecklingsperspektiv, 

utförd av Regionplane- och trafikkontoret, 

(2008). Bilden av Stockholm beskrivs så 

som illustreras (figur 2), utifrån 

innerstadens kärna, vilken omsluts av 

attraktiva närförorter, som i sin tur omges 

av välbeställda villaområden, följt av 

ytterområden. Livsstilen i Stockholm 

särskiljer sig från övriga livsstilar i Sverige 

enligt rapporten. I Stockholms innerstad 

anses konsumtionen vara som störst och 

uppvisar enligt rapporten ett för Sverige 

unikt konsumtionsmönster. Fördelningen 

beskrivs med en central konsumtionszon 

och en närhetszon samt perifera zoner. I konsumtionszonen är det de profilstarka miljöerna 

som utgör attraktioner, där nya konsumtionsmönster och nya vanor uppstår. Regionkärnan har 

expanderat vart efter staden växt. I och med detta har konsumtionszonen inkluderat nya 

områden utanför själva innerstaden. Några exempel på detta utgörs av Liljeholmens centrum 

och Sickla Köpkvarter vilkas kundunderlag består av de mest urbana livsstilsgrupperna, trots 

att de är lokaliserade utanför tullarna. För de som har uppnått en hög grad av välfärd sker 

Figur 2 Illustration av staden så som den beskrivs i 

Regionplane- och traffikkontorets rapport 2008, 

Livsstilar och konsumtionsmönster i 

Stockholmsregionen – ett regionalt 

utvecklingsperspektiv 
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enligt rapporten en förändring av värderingar vad gäller livsstil. För den del av befolkningen 

som har ett överflöd av ekonomiska resurser är så kallade postmateriella värderingar viktigare 

än pengar, självförverkligande står i fokus. De grupper som berörs av denna 

livsstilsförändring är framför allt de som bor centralt eller de som bor i småhusområden. 

Staden kan alltså delas enligt ovanstående in efter möjligheter till konsumtion och 

konsumtionsbeteenden, vilka i sig möjliggörs av inkomster som i sin tur påverkar tillgång till 

hälsa. Här är det tydligt att innerstaden har en överlägsen köpkraft och att de profilstarka 

områdena i innerstaden står för attraktion. Detta sammantaget väcker frågan om på vilket sätt 

denna indelning påverkar synen på staden och om alternativa sätt att dela in staden är möjliga. 

 

Vinterhed K., (2010) pekar på att över åttio procent av Sveriges befolkning bor i en stad. Av 

dessa bor enligt honom en mycket liten del i innerstaden. Detta faktum skulle manar han, 

skulle kunna innebära att krav kan ställas på en omdefinition av begreppet stad. På så sätt 

skulle möjligheten att ifrågasätta bilden av förorten åstadkommas. Han pekar på att det talas 

om Stockholms ytterstad i begrepp som betongfötter och en uppdelad stad, full av mellanrum. 

Poängen enligt honom är att det också är en stad i park, sammanbunden med hjälp av 

tunnelbanan. Den mediala bilden av förorten riktade under sextiotalet kritik mot isolerade 

hemmafruar, försummade barn, ungdomsgäng, och etnisk segregering. Formuleringarna och 

framställningarna av förorten blev synonymt med platsen, oavsett om den bestod av ett villa- 

eller flerbostadshus område. Tunström M. (2009) menar att det i dagens svenska 

stadsbyggnations diskussion ryms specifika idealbilder av staden.  Dessa bilder formar enligt 

henne i sin tur hur vidareutvecklingen och konstruktionen av staden sker för tillfället. De ideal 

bilder som uttrycks kan sägas rymma speglingar av de idéer och normer som råder och 

därigenom ryms förhållningssätt som begränsar vem som inkluderas och vem som exkluderas. 

Tunström M. (2009) menar också att ett vi och dem uppstår när historien låter konstruera 

ideal och problembilder. Diskursen präglas enligt henne av två stadstyper; den moderna och 

den traditionella. Det rådande stadsbildsidealet i dag utgörs av den traditionella staden som 

också anses förmedla historia och tradition. Dess stadsmässighet utgörs av kontinuitet 

förbundet genom gator och torg i kvartersformationer. Den moderna staden från 

efterkrigstiden betraktas enligt samma resonemang som historielös och problemfylld. 

Modernismen anses i detta sammanhang utgöra en parantes i förorten där dess utmärkande 

signum är funktionsseparerade stadslandskap. På grund av dessa synsätt rättfärdigas 

ståndpunkten att den täta staden skall läka de påstådda brister den moderna staden uppvisar. 

Tunström M. pekar på att normer som tar plats i diskussionen vid stadsplanering i dag är; 

integration, identitet, blandning och mångfald. De fysiska idealen beskrivs enligt henne i 

termer som; täthet, förtätning, och stadsmässighet. Hon menar att i och med det rådande 

förhållningssättet med problematisering av den moderna staden och idealisering av den 

traditionella staden är den omvända frågeställningen mer sällsynt. En analys av problemen 

med den täta staden och kvaliteterna och möjligheterna i den moderna staden vore enligt 

henne önskvärd. Planeringpraktiken i dag är enligt Tunström M. ett resultat av kritik mot den 

tidigare så kallade rationella planerings praktiken, där experter formulerade stadens behov i 

rationella och normerade planer. I dag består planerarens roll av en anpassad expert roll där 

planeringspraktiken utgörs av dialog, lyhördhet och medkänsla. Målbilden är att uppnå 
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konsensus i en opolitisk process. Hon pekar på att det finns uttryck för ett behov av 

instiftandet av en visionär, holistisk statspolitik med fokus på samverkan.  

 

Det har hänt tidigare i historien att de ideal tidigare generationer föraktat blir ideal för de 

kommande generationerna. Den moderna staden var en reaktion mot den mörka och 

sjukdomsdrabbade innerstaden, som idag står som modell för stadsbyggande. Frågan är vad 

morgondagens människor kommer att reagera mot. Att en indelning mellan köpstarka och 

köpsvaga grupper kan förklaras med en schematisk bild av staden visar att en tydlig 

befolkningsuppdelning finns rent fysiskt. Denna uppdelning skulle unna förklara varför 

innerstaden är mer eftertraktad än ytterstaden. De köpstarka grupperna har bevisligen även en 

större tillgång till hälsa och utbildning. De verkar genom de sammantagna kriterierna ha allt 

att sträva efter. Som tidigare nämnts växer staden i en rasande takt. Eftersom staden växer 

mycket snabbt, kommer den troligen såväl ritas om som omdefinieras.  

 

Enligt tidigare nämnda rapport från 

Regionplane- och trafikkontoret (2008) 

växer staden utåt och det är troligt att 

områden markerade med rosa (figur 3) är 

i fokus när innerstaden expanderar.  

Invånarna i dessa områden förväntas 

enligt rapporten till stor del resa kollektivt 

och delta i innerstadens konsumtions 

cykel, även om smärre inköp av 

dagligvaror sker nära bostaden. Det finns 

dock en potential för markerade områden 

att stå för en expanderad andel av 

handeln. Om så sker blir de attraktiva 

centrum för nyetablering av handel. På 

sikt kan, enligt rapporten de markerade 

områdena tänkas genomgå en förändring 

vad gäller befolknings struktur och främst 

härbärgera välutbildade innerstadsbor, 

vartefter de olika stadsdelarna rustas upp 

och renoveras. Samtidigt som staden 

byggs ut pekar uppgifter på att 

attraktiviteten ökar utanför det som 

tidigare definierats som centrum. Som 

tidigare nämnts, har detta redan skett i 

Hammarbysjöstad, Liljeholmen, Solna, 

Essingen och övriga områden med 

anknytning till tullarna. Eftersom befolkningsgrupperna har förändras till en köpstark urban 

grupp kan det som skett benämnas som gentrifiering. De tidigare mest urbana 

befolkningsgrupperna tvingas i och med denna utveckling, succesivt flytta allt längre ut från 

stadskärnan. Rapporten poängterar att de svenska hyreslagarna till viss del har motverkat en 

Figur 3 Befolknings struktur efter livsstilsmönster, Bild 

från Regionplane och trafikkontoret, rapport 10:2008 © 

Lantmäteriet Gävle 2011. Medgivande I 2011/0083 
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gentrifiering av det slag som sker i Europa. Detta till trots uppvisar Stockholm en tenderande 

socioekonomisk segregation. Den regionala utvecklingsplanen (RUFS) har som mål att 

utveckla yttre stadskärnor. Enligt rapporten tarvar detta mål att satsningar på såväl 

kommunikation, kultur och konsumtion genomförs, för att attrahera de urbana invånarna till 

de yttre stadskärnorna. Om detta misslyckas förutser rapporten att de nya 

konsumtionsmiljöerna förlorar bärkraft.  

 

Som synes av kartbilden befinner sig Hökarängen i den gula zonen som betecknar yttre 

lägenhetsförorter. Stadsdelen angränsar attraktiva ytterförorter och kan därmed ha potential att 

utgöra ett attraktivt område. Denna potential förstärks i och med närheten till goda 

kommunikationer. En annan aspekt som bör tas i beaktande är den gällande RUFS satsning på 

yttre stadskärnor. Det är värt att notera att dessa yttre stadskärnor inte är definierade i figur 3, 

som avspeglar stadens potentiella utveckling. Förutsättningen för att yttre stadskärnor skall 

bildas är enligt rapporten att de urbana invånarna flyttar till områden som Farsta. För att locka 

detta klientel måste satsningar på kultur, konsumtion och kommunikation göras. Eftersom 

staden förutspås ha brist på välutbildad arbetskraft och då centrum troligen inte kan förtätas 

ytterligare är det av yttersta vikt att skapa attraktiva miljöer ur ett tillväxtperspektiv. Om 

satsningen på yttre stadskärnor lyckas, hamnar förmodligen Hökarängen i ett annat läge, då 

det är gångavstånd mellan Farsta centrum och Hökarängen.  

 

 

4.2 Möjlighet till bostad - befolkningsindelning 
 

Som påvisats i den inledande texten gällande stadstillväxt, beräknas befolkningen öka i 

Stockholmsregionen. I takt med att befolkningen ökar minskar tillgången till bostäder, då 

nybyggnationen inte håller en tillräckligt hög takt för att täcka upp behoven. I dagsläget byggs 

nya stadsmässiga bostadsområden till största delen på tidigare exploaterad mark. De som 

förväntas befolka dessa nybyggda områden utgörs av en befolkningsgrupp med befintliga 

ekonomiska tillgångar. När Stadsdelen Hökarängen uppfördes, var bostäderna ämnade för den 

vanliga arbetaren.  

 

Vi ser att en tydlig uppdelning av staden finns etablerad, med en attraktiv inre kärna. Ju längre 

ut från staden en stadsdel ligger, desto sämre är dess invånares förutsättningar vad gäller såväl 

tillgång till god ekonomi som god hälsa. Med detta i åtanke är det intressant att undersöka vad 

som krävs för att få en centralt belägen lägenhet och om det finns skillnader mellan 

Hökarängen och centrum vad gäller pris eller kötid i bostadskön. För att kunna förstå hur 

dagsläget ser ut kommer en översiktlig genomgång av de priser och ungefärliga kötider som 

råder.  

 

I detta sammanhang är det viktigt att poängtera att Stockholm och Sverige har ett för Europa 

unikt system vad gäller bostäder. Bostadsrätter som boendeform förekommer i stort sätt bara 

här i Sverige. I Europa innebär dessutom kommunala hyreslägenheter ofta så kallad ”social-

housing”. Vilket kan beskrivas med garanterad bostad för de mest utsatta grupperna i 

samhället, dessa bostäder är ofta förknippade med ett inkomsttak (Blume E. et al, 2011). 
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Begrepp som förstahandskontrakt, besittningsrätt och den förut rådande bruksvärdes-hyran är 

och var också unika för Sverige. 

 

Stockholmare som uttalar sig om befolkningsgrupper i olika stadsdelar menar att 

”Södermalmsborna är bohemiska” och Östermalmsborna består av ”förmögna slynglar och 

gamla tanter” (Regionplane- och trafikkontoret, 2008).  Det är möjligt att uppdelningen av 

staden såg ut på detta sätt tidigare. Faktum är enligt Regionplane- och trafikkontoret (2008), 

att de riktiga bohemerna inte bor i innerstaden då bostadspriser och levnadskostnader blivit 

allt för höga.  

 

Bostadsrätterna i Söderorts ytterförorter, dit Hökarängen räknas har ett ungefärligt snittpris på 

24 000 kronor per kvadratmeter enligt Mäklarstatistik (2011). Detta kan jämföras med 

innerstadspriserna som ligger på omkring 57 000 kronor per kvadratmeter. För den som inte 

kan köpa en lägenhet kan en hyresrätt utgöra möjlighet till bostad. Avgörande för att erhålla 

en hyresrätt är kötid i antal år på Stockholms stads bostadsförmedling. För att få en en-, två- 

eller trerums lägenhet i Hökarängen genom den kommunala bostadskön, krävs det i 

genomsnitt 5-6 års kötid enligt Stockholms stads bostadsförmedling AB, (2011). För en större 

lägenhet om fyra eller fem rum i samma område, krävs mellan 10-11 år i bostadskön. För 

innerstadsdelarna Kungsholmen och Södermalm krävs omkring 10-15 års kötid till en 

lägenhet om ett till två rum och kök. Bostadssökande kan räkna med omkring 25 års kötid för 

en större lägenhet i dessa innerstadsområden. Den som fyllt arton år kan ställa sig i 

Stockholms stads bostadskö. Genom att betrakta kötiderna som krävs för att erhålla bostad 

kan slutsatsen göras att inkomst spelar stor roll för möjlighet till bostad, speciellt i 

innerstaden. De långa 

kötiderna för 

hyresrätter medför att 

det är näst intill 

omöjligt för någon 

under 23 år att få ett 

ordinarie 

förstahandskontrakt i 

Stockholm. För att 

jämföra skillnaderna, se 

figur 4. 

 

Den traditionella synen pekar på att ytterstaden är mindre attraktiv än innerstaden. Staden har 

också byggts för olika befolkningsgrupper ur ett historiskt perspektiv. På femtiotalet rådde 

idéer om grannskapsenheter, medan byggandet i dag snarare sker med resursstarka 

befolkningsgrupper i åtanke. Om bostadspriser och kötider kan användas som en indikator, så 

är innerstaden dubbelt så attraktivt som Hökarängen. Av ekonomiska och planmässiga skäl 

hamnar villaförorterna på en egen nivå som exkluderar de fattigaste grupperna men samtidigt 

befinner sig utanför innerstaden. Det ligger nära till hands att se att de områden som befinner 

sig nära villa områden och eller nära tunnelbanan förutspås bli attraktiva ytterstadsförorter. 

Här har Hökarängen en potential, då området ligger på den gröna tunnelbanelinjen. Även 

Figur 4 Illustration av kvadratmeter priser för bostadsrätt (BR) och kötid för 

hyresrätt (HR) efter område. 
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närheten till Farsta talar för att området skulle kunna anses som attraktivt i en polycentrisk 

stad.  

 

4.3 Ett reformerat hyressystem kan dela in staden efter 

attraktiva zoner 
 

Den sammantagna informationen förmedlar en bild av 

en växande och tudelad stad där områden och 

befolkning är indelade efter inkomster och/eller 

tillgångar. Den arbetskraft som flyttar in till staden 

måste vara resursstark, om den skall kunna bosätta sig 

i centrum, då bostadsköerna är mycket långa. 

Ytterstadsområden kommer således att utgöra 

potentiella bostadsområden för nyinflyttade och 

eventuellt nyutexaminerade stockholmare, som ännu 

inte byggt upp ett kapital. Potentialen för dessa 

områden ligger i att kötiden till en lägenhet inte 

behöver vara längre än fem år. Detta medför att 

befolkningssammansättningen i ytterområdena är 

beroende av områdets attraktivitet och utbildningsnivån 

på de som flyttar till staden. För att undersöka en möjlig framtida utveckling är det även 

viktigt att titta på vad som påverkar hyresnivåerna i ett område, eftersom storlek på hyra kan 

exkludera alternativt attrahera olika befolkningsgrupper. 

 

Hyressystemet har det senaste året reformerats då de kommunala bostadsbolagen förlorade sin 

hyresnormerande roll i och med att hyressättningsreglerna förändrades (Riksdagen, 2010). 

Den förändrade lagstiftningen berörde även de allmännyttiga bostadsbolagens 

självkostnadsprincip enligt kommunallagen. Denna ersattes med krav på att driva verksamhet 

enligt affärsmässiga principer. Den hyressättning som sker efter den första januari 2011 anger 

kollektivt framförhandlade hyror som normerande. I Stockholm kan hyrorna komma att sättas 

enligt Stockholmsmodellen, vilken är framarbetad av de tre kommunala bostadsbolagen, 

Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna Stockholm (Hyresgästföreningen region 

Stockholm, 2010). Enligt denna modell beräknas hyrorna utifrån fasta kriterier så som 

lägenhetens belägenhet, storlek och standard samt fastighetens standard. De sammantagna 

kriterierna utgör sedan det så kallade bruksvärdet. Införandet av Stockholmsmodellen innebär 

enligt Hyresgästföreningen (2010) att hyror kan komma att sänkas på vissa platser, höjas på 

andra och i ytterligare fall stå stilla, beroende på summan av ovan nämnda kriterier. 

Stockholms stadsdelar har tilldelats olika bokstavsbenämningar (figur 5), från A till K 

beroende på attraktivitet, där A står för det attraktivaste läget och K det minst attraktiva läget. 

I princip allt inom tullarna betecknas A. Generellt gäller att ju längre ut från staden desto 

längre ned i alfabetet placeras stadsdelen. Emma Henriksson, (2011), projektledare för 

Figur 5 Områdes indelning enligt 

stockholmsmodellen. Källa: 

Hyresgästföreningen region Stockholm, 2010. 
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hållbara Hökarängen, menar att Stockholmshem hoppas kunna placera Hökarängen på 

Gubbängens nivå, det vill säga F i stället för nuvarande placering på nivå G. 

 

I dagsläget råder dock en konflikt angående tolkningen av Stockholmsmodellen sedan 

hyresförhandlingarna avbrutits mellan fastighetsägarna och Hyresgästföreningen (Ritzén J., 

2011). Detta kan innebära att modellen skrotas. 

 

 

4.4 Stockholmshem 
 

Vi har redan i det tidigare presenterade materialet sett att de attraktivaste stadsdelarna är de 

som hyser befolkningsgrupper med tillgång till såväl goda inkomster som god hälsa. 

Stockholmshem hoppas genom projekt Hållbara Hökarängen höja attraktivitetsnivån för 

Hökarängen med en bokstavsenhet, från G till F. För att förstå hur Hökarängen kan 

omvandlas till en attraktivare stadsdel och därmed höjas med en bokstavsbeteckning, tar vi en 

närmare till på Stockholmshem och de ägardirektiv som styr bolagets verksamhet. Här 

placeras även projektet Hållbara Hökarängen i sitt sammanhang vad gäller Stockholmshems 

intentioner. 

 

Denna uppsats tar avstamp i 

kulturspåret inom 

Stockholmshems projekt 

Hållbara Hökarängen. Vi 

kan genom Stockholmshems 

årsredovisning för 2010 se 

att Hökarängen utgör ett av 

de största sammanhållna 

bestånden i 

Stockholmshems 

verksamhet (Figur 6 och 7).  

Årsredovisningen berättar 

också att Stockholmshem 

tillhör allmännyttan och är 

Sveriges näst största 

fastighetsföretag, med ett 

innehav om 383 fastigheter 

(Stockholmshem, 2010). 

Dessa rymmer 25 500 

bostäder och 3100 lokaler. 

De boende uppgår till 50 000 

personer. Verksamhetens kärnområden utgörs av förvaltning och uthyrning av bostäder. 

Lokaluthyrningen berör en mindre del av verksamheten och då ofta små lokaler insprängda i 

bostadsområden. Enligt 2010 års årsredovisning är målsättningen gällande lokaler att öka 

Figur 6 De röda fastigheterna markerar Stockholmshems 

fastighetsbestånd så som det redovisas i årsredovisningen för 2010, 

Källa: Stockholmshem (2010) 
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lokalintäkterna och hålla vakansgraden nere. En vidareutveckling av arbetet vad gäller 

marknadsföring, uthyrning och förvaltning av lokaler annonseras inför 2011. Inom detta 

område uppges Hökarängen utgöra ett fokus område då lokalinnehavets potential att bidra till 

attraktiviteten i stadsdelen undersöks.  

 

Vakansgraden på lokaler i det egna beståndet uppgick enligt 2010 års årsredovisning till 

3,9%, detta kan jämföras med den totala vakansgraden i Stor-Stockholm som uppgick till 

11,5%. Närmare hälften av Stockholmshems lokalbestånd utgörs av lokaler om mindre än 20 

kvadratmeter. Dessa hyrs ofta ut till verksamheter så som kontor, hantverk och butiker. Större 

lokaler hyrs ofta ut till kommunal verksamhet, de stora lokalerna utgör ungefär 30 % av lokal 

beståndet. Lokalytorna i Hökarängen omfattar enligt årsredovisningen sammanlagt 14 139 

kvadratmeter. Dessa är fördelade på omkring femhundra lokaler (Stockholmshem, 2011). Av 

dessa var enligt Stockholmshem (2010) ungefär 355 kvadratmeter vakanta. Under 2010 

uppgick den totala intäkten från lokaler till 154 miljoner kronor. Dessa intäkter utgjorde 8 % 

av den totala omsättningen. Intäktsnivån för lokalerna redovisas uppgå till 945 kronor per 

kvadratmeter år 2010. Innevarande år uppgår antalet vakanta lokaler i Hökarängen till mellan 

tjugo till tjugofem stycken (Wånklev Å., 2011). 

 

Som ägare av 

Stockholmshem presenteras 

Stockholms stad genom 

Koncernen Stockholm 

Stadshus AB. 

Årsredovisningen berättar 

vidare att tack vare att 

ägaren sänkt 

avkastningskraven tillfälligt 

genomför och tidigarelägger 

Stockholmshem ett flertal 

renoveringsarbeten med 

huvudsaklig inriktning på 

stambyten, 

energieffektivisering och 

åtgärder för att skapa 

trygghet (Lindh I. i 

Stockholmshem, 2010). 

Genom sänkning av vinstkrav möjliggjordes även ”Stimulans Stockholm” – ett 

stimulanspaket som verkade för att motverka den pågående lågkonjunkturen. Inför 

renoveringarna har boendedialoger hållits i de berörda stadsdelarna, däribland Hökarängen. 

 

Enligt ägardirektiven spelar Stockholmshems insatser en stor roll för att åstadkomma en 

attraktiv stad med en stadigt växande befolkning (Stockholmshem, 2010). Företaget 

uppmanas även i direktiven att fortsätta med det påbörjade arbetet inom Söderortsvisionen 

Figur 7 Stockholmshems bostadsbestånd i Syd östra Stockholm, enligt 

årsredovisning 2010, Källa: Stockholmshem (2010) 
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och Järvalyftet.   Direktiven för år 2010 gav dem i uppdrag att producera 15 000 nya bostäder. 

Samtidigt framhölls nödvändigheten att hålla byggkostnader och övriga kostnader på en så låg 

nivå som möjligt. För att åstadkomma kostnadseffektiva lösningar uppmuntrades pilotprojekt 

och erfarenhets återvinning. Inom direktiven rymdes också uppmaningen att underlätta för 

bostadsrätts ombildningar i ytterstadsområdena liksom lyhördhet för hyresgästers önskemål i 

dessa fall liksom i övrigt. Som ett verktyg för detta användes regelbundna 

kundundersökningar. En sådan är trygghetsmätningen som under 2010 uppnådde 

målsättningen att uppgå till 76 %. Ett särskilt omnämnande i direktiven gäller 

Stockholmshems arbete med att skapa en attraktiv ytterstad i bemärkelse av såväl miljöer som 

i anseende. Samverkan förväntades och förväntas ske med privata aktörer liksom boende. 

Stockholmshem förväntas också aktivt bidra med investeringar i ytterstaden. Ett antal givna 

indikatorer måste också följas upp. Inför perioden 2011 – 2013 talar ägardirektiven om att 

genomförande av förnyelse i Söderort har hög prioritet. Här förväntas enligt årsredovisningen 

lärdomar från Järvalyftet kunna tas i bruk samtidigt som de unika lokala förutsättningarna står 

i fokus. Befintliga kvaliteter förväntas förstärkas och problemen åtgärdas. I uppdraget ryms 

även att verka för att fler billiga ungdoms lägenheter tillkommer i Söderort, vidareutveckling 

av kvalitet och service samt upprustning av 1940- till 60-tals bebyggelse.  

 

I de ovan nämnda ägardirektiven talas det om att Stockholmshem skall verka för att 

Stockholm och dess förorter ska vara attraktiva. Lindh I. (2011) VD Stockholmshem menar 

att attraktivitet handlar om att individer skall välja att bo inom Stockholmshems bestånd. Då 

är kulturen eller miljön en del av det som skapar attraktivitet. Målet är enligt henne att ingen 

skall behöva försvara valet att bo i ett visst område som Hökarängen eller Rågsved. Det finns 

sedan gammalt en mindre attraktiv bild av Hökarängen som en stadsdel där kriminella bor. 

Hon berättar att för ett tiotal år sedan återfanns till exempel alla förrymda 

ungdomsbrottslingar på en särskild adress i Hökarängen. För att komma bort från den tidigare 

negativa bilden, menar hon att det är viktigt att etablera ett samarbete med skolor och erbjuda 

till exempel prao platser eller sommarjobb till ungdomar. Genom att erbjuda sommarjobb 

hoppas de att ungdomar fångas in få ett tidigt stadium. Det är enligt henne viktigt för de 

kommunala bostadsbolagen att hitta kopplingar till social verksamhet, utan att ta över 

socialtjänstens roll. Det är också viktigt att det inte uppstår dubbelbeskattning genom de 

metoder som används.  

 

Lindh I. (2011) berättar vidare att Stockholmshem som företag drivs med avkastningskrav i 

och med den nya lagstiftningen gällande allmännyttan. Syftet med lagändringen var att 

tillmötesgå de privata fastighetsägarnas krav på konkurrensneutralitet mellan samtliga 

bostadsföretag. Fastighetsägarna ansåg att en snedvriden konkurrensbild förelåg och anmälde 

detta till EU-domstolen. Den nya lagstiftningen medförde att anmälan drogs tillbaka från EU. 

Detta innebär att de kommunala bostadsbolagen inte längre kan drivas enligt 

självkostnadsprincipen. Eftersom Stockholmshem har krav på sig att vara affärsmässiga, 

måste de enligt Lindh I. uppnå en validitet i samma nivå som privata bolag. Hon räknar med 

att ha uppnått en avkastningsnivå i nivå med bolag som till exempel Einar Mattsson på tre års 

sikt. Om de allmännyttiga bostadsbolagen inte lyckas uppnå konkurrensneutralitet kan det bli 

som i ”det holländska fallet”, där sociala bostäder har införts. Lindh I., poängterar att 
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förhoppningar finns att Hökarängen kan utgöra ett bra exempel på hur balans kan uppnås 

genom rimliga avvägningar mellan allmän nytta och affärsmässighet.  

 

 

4.5 Kulturens roll i samhället - ur ett nationellt, regionalt 

och kommunalt perspektiv 
 

Som synes är attraktivitet och bostadsbolagens möjligheter att tillföra attraktivitet till den 

växande staden i fokus genom de ägardirektiv som presenteras. När bostadsbolagen drivs med 

avkastningskrav, blir attraktivitet en viktig del av kärnverksamheten för att hålla 

vakansgraden på till exempel lokaler på en så låg nivå som möjligt. Att Hökarängen utgör ett 

modellområde för att skapa attraktivitet genom en medveten strategi vad gäller förvaltning 

och uthyrning av lokaler gör att projekt Hållbara Hökarängen har ett särskilt fokus. Genom att 

ägardirektiven även fastslår att de lokala förutsättningarna skall tas tillvara ges satsningen på 

ett konstkluster i Hökarängen ett sammanhang i befintlig verksamhet. De konstnärliga 

etableringarna och influenserna i stadsdelen kommer att undersökas närmare längre fram.  

 

Att Hökarängen betraktas och betraktats som en mindre attraktiv stadsdel är tydligt då Lindh 

I. beskriver den allmänna synen på Hökarängen som en plats som förknippas med kriminella 

ungdomar. Denna syn på Hökarängen som ett problemområde förstärks av att en av 

målsättningarna är att ingen skall försvara att de väljer att bo i denna stadsdel.   

 

Eftersom Stockholmshem ägs av bolaget Stockholm stadshus AB, grundar sig ägardirektiven i 

de politiska influenser, styrdokument och beslut som är rådande. För att förstå var projektet 

Hållbara Hökarängen bottnar i då det gäller politiska intentioner och visioner presenteras 

nedan en genomgång av de styrdokument och visioner som ligger till grund för den politik 

som bedrivs i dag. Eftersom det huvudsakligen är projektets kulturspår som belyses i denna 

uppsats redovisas dokumenten ur ett kulturellt perspektiv. De dokument som presenteras är: 

Regeringens kulturproposition, Regionplanen För Stockholmsområdet 2010 (RUFS 2010), 

Vision Stockholm 2030, Kulturvision 2030 och Söderortsvisionen. Även förarbetet till RUFS 

2010 ”Att dela ett samhälle” presenteras överskådligt. När man kokar ner dessa dokument är 

det tydligt att de ligger till grunden för Boendedialogen och slutligen projektet Hållbara 

Hökarängen. För att förstå hur dessa hänger ihop med Stockholmshem och projekt Hållbara 

Hökarängen, redovisas även en aktörskarta som utgår från Stockholms stadshus och leder ner 

till Hållbara Hökarängen, via Söderortsvisionen, Boendedialogen. 

 

4.5.1 Regeringens proposition 2009/10:3 – Tid för Kultur- Nationellt 

dokument 

Genom kulturpropositionen anges inriktningen för den kulturpolitik som förs 

(Regeringskansliet, 2011a). Propositionen har i sig föregåtts av utredningar 

(Regeringskansliet, 2011b). Kulturutredningen har med sitt betänkande (SOU 2009:16) 
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liksom Skuggutredningen (dnr Ku2009/210/KV) initierad av Orionteatern spelat stor roll i 

denna. Omfattningen av Kulturpolitiken anges i propositionen. Särskilt nämns stödjande av 

konstnärligt arbete, möjliggörandet av; förutsättningar på olika plan för bevarande av 

kulturarv, och för allmänheten att ta del av kultur i olika former liksom medverka i 

åskådliggörandet av den mångfald som finns. Medborgarperspektivet lyfts också fram och 

samspel mellan lokal, regional och statlig nivå ses som en förutsättning för detta. 

De största finansiärerna av kulturen är enligt kulturpropositionen privatpersoner, vilka 2007 

bidrog med 34 miljarder kronor som de investerat i kulturupplevelser (Regeringskanslier, 

2011b). Den redovisar att under samma år, det vill säga 2007, bidrog Landstingen och 

regionerna med 2,8 miljarder, staten 10 miljarder och kommunerna 9 miljarder kronor. I 

kulturpropositionen poängteras behov av extern finansiering och/eller sponsring. Statens 

kulturråd har enligt propositionen fått i uppdrag att utreda frågan vidare.  

 

Aktörerna inom kulturen förutsätts samverka med civilsamhället, näringslivet och andra 

politiska områden. Kulturens roll i samhället har enligt Tid för kultur förändrats i och med att 

nya medier så som internet blivit allt vanligare förekommande hos gemene man. Den globala 

kulturen för med sig många möjligheter liksom flera problem. I och med att nya forum för 

kultur skapats är det enligt propositionen viktigt att den unga generationen och dess 

kulturyttringar bereds platts. I framtiden är enligt den samma även tillgänglighetsfrågor och 

möjlighet att delta i ett rikt kulturutbud för alla i fokus. För att stärka kultur riktad till barn har 

en satsning på utbyggnad av ”skapande skola” lyfts fram i propositionen, liksom satsning på 

läsfrämjande. I dagens och framtidens mångkulturella Sverige ses Unescos konvention ”Om 

skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar” som ett medel att möjliggöra de 

ökade kraven på kulturinstitutionernas verksamhet.  

 

Regeringen arbetar kontinuerligt med villkoren för kulturutövarna och deras möjligheter att 

försörja sig på konsten. Förhoppningen är att minska beroendet av trygghetssystemen. En 

aktiv kulturpolitik innebär enligt propositionen exempelvis utveckling av ekonomiskt stöd till 

professionella konstnärer för utvecklande arbete inom konsten. Även offensiva insatser i 

samarbete med närings- och kulturpolitik samt det politiska arbetet gällande regional tillväxt 

omtalas som ett sätt att stärka konstnärernas befintliga arbetsmarknad. Ansvaret för kulturen i 

framtiden anses kunna delas mellan privata, offentliga och ideella krafter eftersom en rik 

kultur skapar värden i hela samhället.  

 

Kulturen har enligt propositionen en viktig roll i samhället på många plan. Den kan ifrågasätta 

och problematisera det som sker men har även ett stort egenvärde. En näring som drar stor 

nytta av ett rikt kulturliv är enligt det som skrivs besöksnäringen. Även möjligheten till 

utveckling av lokal och regional tillväxt relaterar till ett rikt kulturliv. Kultur har samtidigt 

visat sig viktigt ur en hälsoaspekt och en särskild satsning gällande detta är enligt 

propositionen inledd. Propositionen pekar även på att det civila samhället också har stor 

betydelse för kulturen och en stödordning för nyskapande kulturprojekt har instiftats. 

Kulturens roll i ett brett samhällsperspektiv kommer enligt vad som uttrycks att analyseras av 

en nybildad analysmyndighet. I den internationella kulturpolitiken har kultur och kreativitet 
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uppmärksammats som exportnäringar. Det påpekas vidare att EU har uttalat intentionen att 

lyfta fram kulturens roll i externa relationer, detta stöttas av kulturpropositionen som även 

menar att lyfta fram Unesco. De konstnärliga institutionerna ska enligt propositionen 

involveras i internationaliseringen av kulturlivet. Internationaliseringen förväntas enligt denna 

ske på kulturens och kulturlivets egna villkor och utifrån dess egna behov. 

 

4.5.2 Att dela ett samhälle – Förarbete till Regionplanen för 

Stockholmsområdet (RUFS) 2010 – Regionalt dokument 

 

Arbetet med att uppföra regionplaner för Stockholmsområdet har pågått sedan 1950-talet och 

involverat en mängd aktörer, främst de 26 kommunerna som tillsammans bildar länet skriver 

Haglund P. (2010) i Att dela ett samhälle. Denna bok utgör förarbete till Regionplanen för 

Stockholmsområdet och beskriver den konstnärliga processen. På uppdrag av 

Kulturförvaltningen och Regionplanekontoret i Stockholms läns landsting ingick konstnärer 

för första gången i planprocessen inför RUFS 2010 (Kulturförvaltningen SLL, 2010). 

Konstnärerna betraktades i detta projekt som en outforskad resurs. De fyra konstnärerna Janna 

Holmstedt, Anna Högberg, Johan Tirén och Johan Waerndt genomförde två projekt; Ett 

radikalt miljöombyte och Att dela ett samhälle (Magnusson A., 2010). Dessa projekt var 

menade att understödja diskussionen av de sociala frågorna och finna nya ingångar för att få 

grepp om problematiken (Haglund P., 2010).  Genom att tillföra nya infallsvinklar och 

otraditionella upplägg förmådde konstnärerna visualisera, inspirera och väcka nya tankar hos 

aktörerna.  Projektet Ett radikalt miljöombyte utformades i en lägenhet i Huddinge som målats 

helt svart och försetts med svart heltäckningsmatta. Lägenhetens väggar täcktes så 

småningom av noteringar, tankar och subjektiva kartor allt efter som planeringsprocessen 

fortskred. I Att dela ett samhälle illustrerade konstnärerna hur samhället delas in och delas av 

de som vistas där (Jonsson S., 2010). Teknikerna de använde sig av bottnade i det 

konstnärliga uttrycket och skiljde sig därför från de verktyg övriga framtidsbyggare använder 

sig av. Som framtidsbyggare betraktas enligt boken; ”statistiker, arkitekter, ingenjörer, 

ekonomer, infrastruktur experter, demografer” med flera. Konstnärerna granskade scenarion 

som skulle kunna rymmas i framtiden, på så sätt hoppades de kunna väcka tankar om hur 

framtiden skulle kunna vara. För att kunna bygga en bild av framtiden studerade konstnärerna 

tidigare planers visioner och resultat. Detta resulterade bland annat i en film om Skärholmens 

vision och det resultat som väckte ramaskri i media. Framtidsbyggarna fick också komma till 

tals inom ramen för konsten och berättade om en förändrad planeringsprocess och ideologi. 

Den storskaliga planeringen med intention att tillgodose allmänhetens bästa, har enligt dem i 

dag ersatts av kommersiella aktörers intressen och förhandlingar med politiker i slutna rum. 

Konstnären Johan Tirén illustrerade rådande liberaliserings ideal i grafiska tryck genom att 

använda sig av tempusförskjutning av planeringsideal. En annan stor förändring som skett vid 

planering av samhällen är enligt Jonsson S. (2010) globaliseringen som förändrat 

nationalstatens strukturer och betydelsen av nation, stat och klass. Han pekar på att de gamla 

strukturerna inte rymmer samma förklaringsmodeller vilket medför att fokus riktas mot 

mikrodynamiken i mänskliga relationer och det civila lokalsamhället. Det sociala kapitalet får 

enligt honom ett allt större utrymme i denna omformulering av samhället. Anna Högberg och 



Anna Fredriksson annafred@kth.se 30 

Janna Holmstedt (2010) använde sig av illustrationer av svampar för att visualisera den 

mänskliga kraft som likt mycel breder ut sig och skapar allmänna utrymmen i samhället. 

Genom att presentera sex fallstudier illustrerades och kartlades de mänskliga relationerna vid 

”rådslaget, nätverket, parken, skolan, konsthallen och festivalen”. Fallstudierna är enligt 

konstnärerna hämtade ur verkligheten och deras existens kan enligt dem ses som ett sätt att 

utvidga offentligheten. Fallstudierna visar också att det finns många olika offentligheter och 

ställer enligt konstnärerna implicit frågan om vad som händer med demokratin och makten 

när arenan för offentlighet splittras. En av fallstudierna ”Kunskapsflöden” (figur 8 och 9) 

utgörs av Konsthall C i Hökarängen. I studien av Konsthall C framgår det tydligt hur många 

nationella och internationella aktörer som blir involverade genom ett enda konstnärligt 

projekt. Även projektets inverkan på såväl lokal som nationell politisk nivå belyses. Liksom 

behovet av kulturella spridningskorridorer som verkar för att nyttan med konsten får verka i 

samhället.  

 

Jonsson S. (2010) uttrycker i förarbetet till RUFS att det offentliga utrymmet och rummet har 

splittrats upp på en mängd olika aktörer i samhället och att även det privata livet är 

söndertrasat, det som enligt honom återstår är marknaden. Den offentliga konsten berörs 

enligt honom av den utveckling som sker då den allt oftare införlivas i upplevelseindustrin. 

Konsten används även för att mana fram ”feel good-känslor” eller utgöra smörjmedel i 

samhället. Den kan också användas för att stärka platsers identitet och placera dem på kartan. 

Detta synsätt är enligt honom tydligt i Regionplanen, RUFS 2010 i och med att den slår fast 

att konsten skall användas för att skapa ”ett kulturliv i världsklass”. Han pekar vidare på 

konstens möjligheter att upprätthålla demokratin genom att producera till exempel möjligheter 

och konfrontationer och ta plats i offentligheten. Samtidigt menar han att konsten står för 

sinnlighet i det offentliga rummet. 
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Figur 8 Kunskapsflöden, en av sex fallstudier inom konstverket Som svampar ur jorden av Holmstedt J. och 

Högberg A.. I denna studie synliggörs de flöden och person kontakter som genereras via ett projekt på 

Konsthall C i Hökarängen. Källa: Kulturförvaltningen SLL, 2010 
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Figur 9 Kunskapsflöden, en av sex fallstudier inom konstverket Som svampar ur jorden av Holmstedt J. och 

Högberg A..  Beskrivande text. Källa: Kulturförvaltningen SLL, 2010 
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4.5.3 RUFS 2010 – Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen – 

Regionalt dokument 

 

Att synliggöra kulturens attraktionskraft och drivande kraft för innovationer och kreativitet är 

viktigt för att skapa en internationell profil enligt RUFS, (2010), som framhåller att kultur 

ännu inte har använts i sin fulla omfattning vid marknadsföring av regionen. Planen beskriver 

ett stort och högkvalitativt kulturliv. Här lyfts även kulturhistoriska värden fram som en 

resurs, då de skall ”tillmätas stort värde i samhällsutvecklingen”. Även bland strategierna har 

kulturen en viktig roll då den sägs fungera som katalysator för nya innovationer. Kulturen ses 

också som en tillgång och ett verktyg för att generera goda livsmiljöer. Kulturen liksom 

kulturmiljöers roll som identitetsskapare lyfts också fram. RUFS menar att fram till idag har 

kulturlivet främst koncentrerats till stadskärnan. För att skapa en hållbar stad, måste yttre 

stadskärnor bildas. Dessa förväntas vara stadsmässiga i sin karaktär och kulturlivet blir här ett 

medel för att uppnå stadsmässighet. För att perifera stadskärnor ska kunna utvecklas och vara 

attraktiva, poängteras vikten av handel, kultur och kvällsekonomi. I RUFS tillmäts 

kultursektorn en potentiell drivande utvecklingskraft för lokal tillväxt i de fall då den utgår 

från den lokala befintliga kulturen. RUFS 2010 – Regionplanen för Stockholmsområdet åtar 

sig att skapa förutsättningar för ett kulturliv i världsklass. 

4.5.4 Vision Stockholm 2030 – Ett Stockholm i världsklass - Kommunalt 

dokument 

 

Vision Stockholm 2030, upprättad av bland annat Stockholm stad, målar upp en snabbt 

växande region (Stockholms stad, 2011a). Tre målområden har utsetts, där staden framstår 

som innovativ och växande, mångsidig och upplevelserik samt en stad för sina medborgare. I 

Söderort förväntas arbetsplatser utgöra inslag i det som förut betraktats som sovstäder. 

Områden som tidigare setts som segregerade kommer enligt visionen att integreras med hjälp 

av lokala projekt och utgöra attraktiva områden i staden. Farsta utgör enligt visionen en av 

Stockholms Portaler i en ”polycentrisk stadsstruktur”
3
. Kulturen ses här som ett naturligt 

inslag i stadsmiljön där låga hyror för kulturutövare garanterar dess närvaro (Vision 2030, 

2006). Enligt visionen finns LAVA
4
 som kreativ mötesplats i varje stadsdel. Kulturhuset och 

Kulturcentrum på Slussen utgör i visionen det kulturella navet i Stockholm. Samtidigt som 

satsningar på ett fritt kulturliv i ytterstaden anses borga för demokrati. Kultur återfinns enligt 

visionen i de offentliga rummen, men även på ålderdomshem och i specialsatsningar som 

berör barn och unga. Kulturhus i varje stadsdel och kultur som klassöverbyggande medel 

nämns också i denna vision. Liksom i RUFS 2010 poängterar man i visionen vikten av kultur 

för att generera en storstadspuls. 

                                                           
3 Flerkärnig stadsstruktur där centrum omges av yttre stadskärnor som avlastar innerstaden. 

4 LAVA är en kulturell ungdomsverksamhet initierad av politiker 1996, för att väga upp bister i kulturutbudet för unga 
(Kulturhuset Stockholm, 2011).  Kulturrådet fick uppdraget men lämnade det vidare till Kulturhuset som tillsatte en 
referensgrupp med unga. Projektet och permanentades år 2000. Målgruppen är 13 – 25 år. LAVA fungerar som en 
mötesplats, arena, projektverkstad och ett kunskapscentrum. Här finns såväl professionella vuxna som professionell 
utrustning. Projekten utgår från målgruppens önskemål.  
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4.5.5 Kulturvision 2030 – Stockholm en ”Hot spot” – Kommunalt 

dokument  

 

Kulturvision 2030 är på remiss hösten 2010 och förväntas tas av kommunfullmäktige 2011 

(Stockholms Stad Kulturförvaltning, 2011). Denna vision är en fördjupning av Vision 

Stockholm 2030 och dess innehåll har delats in i tre huvudrubriker vilka omnämner ett 

Stockholm som erbjuder en stad som är; Upplevelserik och attraktiv, Tillgänglig och 

välkomnande samt Utmanande och nyskapande. Vilket kan jämföras med målområdena för 

vision Stockholm 2030, ovan. Kulturvision 2030, menar att kulturen spelar en central roll i 

samtliga av vision Stockholms målområden. Kulturvisionen poängterar vikten av kultur då 

den ses som en förutsättning för utveckling, orientering och sammanhang. Även kultur i form 

av arkitektur och vid gestaltning av staden rum lyfts fram. Den globala kulturens mötesplatser 

och arenor spelar en central roll i Kulturvisionen. Kulturen tillmäts plats i den digitala världen 

likväl som i staden rum, samtidigt som och dess yttringar förväntas förändras med tekniken. 

Kulturen är i visionen en självklar del i allas liv, från skolåldern och framåt, även om den inte 

aktivt söks upp. Såväl småskaliga upplevelser som evenemang av toppklass förväntas 

förekomma i framtidens Stockholm som enligt visionen är en internationellt ledande 

kulturstad. Här används kulturen även som förbindande länk mellan såväl bostadsområden 

som kulturer och åldersgrupper. Även samverkan med andra näringar lyfts fram så som 

samverkan mellan kulturutövare, entreprenörer och den kommunala verksamheten.  Den 

strategiska inriktningen beskriver ett utvecklat regionalt och statligt samarbete och utökad 

aktivitet gentemot EU för att åstadkomma bättre villkor för kulturella näringar. Dessa 

förväntas understödjas av så kallade inkubatorverksamheter
5
 och klusteretableringar. Staden 

förväntas inventera och initiera nya kulturella klusterbildningar och koppla samman dessa 

med ekonomiska resurser alternativt personanknutna modeller för kulturellt samarbete. Även 

nätbaserade klusterbildningar kan enligt visionen ge globala möjligheter till finansiering 

genom donationer, så kallad ”crowd soursing”. Nya kluster med gränsöverskridande teman 

och mångfald ska enligt visionen stöttas. Visionen menar också att den offentliga miljön ska 

införliva ateljéer och offentliga miljöer i den naturliga stadsbilden vilka samtidigt verkar som 

identitetsskapande. Kulturen och dess yttringar förväntas enligt det som skrivs, vara ett 

resultat av de människor som finns i samhället och det liv de lever. Den produceras enligt 

visionen såväl för de egna medborgarna som för turisterna. Kulturen förväntas vara 

mångkulturell både i uttryck såväl som språk. De folkbildande arenorna förväntas erbjuda 

oväntade möten mellan intressen och kulturyttringar där kreativa processer och nätverk har en 

central position. Inom Stockholms varumärke Stockholm – the Capitol of Scandinavia, 

förväntas staden positionera sig som ”The Hot Spot” för nyskapande kultur och förmedla en 

bild av Stockholm som den kreativa huvudstaden. I detta ryms en vision om en omfattande 

och ambitiös kultursatsning där ett femtiotal kommuner i regionen samverkar.  

 

                                                           
5 Inkubatorverksamheter är tänkta att möjliggöra och stärka relationer mellan kulturutövare, kommunal verksamhet 
och entreprenörer, genom till exempel rådgivning, nätverksbyggande och finansiering (Stockholms stad, 2011). 
Företagslotsar kan förmedla mentorskap, kunskap och engagemang och på så sätt möjliggöra ett så kallat kultur 
entreprenörskap.  
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4.5.6 Sammanfattade Kulturvärden 

 

Genom de ovan beskrivna dokumenten är det tydligt att kultur inrymmer och frigör många 

värden så som;  

 

 Kultur  

 sägs ha förmåga att synliggöra, problematisera och ifrågasätta samhällets 

uppbyggnad  

 ses delvis som en outforskad resurs vid såväl marknadsföring av regionen  

 omsätter stora ekonomiska värden  

 utgör en exportnäring  

 fungerar som attraktion gentemot besöksnäringen  

 sägs möjliggöra lokal- och regional tillväxt, särskilt då den utgår från lokalt 

befintlig kultur 

 genererar attraktivitet vilket i sin tur möjliggör bildandet av yttre 

stadskärnor 

 kan skapa stadsmässighet  

 fungerar som förbidande länk mellan bostadsområden, kulturer och 

åldersgrupper 

 utgör smörjmedel i samhället 

 har en dokumenterad och delvis outforskad hälsofrämjande effekt 

 anses borga för bevarande av mångfald och demokrati, i riktade satsningar 

till barn och unga  

 fungerar som katalysator för innovationer och kan därmed utgöra en 

drivande utvecklingskraft 

 har potential att utforska och etablera nya arbetsformer  

 är identitetsskapande  

 skapar sammanhang  

 förmedlar orienterbarhet 

 

Att dela ett samhälle belyser även den förändrade planeringsprocessen där allmänhetens 

intressen får stå tillbaka för kommersiella aktörers intressen och uppgörelser i slutna rum. 

Detta bekräftar vad som tidigare påståtts gällande att staden genom tiden byggts med 

varierande fokus och för skiftande målgrupper. Här poängteras också det faktum att kulturen 

ofta införlivas i upplevelseindustrin. Genom beskrivningarna av nyttan med kulturen och 

kulturens roll i samhällsbyggandet är det tydligt att ett skifte gällande synen på kultur är i 

vardande. Kulturen står i de presenterade dokumenten för många samhällsvärden och 

genererar dessutom ytterligare värden inom vitt spridda områden. 

 

 

 



Anna Fredriksson annafred@kth.se 36 

4.6 Söderortsvisionen – Boendedialogen – Hållbara 

Hökarängen 
 

I de dokument som följer finns en klar koppling mellan Söderortsvisionen – Boendedialogen 

– Hållbara Hökarängen. Kopplingarna mellan dessa verksamheter återges på den nedan 

redovisade aktörskartan. 

4.6.1 Aktörskarta 

 

För att klargöra hur de olika parterna som involveras i Boendedialogen och Hållbara 

Hökarängen förhåller sig gentemot varandra presenteras en aktörskarta (figur 10). Kartan har 

till syfte att redogöra för aktörernas generella kopplingar fram till dess att projekt Hållbara 

Hökarängen startade. Det kan naturligtvis ha förekommit andra samarbeten än vad som anges 

och det är viktigt att poängtera att Hållbara Hökarängen i dagsläget har många 

samarbetspartners, såväl på ett kommunalt som på ett lokalt plan. Aktörskartan utgår från 

Stockholms politiska organisation och leder via rotlar vidare till såväl bostadsbolag som 

förvaltningar. Varje rotel representeras av ett borgarråd. Här finns endast fyra av åtta rotlar 

återgivna, då det är dessa fyra rotlar som primärt är involverade i projektet på något sätt. Värt 

att notera är att Stadsdelsförvaltningen är förbunden med totalt tre olika rotlar vilka via 

nämnder tillslut bildar en enhet - Stadsdelsförvaltningen. 

 

 
Figur 10 Aktörskarta fram till projekt Hållbara Hökarängen 
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4.6.2 Vision Söderort – utgår från det platsspecifika – Kommunalt 

dokument 

 

Hökarängen som stadsdel tillhör Farsta stadsdelsområde. Detta område omfattas av 

Söderortsvisionen, som utgår ifrån ”Vision Stockholm 2030” (Stadsledningskontoret, 2011). 

Denna pekar ut två huvudmål; bättre tvärkommunikationer och fler arbetsplatser. Här talar 

man också om vikten av att arbeta på det lokala planet och förmedlar en uttalad ambition att 

stärka arbetet med nätverk genom dialog och främjande av lokal kultur samt skapande av 

mötesplatser. Även den yttre miljön berörs enligt Söderortsvisionen och de kommunala 

bostadsbolagen medverkar i projekt som omfattar energibesparande åtgärder och en trivsam 

miljö. Trygghet och attraktiva lokala centrum är andra områden som lyfts fram i arbetet. 

Konsthall C utpekas som en kulturtillgång i Söderortsvisionen. Farsta kommer enligt visionen 

också att förknippas med hälsa, idrott och friluftsliv (Stadsledningskontoret, 2010).  

 

Arbetet med Söderortsvisionen påbörjades redan 2001 berättar Jesper Ackinger (2011), 

projektledare Söderortsvisionen. Fullmäktige fattade sedan ett beslut om fortsatt projekt 2002, 

följt av ett beslut 2004 och 2009. I och med att detta projekt pågått under en så lång tid med 

olika majoriteter i det styrande skicket, har det enligt honom, en bred majoritet bakom sig som 

hyser en samsyn på den föreliggande problematiken. Söderortsvisionen leds av 

kommunstyrelsen på uppdrag av Stockholms stads kommunfullmäktige (Stockholm stad, 

2011k). För att se utifrån vilka förutsättningar Söderort har möjlighet att utvecklas och för att 

mäta hur områdena mår berättar Ackinger J. att boendedialoger har genomförts. Det finns 

enligt honom tydliga skillnader mellan områdena som utgör Stockholm. Han berättar att 

staden generellt kan beskrivas enligt bilden av att ju närmare innerstaden du kommer, desto 

högre inkomst och bättre förutsättningar för området. Strukturen i Stockholm byggs enligt 

honom upp med hjälp av med Centralt belägna lägenheter, följt av ett villa-band, följt av 

lägenheter, miljonprogram och tilläggsbebyggelse från 1980-talet. Hökarängens största 

förutsättning, ligger enligt honom i att det är nära till staden, nära till grönområden och nära 

till bra kommunikationer. Att Hökarängen till största delen utgörs av hyresrätter är enligt 

honom till största delen en politisk fråga. Blandade upplåtelseformer anses enligt honom 

generellt vara bra för alla områden.  

 

Befolkningen i Söderort uppgick 2011 till omkring 300 000 invånare. År 2030 beräknas 

befolkningen ha ökat med 25 % eller 75 000 invånare enligt Gullers grupp (2009). Den stora 

beräknade befolkningstillväxten medför enligt deras undersökning stora krav på 

”boendeområden, näringsliv, utbildning, kommunal service, handel samt inte minst 

infrastruktur och miljö”. En del av den problematik som berör Söderort, grundar sig enligt 

Ackinger J. (2011), i att området har halkat efter vad gäller arbetsplatser. Han menar att det är 

populärt att bygga bostäder men arbetsplatser etableras enligt honom inte lika frekvent. Vad 

gäller etablering av dessa, menar han att staden väljer ut strategiska tyngdpunkter för dessa, så 

som Skrubba och Larsboda. Det finns enligt honom, även en intention att införliva 

arbetsplatser och kontorsområden i bostadsområden. Vad gäller kluster finns nu två uppdrag 

för Stockholm att ta tag i; dels utvecklingen av Buissnes region vid Telefonplan och 
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etableringen av ett miljöteknikkluster i Högdalen. Han berättar att det i dagsläget pågår en 

undersökande verksamhet angående vem som kan dra detta. 

 

Söderortsvisionen har även som mål att säkerställa medborgarinflytande i den framtida 

utvecklingen av Söderort enligt Gullers grupp Informationsrådgivare AB (2009). SIFO har för 

deras räkning genomfört femhundra intervjuer, för att spegla invånarnas bild av Söderort samt 

bilden av den framtida utvecklingen hos gemene man. Det som framkom var att invånarna har 

en positiv bild av Söderort och att Söderort är en väl förankrad benämning av platsen. 

Invånarna tror däremot inte att övriga områden har en lika positiv bild av Söderort som de 

själva hyser. För invånarna är Söderort synonymt med goda kommunikationer, förort och 

attraktiva bostadsområden. Området ger också god tillgång till grönområden och friluftsliv, 

shopping och köpcentrum. Söderort associeras däremot inte med kunskapsföretag, caféer, 

restauranger eller rikt kulturliv. Inte heller brottslighet eller stadsmiljöer anses enligt 

undersökningen utmärkande för området. Benämningen ”rent och snyggt” tycker de 

tillfrågade inte heller passar in på Söderort. Enligt de boende utgör läget Söderorts största 

fördel, då det rymmer ”närhet till allt”. När de största nackdelarna med Söderort beskrivs 

används termer som: otryggt, segregation och integration. Om invånarna får bestämma 

åtgärdas dessa områden bäst, genom satsningar på förskola och skola, trygghet, belysning, 

renhållning, natur och kollektivtrafik. Det finns även ett påtalat stort behov av satsningar på 

tvärförbindelser, arbetsplatser och företag i Söderort. När det gäller den fysiska utvecklingen 

visat opinionsmätningen att en majoritet förespråkar småskalighet och mixade områden i 

stället för storskaliga centrerade anläggningar. 

4.6.3 Boendedialogen – en medborgardialog – Kommunalt projekt 

 

Som ett led att förverkliga Söderortsvisionen inleddes 2010 projekt Boendedialogen. 

(Stockholms stad, 2011b). De boende i Söderort bjöds under sommaren 2010 in till 

boendedialogen, där de kunde lämna synpunkter rörande de områden de bor i. I Hökarängen 

genererade boendedialogen över 800 inlämnade synpunkter, vilka resulterade i att tre 

arbetsgrupper formades (Farsta Stadsdelsförvaltning, 2010). Dessa har till uppgift att upprätta 

handlingsplaner för ”Ett bättre centrum och service”, ”Ett trivsammare och tryggare 

Hökarängen” och ”Ett mer barn- och ungdomsvänligt Hökarängen”. Hökarängen har enligt 

det som framkom i boendedialogen, sina problem och förutsättningar, menar Ackinger J. 

(2011). Problematiken som berör området handlar enligt honom om höga ohälsotal, låga 

inkomster, hög arbetslöshet, missbruksproblem och ett centrum som inte fungerar. Han pekar 

också på att Söderort placerar sig mellan innerstaden och Västerort vad gäller inkomster. 

 

Ingela Lindh (2011), VD Stockholmshem berättar att Boendedialogen ingick i uppdraget 

inom Söderortsvisionen. Fastighetsbolagen hade inom projektet möjligheter att välja 

stadsdelar. Stockholmshem valde Hökarängen och Familjebostäder valde Farsta strand. 

Familjebostäders val grundades enligt henne i att de nyligen tagit över beståndet i Farsta 

strand. Anledningen till att Stockholmshem valde Hökarängen berodde till stor del på att 

Ingela Lindh var med på en föredragning av ett KTH-arbete som gällde Hökarängens 

Centrum. Närvarande vid denna var även Per Hasselberg, grundare av Konsthall C och Louise 
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Modig Hall, Hökarängens Stadsdelsråd. Dessa båda människor visade sig göra ett stort 

intryck och deras engagemang medförde att Ingela blev intresserad av Hökarängen som 

område. Eftersom Ingela Lindh också är arkitekt i grunden såg hon också områdets höga 

arkitektoniska och historiska värden. Hon reagerade även på att det var en så omotiverad 

skillnad mellan Hökarängen och Gubbängen vid utförda rankningar inom 

Stockholmsmodellen, som ligger till grund för hyressättning. Andra områden som berördes av 

boende dialogen var Rågsved som enligt Lindh I. valdes ut, då det anses vara Söderorts 

tyngsta område och Bredäng som enligt henne valdes ut av politikerna i stadsdelsnämnden. 

 

Lindh I. (2011) berättar vidare att boendedialogerna genomfördes rent praktiskt i samarbete 

mellan bostadsbolagen, Hyresgästföreningen, stadsdelsnämnden och den kommunala skolan. I 

somras avbröt Hyresgästföreningen dock arbetet och de kommunala bostadsbolagen står nu 

själva för kostnaderna. Inför boendedialogerna hade inget nämnvärt samarbete förekommit 

mellan stadsdelsförvaltningen och Stockholmshem, men i och med boendedialogen fann de 

enligt henne varandra och nätverk bildades. Själva boendedialogen anses från arrangörernas 

sida vara det mest lyckade genomförda projektet som involverat medborgarna. Vid 

återrapportering uppgav 65 % av hyresgästerna att de kände till detta evenemang. De grupper 

som besvarat boendedialogens formulär har enligt Lindh I. visat sig bestå av en bred massa 

med representanter från flera olika grupper i samhället. Mycket idéer och tankar från 

medborgarna samlades in. Lindh I. anser vidare att projektet har varit såväl roligt som lärorikt 

och informativt. Det som framkom från boendedialogen var enligt henne att samhällsservice i 

centrum efterlystes i form av bland annat apotek och bank. Det inkom också synpunkter på 

missbrukare i Hökarängens Centrum. Även otrygghet och behov av belysning och 

undanröjning av buskage och sly var en stor fråga. Boendedialogen i Hökarängen 

genomfördes med utgångspunkt i möjligheten att leverera ett resultat. Därför var enligt henne 

kommunens medverkan begränsad då de inte kan garantera att lämnade synpunkter genererar 

omedelbara synliga resultat, på samma sätt som ett allmännyttigt bostadsbolag. Vad gäller den 

kommunala representationen fann man ändå att flera av de frågor som dök upp tillhörde de 

kommunala ansvarsområdena. Därför beslöt man sig för i det vidare arbetet med 

boendedialogen i Skärholmen att en större närvaro från kommunens sida var nödvändig för att 

fånga upp bredden av frågeställningar. 

 

I och med att Bostadsbolagen är kommunalägda via bolag, kan boendedialogen beskrivas som 

ett kommunalt projekt som bjudit in externa deltagare, så som Hyresgästföreningen. 

4.6.4 Hållbara Hökarängen – ett projekt för Stockholmshem  

 

Sedan synpunkter från boendedialogen samlats in beslutade Stockholmshem att inleda ett 

projekt – Hållbara Hökarängen, med en extern projektledare som kunde förmedla kunskap 

utifrån (Lindh I., 2011). Projektledare Emma Henriksson (2011) berättar att Stockholmshem 

driver projektet Hållbara Hökarängen, med målet är att skapa en mer hållbar och attraktiv 

stadsdel med ett levande centrum. Vad gäller kulturspåret, berättar hon att det befintliga 

kulturlivet ska förstärkas genom att Stockholmshem skapar ett konstkluster i Tobaksområdet. 

Projektet som helhet utgår ifrån de tre hållbarhetsstrategierna; ekonomisk, ekologisk och 
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social hållbarhet och delas sedan in i tre huvudområden; ”Centrumutveckling”, ”Konstnärlig 

verksamhet i Tobaksområdet” och ”Underhåll av fastighetsbestånd, med satsning på 

hållbarhet” (Stockholmshem, 2011). Projekt Hållbara Hökarängen pågår från mars 2011 och 

avslutas i februari 2013.  

 

Lindh I. (2011) berättar att det inför projekt 

Hållbara Hökarängen bollades olika tankar 

om hur området skulle lyftas och bli 

attraktivt. Och att alla medel som investeras i 

projektet har som mål att omedelbart komma 

hyresgästerna tillgodo. Två huvudspår; 

Kulturspåret och Miljöspåret vaskades fram. 

Senare tillkom även ett bispår, det så kallade 

Ungdomsspåret.  

 

Kulturspåret bygger enligt henne på den 

befintliga kultur etableringen i området med 

Konsthall C (figur 11), ateljéer, arkitektur 

och tillgång till lokaler. Den ursprungliga idén var att hyra ut lokaler till studenter på 

Konstfack och KTH – arkitektur på korttidskontrakt tills dess att ett mer konkret mål 

formulerats. På grund av olika orsaker blev detta inte av, men, förtydligar hon, bilden av att 

förtäta förekomsten av kultur i form av ateljéer levde kvar. Med hjälp av kulturen kan 

Hökarängen få en plats på kartan förtydligar Lindh I. Skälet till att kulturmålet ses som en 

möjlighet är inte att stötta konsten. Även om tanken är ädel, så är motivet enligt henne att 

konstnärer är ett medel för att öka och bibehålla attraktiviteten i beståndet. Att intensifiera 

ateljébeståndet är ett av de verktyg Stockholmshem har att använda sig av för att uppnå 

marknadsmässighet vad gäller just attraktivitet. I detta sammanhang förtydligar Lindh I., är 

det mycket viktigt att framhålla att dubbelbeskattning inte får förekomma, hon är noga med 

att poängtera att de inte subventionerar konsten på hyresgästernas bekostnad. Konsthall C är 

till exempel bra för Hökarängen och därmed bra för hyresgästerna. 

 

Miljöspåret bär enligt Lindh I. också med sig möjligheten att lyfta området. Hon pekar på att 

det finns exempel på att informerade medborgare tillsammans kan förändra sin omgivning på 

ett positivt sätt. Miljöspåret kan inkludera de som inte attraheras av en kultursatsning. Med 

miljön och miljöspåret i åtanke beslutade Stockholmshem att bygga sitt första passivhus i 

Hökarängen. Stockholmshem samarbetar med företaget Sustainable innovation, för att finna 

en metod att engagera hyresgästerna i energibesparande åtgärder då det gäller det övriga 

beståndet. Energimyndigheten har enligt henne också visat intresse för detta projekt och är 

involverade i att finna en väg att skapa ett intresse för att förändra livsstilen bland 

befolkningen. Målet från Stockholmshems sida är att skapa ett samarbete med skolan. 

Kontakt är initierad med Skönstaholmsskolan.  

 

Ungdomsspåret inkluderar tanken om att behålla verksamheten med försöks- och 

träningslägenheter och eventuellt utöka dessa så småningom. Intentionen är enligt Lindh I. att 

Figur 11 Entrén till Konsthall C. Foto: A Fredriksson 
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Hökarängen skall bli som Södermalm var förr – ett samhälle där alla var välkomna och ingen 

utstötningseffekt fanns. Hon pekar på att konstnärer, gubbar och ungdomar generellt anses 

vara toleranta hyresgäster, till skillnad från medelklassens välordnade barnfamiljer. 

Studerande ungdomar är dessutom ofta hemma dagtid och kan utgöra ett kundunderlag för 

centrum säger hon.  Stockholmshem erbjuder i dag tidsbegränsade kontrakt om fem till sex år, 

till ungdomar mellan 18 – 26 år enligt ett rullande schema. De lägenheter som omfattas av 

denna upplåtelseform är befintliga enrumslägenheter som är mindre än 30 kvadratmeter. De 

ungdomar som erhåller ett tidsbegränsat kontrakt mister inte sin plats i bostadskön, utan kan 

förhoppningsvis få ett förstahandskontrakt när korttidskontraktet löpt ut. Hon berättar vidare 

att det i Hökarängen finns en tanke om att samtliga enrummare, oavsett storlek kan komma att 

hyras ut enligt denna princip. Det finns dessutom ett krav från ägarna att erbjuda ungdomar 

billiga lägenheter. Eftersom det i dag är i princip omöjligt att åstadkomma billiga nybyggda 

lägenheter utgörs de billigaste lägenheterna av de som redan ryms i det befintliga beståndet. 

Lindh I. fortsätter berätta att utförsäljning av allmännyttan skett främst i stadens centrala delar 

och i närförort och därför råder det enligt henne en brist på billiga små lägenheter i eller nära 

city. Hon poängterar också att den del av befolkningen som bor i hyresrätt i allt större 

utsträckning är fattigare än de som bor i andra boendeformer.  

 

Lindh I. (2011) poängterar att en annan aspekt av arbetet med Hållbara Hökarängen 

inkluderar införandet av varumärken. Hökarängens tillgång är att stadsdelen redan bär med 

sig ett varumärke som förmedlar en bild av ett ruggigt och spännande område. Det finns enligt 

henne stora möjligheter att fylla det befintliga varumärket Hökarängen med innebörd. Till 

exempel finns det i Hökarängen ett lokalt Mikrobryggeri som säljer sin öl Pang-pang på 

Urban Deli på Skånegatan, (ett av Stockholms trendigaste kvarter). Kanske skulle de kunna 

sälja ännu ett öl kallat Hökarängen och på så sätt förmedla en mer varierad bild av området. 

Trendspanare menar enligt henne att det är hett att gilla Hökarängen på Facebook, och att 

området är på uppgång sett ur den aspekten. 

 

Projekt Hållbara Hökarängen har ett lokalt kontor invid Hökarängsplan, beläget i 

vårdcentralens tidigare lokaler. Att kontoret finns i området är enligt Lindh I. (2011) en 

förutsättning för att projektet ska bli lyckat. Utanför kontoret odlas färska örter, detta är enligt 

henne ett sätt att åskådliggöra de inriktningar som finns för projektet. Arbetet i dess 

nuvarande fas handlar enligt henne om att hitta verktyg för att stabilisera stadsdelen, absolut 

inte gentrifiera den. Hon förtydligar att det är avgörande att hitta en balans så att området 

varken förändras uppåt eller nedåt. Målet är att Hökarängen skall vara en plats för alla. 

Förhoppningen är enligt henne att de metoder som framkommer i detta projekt skall gå att 

applicera på andra områden som är i behov av förnyelse. Solberga är nästa område som kan 

komma att beröras. Lindh I. (2011) berättar vidare att Projektet Hållbara Hökarängen inte 

kommer att redovisas på något speciellt sätt, men en indikator på att projektet har lyckats 

kommer att utgöras av längre kötider till området. En annan indikator på ett lyckat projekt är 

enkätsvar från hyresgästerna som anger att de är tryggare, stoltare och gladare. Det har redan 

inkommit unik respons på projektet i form av ett insänt tack i tidningen gällande torgets 

förbättrade status. Det är enligt henne första gången ett bostadsbolag tackats på detta sätt. 
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Det är bra med satsningar på områden menar Ackinger J. (2011), projektledare på 

Söderortsvisionen. Allt som ger ett område en prägel gör det lättare att marknadsföra. I 

Hökarängen utgör enligt honom det unika centrumområdet en potential för lokalhyresgäster 

liksom andra aktörer. Han pekar på det faktum att Hökarängen uppvisar Sveriges första 

gågata och att centrum utgör förebild för Sergels torg. Det som enligt honom krävs är att 

centrum blir känt, vilket kan åstadkommas genom profilering. Det förekommer enligt honom 

en generell problematik kring små stadsdelscentra, då dessa har svårt att klara sig rent 

ekonomiskt. Service i närområdet är enligt honom dock en nödvändighet och i de fall staden 

äger centrumen, som i Hökarängens fall, kan satsningar göras. Inför boendedialogerna fanns 

inget nämnvärt samarbete mellan bostadsbolagen och stadsdelsnämnderna. Vart efter 

boendedialogerna genomfördes involverades de kommunala aktörerna allt mer då 

frågeställningar som lades fram ofta berörde deras ansvarsområden. 

 

 

4.7 Historien om Hökarängen 
 

För att förstå hur dagens Hökarängen formats och i vilket sammanhang Hållbara Hökarängen 

verkar, samt ett kost-kluster kommer att etableras, följer nedan en kort historik. 

 

Namnet Hökarängen återfinns redan 1715, då det namnger ett torp beläget på Farstagodsets 

ägor (Schönning K., 2000). Nuvarande Hökarängen var privatägt fram tills 1912. Staden hade 

under en period köpt stora land areal då Stockholms stad stod under tillväxt. Redan i slutet av 

1800-talet närmade sig befolkningsmängden 300 000 personer och det fanns enligt Holmberg 

(1960) ett uttalat behov av kollektivtrafik, som på den tiden kallades lokalbanor. Enligt 

honom medgav bostadspolitiken inte att fler bostäder byggdes inne i staden, vilket medförde 

att staden växte utåt. 1941 togs det första fullmäktigebeslutet om tunnelbanans byggnation 

och 1944 beslöt fullmäktige att bygget kunde påbörjas. Därefter invigdes tunnelbanan, 

premiärturen skedde 1950 på sträckan Slussen - Hökarängen.  

 

Byggnationen av stadsdelen Hökarängen inleddes 1939-43 med den så kallade 

Gubbängstävlingen (Andersson M., 1997). Denna föregicks av arkitekttävlingar och en 

epokgörande utredning vad gäller bostadsplanering i Sverige, enligt Schönning K. (2000). 

Han beskriver att lägenheterna som uppfördes var funktionalistiska och planerades för 

hemmafruar, vilka på 50-talet hade hög status. Bostäderna som byggdes under 50-talet var 

enligt honom föredömen i Europa. Han menar vidare att Folkhemmen kan vara ett exempel på 

Svensk byggkonst då den var som bäst och att Hökarängen är en av Stockholms mest 

intressanta förorter ur en arkitektonisk synvinkel. Området kännetecknas enligt honom av 

grannskapsplaneringen som var rådande ideologi under 1940 och 50-talen. Nya 

självförsörjande städer i ytterområdena skulle enligt denna avlasta innerstaden och tillåta 

städerna att såväl expandera som bibehålla sin småskalighet och identitet. Centrum, ritat av 

David Helldén är en förstudie till Sergelgatan och uppvisar Sveriges första gågata. De 

moderna tankarna om ett bilfritt centrum fick genom denna byggnation sitt första genomslag. 

Genom centrums utformning och utbud reflekterades den moderna människan. David Helldén 
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deltog även i planarbetet för hela stadsdelen (Riksantikvarieämbetet, 2005b). Förutom att 

centrum erbjöd samhällsservice, förlades Stockholms sista nödbostäder i Hökarängen 

(Andersson M., 1997). Även ett av de första hyresradhus områdena återfinns i Hökarängen 

enligt Schönning K. (2000). 

 

Under femtiotalet levde befolkningen i Hökarängen liksom i övriga folkhemsområden enligt 

de planerade intentionerna uppger Loftenius S. (2004) Hemmafruar och barn befolkade 

området dagtid medan fäderna förvärvsarbetade. Nödbostäderna fungerade enligt Andersson 

M. (1997) som genomgångsbostäder vilka drog till sig problem, därmed fick stadsdelen dåligt 

rykte. Under mitten av femtiotalet bildades ett av de första ungdomsgängen 

”Hökarängsligan”, i stadsdelen (Stockholms kulturförvaltning, 2004). Sommaren 1955 

rapporterade media att vanliga ungdomar drogs in i kriminalitet och stal bilar. Polisen grep 

ungdomarna och det framkom att brist på aktivitet orsakade kriminella handlingar. Som en 

åtgärd mot detta skapades den första tjänsten för en fältassistent 1956. Samma år öppnade en 

boxningsklubb i området och Stockholmstidningen rapporterade att ”Boxningsklubb sprängde 

Hökarängsligan för alltid” (Sveriges Riksdag, 1973).  

 

Mot mitten av sextiotalet medförde mindre barnkullar och en ökande andel förvärvsarbetande 

kvinnor en livsstilsförändring enligt Loftenius S.(2004). Den genomsnittliga inkomsten steg 

och familjerna flyttade till större lägenheter eller hus.  

 

I slutet av sjuttiotalet representerade Hökarängen den genomsnittlige arbetaren (SvT, 2011b). 

Uttrycket ”Nisse i Hökarängen” myntades av SvT 1979. Det var för honom nyheterna skulle 

göras begripliga, då han ansågs ha det svårt att förstå vad som hände ute i världen. 

 

Loftenius S. (2004) menar att Hökarängen förändrades under åttiotalet precis som övriga 

stadsdelar i denna åldersring. De stora barnkullarna var enligt henne uppvuxna och flertalet 

skolor och serviceinrättningar lades ned. Eftersom nya barnfamiljer inte flyttade in i de små 

lägenheterna sedan levnadsstandarden förändrats, befolkades stadsdelen av en åldrande 

generation. På grund av den förändrade befolkningsstrukturen och livsstilsförändringar fanns 

på 80-talet endast hälften av den kommersiella servicen kvar i Hökarängens Centrum uppger 

Schönning K. (2000). Vid Regionplanekontorets mätning 1987, gällande segregation i en 

etnisk, social och ekonomisk bemärkelse utmärkte sig Hökarängen som ett mycket socialt 

utsatt område enligt Regionplanekontoret (2000). De samhälleliga strukturförändringarna 

drabbade liknande områden i så gott som hela staden och medförde att Stockholms stad 1985 

genomförde ett program kallat Stadsdelsförnyelsen. Detta program innebar upprustning av ett 

antal områden i den äldre förstaden. För Hökarängens del innebar denna upprustning bland 

annat att hiss installerades i ett trettiotal fastigheter, en minibuss trafikerade områdets inre 

delar för att öka pensionärernas rörlighet och bostadsprojekten Kryddgården och 

Morgongården initierades i samarbete med socialförvaltningen. I planeringen av Kryddgården 

involverades socialtjänsten aktivt i planeringsprocessen där deras expertis tillvaratogs (Åsell 

A., 2011). Kryddgården inrymde anpassade lägenheter, restaurang, café, samlingslokaler, 

daghem, en skola och fritidsanläggningar. Tanken var att lokalerna skulle vara flexibla och 

samutnyttjas. En entusiastisk kvinna drev verksamheten, men då hon slutade sin tjänst dog 
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projektet. Detta projekt till trots framstod Hökarängen på nytt som ett tillhåll för vilda 

ungdomar då ramsan ”Bästa svängen Hökarängen” skanderades i Lasse Åbergs film 

Sällskapsresan 2 – Snowroller, 1985. 

 

Många av stadens förorter fortsatte att utvecklas enligt en negativ trend enligt Schönning K. 

(2000) och 1994 inleddes Ytterstadssatsningen – Hökarängen på språng, ett program som 

finansierades av staden och de tre kommunala bostadsbolagen. Grundidén byggde enligt 

dokumenten på att ett ”välvårdat yttre” skulle motverka skadegörelse och att lokala 

arbetsgrupper skulle öka ansvarskänslan. Det konkreta arbetet inleddes enligt honom 1996 

och resulterade bland annat i att nya tvättstugor uppfördes i östra och västra Hökarängen. 

Lekskulpturen Ägget renoverades och flyttades. Koloniträdgården utrustades med staket, 

vattenpost och kompost. Även ett belysningsprojekt initierades. Vid millennieskiftet 

genomförde Stockholmshem en upprustning av centrumtorget och den omgivande 

bebyggelsen, vilken innebar att dessa återställdes efter bästa förmåga till originalutförande. 

Förarbetet inleddes under ytterstadssatsningen, men färdigställdes av Stockholmshem sedan 

programmet avslutats. Regionplanekontoret (2000) påvisade att Hökarängen utvecklas i en 

positiv riktning vad gäller segregation i en etnisk, social och ekonomisk bemärkelse.  

 

4.8 Dagens Hökarängen 
 

Som tidigare stycke påvisat har Hökarängen sedan begynnelsen betraktats som en socialt 

segregerad stadsdel. För att komma tillrätta med bland annat detta problem har upprepade 

programåtgärder riktats mot stadsdelen. För att åskådliggöra dagens Hökarängen och det 

sammanhang som omger ett blivande konst-kluster, följer en redogörelse över de 

arkitektoniska och byggnadshistoriska värdena stadsdelen innehåller, liksom de problem 

stadsdelen brottas med. Genom att presentera statistiska fakta gällande inkomster, 

utbildningsnivå och skolresultat åskådliggörs individernas levnadsförhållanden i stadsdelen. 

Innan statistiken presenteras, följer en kort beskrivning av den samtida bilden av Hökarängen. 

 

Hela stadsdelen Hökarängen är liksom Bredäng, delar av Bagarmossen och Gamla televerket i 

Farsta, aktuella som eventuellt blivande riksintressen enligt Ullstrand A (2011), Stockholms 

stadsmuseum. Hon berättar att representanter från Stockholms stadsmuseum, 

Stadsbyggnadskontoret, Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen genomförde en busstur för 

att diskutera och inspektera dessa områden så sent som fredagen den 30 oktober 2011. 

Länsstyrelsen har enligt henne ännu inte (oktober, 2011) inkommit med förslag till 

Riksantikvarieämbetet vad gäller ansökan om riksintresse, så processen är enligt henne än så 

länge i sin linda. Riksintressen omfattas av miljöbalkens tredje och fjärde kapitel (SFS, 1998) 

Vidare gäller Plan- och Bygglagens tredje kapitel som påvisar att kommunerna bland annat är 

skyldiga att redovisa hur de tillgodoser de krav som ställs av ett riksintresse i översiktsplanen 

(Notisum, 2010). Syftet med att benämna ett område som riksintresse är enligt 

riksantikvarieämbetet att de nationella intressena ska lyftas fram i den kommunala 

översiktsplanen (RA, 2011).  Objektet skall på detta sätt skyddas mot skador på de värden 

som utgör riksintresse, vid beslut gällande såväl fysisk planering som markanvändning. 
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Riksantikvarieämbetet har till uppgift att fatta beslut gällande riksintresse angående de 

områden som omfattas av kulturmiljövården. I hela Sverige omfattas ungefär ettusen 

sjuhundra miljöer av denna typ av riksintresse. Om Hökarängen blir riksintresse tillkommer 

mer att tas hänsyn till menar Ackinger J. (2011), projektledare Söderortsvisionen. Han pekar 

på att det till exempel kan bli svårt att anpassa trappan mellan de båda planen på torget, eller 

ändra butikernas struktur så att de kan anpassas till modern lagstiftning vad gäller livsmedel. 

 

Hökarängen uppvisar 

enligt Stockholm 

Stadsmuseum (2005) 

stora arkitektoniska 

värden (figur 12) och 

är enligt dem även 

utpekat som en särskilt 

kulturhistoriskt 

värdefull miljö i 

Stockholms 

översiktsplan -99. 

Riksantikvarieämbetet 

(2005a) pekar på att 

”Centrumanläggningen är välbevarad efter en ambitiös renovering och utgör en 

sammanhållen miljö med stort upplevelsevärde”. De flesta byggnaderna i Hökarängen 

omfattas av någon form av kulturmärkning gul, grön eller blå. Detta medför att stor hänsyn 

skall tas till såväl helhetsmiljön som de enskilda byggnadernas kulturhistoriska värden vid 

renoveringar och nybyggnation. Särskild vikt läggs vid att ”stadsdelen var en av de första i 

Sverige att planeras och byggas efter stadsplaneidéer om grannskapsenheter och 

stadsdelscentra och Hökarängens Centrum det första förortscentret i Sverige som planerades 

trafikseparerat med en gågata. Den väl gestaltade och välbevarade centrumanläggningen, 

som på ett tidstypiskt sätt markeras av ett högt punkthus, har samhällshistoriska och 

stadsplaneringshistoriska värden.” Renoveringen som företogs av Stockholms hem 1999–

2000 lyfts av Riksantikvarieämbetet fram som betydelsefull, då den bidragit till ett ”stort 

upplevelsevärde”.  

 

Trots stora kulturhistoriska och arkitektoniska värden har Hökarängens Centrum förlorat sin 

dragningskraft menar Hasselberg P. et. Al. i Boren T. och Koch D. (2009). På grund av 

samhälleliga förändringar har andelen service minskat, lokaler står tomma och centrum är i 

kris enligt Boren T. och Koch D. (2009). Detta kan enligt dem i förlängningen medföra 

förslumning, social utarmning och segregering. De pekar också på att platsidentiteten riskerar 

att utarmas om centrum inte kan bära sig på ett socialt eller ekonomiskt plan. I beaktande av 

social hållbarhet tillför enligt dem Konsthall C en positiv representation i tobaksområdet 

liksom Hökarängens Stadsdelsråd vilket verkar på ideell basis. Vidare menar de att platsens 

identitet var viktig vid granskapsplanering då platsidentiteten och platsnyttan utgör centrala 

begrepp. Därför är det enligt dem även problematiskt att nyttan utarmats. Att så har skett kan 

Figur 12 Karta över klassificering av byggnader i Hökarängen. Källa: 

Stockholm stadsmuseum, 2011 
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enligt dem bero på minskad köpkraft. Samhällsutvecklingen i dag går mot delade städer, där 

allt färre tillhör medelklassen och fler arbetstillfällen finns för de som är välutbildade och de 

som är lågavlönade. Vi går enligt dem mot en timglasformad struktur med en liten medelklass 

och en bred massa hög eller lågavlönade individer. De med höga inkomster tenderar att bo i 

ett område och de med låga i ett annat. Detta har resulterat i gated Communitys, gentrifiering, 

segregation, risk för förslumning och kantstäder. Det finns enligt denna rapport en risk att 

Hökarängen hamnar på fel sida i denna uppdelning där problemområden som inkluderar 

fattigdom, arbetslöshet och utanförskap förvärras. För att motverka detta finns enligt 

rapporten planeringsstrategier som kan tillämpas i förnyelse- eller åtgärdsprojekt. Dessa 

kategoriseras i följande undergrupper; Förtätning, Attraktorer, Integrering, Bigness och 

Kulturinsatser.  

4.8.1 Hökarängen i siffror 

 

Enligt Länsstyrelsens rapport Läget i Länet- bostadsmarknaden i Stockholms län är segregering 

och de negativa konsekvenser den för med sig en utmaning för länets samtliga aktörer (Blume 

E. et al, 2011). Segregationen kan medföra att individernas potential inte tillvaratas och att en 

kedja av negativa händelser orsakar en nedåtgående spiral för ett område. Detta påverkar 

enligt rapporten i sin tur de möjligheter människorna i området har att påverka sina liv. Blume 

E. et al beskriver processen som följer; dålig ekonomi medför trångboddhet som i sin tur 

orsakar slitage och minskad attraktivitet för området. Hushåll med resurser väljer ofta att 

flytta ut från de utsatta områdena.  De pekar på att en geografisk koncentration av personer 

med sämre förutsättningar genererar utanförskap genom så kallade grannskapseffekter. Dessa 

grannskapseffekter ger genomslag på flera nivåer och synliggörs via indikatorer så som 

skolresultat, hälsa, arbetslöshet och valdeltagande. Enligt Länsstyrelsens rapport bör insatser 

med fokus på företagande, sysselsättning, lokal service och en bättre skola göras i dessa 

områden. Rapporten markerar att insatser gällande dessa områden bör införlivas i ordinarie 

verksamheter i motsats till i projektform.  

 

För att åskådliggöra de fakta som presenterats nedan en tabell med Hökarängens statistik 

jämte snittvärdena för staden. Denna illustrerar det som Stockholms statistikkontor (USK AB, 

2011a) påvisat, nämligen att Hökarängen räknas som ett socialt segregerat område. 

Årsinkomsterna i Hökarängen är 22 500 kronor mindre än medelinkomsten för Söderort och 

92 500 kronor mindre än de områdena med högst medelinkomst i Stockholm. Att området 

länge betraktats som en ”arbetarklass-stadsdel” skulle kunna vara en av orsakerna till att 

inkomsterna är förhållandevis låga. Antalet invånare i hela Söderort uppgår till 300 000, det 

vill säga lika många som i innerstaden (USK, 2009). De senaste tre åren har 

befolkningstillväxten varit stark och andelen pensionärer har minskat i såväl antal som andel, 

vilket innebär en större befolkning i arbetsför ålder liksom en ökad andel barn och ungdomar. 

Här skiljer sig utvecklingen från resten av staden. Antalet förvärvsarbetande invånare i 

Söderort uppgår till 144 000, vilket är en ökning med tio procent sedan 2002 och i nivå med 

ökningstakten för innerstaden. I Söderort finns 7 900 arbetsplatser med minst en anställd, 

vilket är en tredjedel av antalet arbetsplatser som finns i innerstaden. Handel och finansiell 

verksamhet står för de flesta arbetsplatserna. I en jämförelse mellan Söderort, Innerstaden och 
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Västerort framgår det att ohälsotalen i Söderort är dessa tre gånger så höga som i innerstaden, 

dock är de lägre än rikssnittet och i nivå med de ohälsotal som visas för Västerort. Söderort 

har även en bostadsstruktur som skiljer sig från Västerort och centrala Stockholm, då andelen 

småhus endast uppgår till 13 %. I övriga staden består 25 % av bostäderna av denna 

boendeform. I de centrala delarna har nybyggnation producerat 8 500 bostäder, medan det i 

Söderort tillkommit 4 500 bostäder. Söderort utmärker sig då andelen nyproducerade 

bostadsrätter är högre, 2/3, jämfört med ½ i övriga staden. Andelen flerbostadshus i 

Hökarängen är högre än snittet för Söderort och andelen flerbostadshus i allmännyttans regi är 

högre än genomsnittligt i Söderort liksom för hela staden (USK, 2011a). I relation till dagens 

standard är de flesta lägenheterna små, två till tre rum och kök. Då barnfamiljerna uppgår till 

11 % av befolkningen och de större bostäderna till 10 % förefaller det troligt att trångboddhet 

förekommer. 

 

Av de elever som går ut grundskolan är 86 % behöriga till studier på gymnasienivå. Detta är 

en lägre andel än såväl innerstaden och riksgenomsnittet. Totalt sett har 84 % av befolkningen 

i Söderort gymnasial utbildning vilket är åtta procentenheter färre än innerstaden. Andelen av 

befolkningen med eftergymnasial utbildning uppgår till ungefär 43 % vilket är cirka 20 

procentenheter färre än innerstaden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta om Hökarängen 
Befolkning (2010) 8 593 personer  

Beräknad befolkning 2020         8 954 personer 

 

Barnfamiljer     11 %  (11,2 %) 

Ålder 25 – 65 år   59,5 %  (56,9 %) 

Ålder 65 +   14,4 %  (14,1 %) 

Utländsk bakgrund  34,6 % (29,2 %) 

Eftergymnasial utbildning 20 – 24 år 23,0 % (30,7 %) 

Eftergymnasial utbildning 25 – 64 år 35,5 % (54,2 %) 

 

Inkomst 

Medelinkomst (20 – 64 år) 227 500 kr (321 500 kr) 

Förvärvsarbetande 67,5 %  (74,9 %) 

Ekonomiskt bistånd 7 % (3,8 %) 

Sjukersättning  8,5 % (16,1 %) 

 

Bostäder  4 833 st.  

Flerbostadshus  4 506 st., 93,3 % 

Småhus  327 st., 6,7 % 

Allmännyttans andel 75,8 % (18,8 %) 

Övriga hyresvärdar 12,8 % (28,1 %) 

Bostadsrättsföreningar 11,4 % (53,2 %) 

Bostads yta lägenheter + småhus  

2 rum och kök  52%    (29 %) 

3 rum och kök  25 %    (24 %) 

1 rum och kök  13 %   (25 %) 

4 rum och kök  8 % (12 %)   

5 rum och kök eller mer 2 % (9 %) 

 

Källa: USK, 2011a 

() = motsvarande siffra för hela staden Källa USK, 2011b 
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4.8.2 Beskrivning av skolenheterna i siffror 

Eftersom skolresultat ses som indikatorer på utanförskap utgör skolorna viktiga verktyg i 

samhällsbyggandet. Åtgärder för att generera likvärdiga möjligheter för ungdomarna yttrar sig 

genom till exempel kultursatsningar som Skapande skola, En snabb slant och Kultur i 

ögonhöjd, vilka formuleras i nationella och/eller kommunala styrdokument. För att klargöra 

vilken på vilken nivå skolorna i Hökarängen befinner sig och vilka indikatorer som gäller för 

området, presenteras nedan fakta om såväl skolor, skolformer och deras inrapporterade 

resultat. Även andel föräldrar med eftergymnasial utbildning anges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hökarängens skolor (2010) 
Martinskolan Söders Waldorfskola Föräldrar med eftergymnasial utbildning 81 %  

Förskoleklass samt klass 1 – 9  Utländsk härkomst 13 % 

Barn i förskoleklass 20  

Elever  261 

Genomsnittligt meritvärde 239,5  Kommungruppen 215,6 Riket 208,8  

% behöriga till nationellt program 90,9 % Kommungruppen 86,5 % Riket 88,2 % 

% nått mål i samtliga ämnen 68,2 % Kommungruppen 73,4 % Riket 76,5 % 

 

Hökarängsskolan  Föräldrar med eftergymnasial utbildning 36 % 

Förskoleklass samt klass 1 – 9  utländsk härkomst 42 % 

Barn i förskoleklass 35   

Elever  408  

Genomsnittligt meritvärde 192,5 Kommungruppen 215,6 Riket 208,8 

% behöriga till nationellt program 84,5 % Kommungruppen 86,5 % Riket 88,2 % 

% nått mål i samtliga ämnen 70,1 % Kommungruppen 73,4 % Riket 76,5 % 

 

Skönstaholmsskolan  Föräldrar med eftergymnasial utbildning 48 % 

Förskoleklass samt klass 1 – 6  utländsk härkomst 34 % 

Barn i förskoleklass 45  

Elever  160 

Genomsnittligt meritvärde* - 

% behöriga till nationellt program* - 

% nått mål i samtliga ämnen* - 

 

 

*Finns inte att tillgå då skolan inte inkluderar högstadiet. 

 

Källor: Skolverket 2011d, 2011e, 2011f 
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Det finns två skolenheter och tre skolor i 

Hökarängen; Hökarängsskolan (figur 13 och 14) 

som tillsammans med Skönstaholmsskolan bildar 

en skolenhet och Martinskolan Söders 

Waldorfskola (figur 15 och 16). Enheterna skiljer 

sig vad gäller pedagogik, skolresultat och 

elevunderlag. Under läsåret 2010/2011 uppvisade 

Hökarängsskolan ett elevunderlag på 408 elever 

och 35 barn inskrivna i förskoleklass. Av dessa 

hade 42 % utländsk bakgrund. Andelen föräldrar 

med eftergymnasial utbildning uppgick till 36 % 

(Skolverket, 2011b). Skönstaholmsskolan hade 

samma läsår, 160 elever inskrivna i verksamheten 

samt 45 i förskoleklass. Utav dessa hade 34 % utländsk bakgrund och 48 % hade föräldrar 

med eftergymnasial utbildning (Skolverket, 2011c). Martinskolan hade motsvarande läsår, 

261 elever inskrivna i skolan och 20 elever i förskoleklass. Av dessa hade 13 % utländsk 

bakgrund. Bland föräldrarna till skolbarnen hade 81 % eftergymnasial utbildning (Skolverket, 

2011a). Vi kan med hjälp av dessa siffror se att andelen med utländsk härkomst på 

Skönstaholmsskolan motsvarar den totala andelen i Hökarängens befolkning, medan andelen 

överstigs på Hökarängsskolan. Vad gäller Martinskolan understiger denna siffra markant 

andelen med utländsk härkomst i stadsdelen såväl som i Stockholm. När andelen föräldrar 

med eftergymnasial utbildning jämförs är det tydligt att Martinskolan har en mycket stor 

representation av dessa, vilken även ligger långt högre än snittet för Stockholm, medan 

Hökarängsskolan uppvisar ett snitt i närheten av den genomsnittliga siffran för stadsdelen. 

Skönstaholmsskolan elever hamnar åter något över Hökarängsskolan vid en jämförelse, men 

klart under snittet för Stockholm. Den höga förekomsten av akademiker på Martinskolan kan 

tolkas som ett resultat av medvetet val av skolans speciella pedagogik. Eftersom 

representationen är över 80 % kan ett påstående göras gällande att föräldrar i denna skola är 

beredda att resa till skolan från andra områden än Hökarängen. Det verkar också vara så att 

fler akademiker väljer den mindre 

Skönstaholmsskolan, framför Hökarängsskolan. 

Möjligtvis kommer även några av dessa från 

andra områden än Hökarängen. Var barnen från 

Skönstaholms skolan går i högstadiet har inte 

kartlagts i denna undersökning. Att 

representationen av akademiker är något högre 

än snittet för Hökarängen i de kommunala 

skolorna kan tolkas som att fler yngre personer 

med barn i skolåldern har akademisk examen än 

de som är äldre och kanske har vuxna barn.  

 

Figur 13 Hökarängsskolans gymnastiksal. Foto A 

Fredriksson 

Figur 14 Hökarängsskolans entré. Foto: A 

Fredriksson 



Anna Fredriksson annafred@kth.se 50 

Vad gäller skolresultat för år 2010 uppvisas dessa bara för två av skolorna, Hökarängsskolan 

och Martinskolan, eftersom Skönstaholmsskolan inte härbärgerar något högstadium. Det är 

tydligt att Martinskolan uppvisade det högsta genomsnittliga meritvärdet
6
 med 239,5 poäng, 

följt av Hökarängsskolan som hamnade på 

192,5 poäng (Skolverket, 2011d, Skolverket, 

2011e). Dessa graderingar kan jämföras med 

kommungruppen som uppnådde 215,6 poäng 

och rikssnittet som uppnådde 208,8 poäng. 

Martinskolans elever uppvisar med dessa 

siffror att ett generellt högre betyg och att ett 

större antal elever har fått slutbetyg VG eller 

MVG än vad genomsnittligen förekommit i 

både kommungruppen och riket. 

Hökarängsskolans elever uppvisar ett resultat 

med fler G och färre VG och MVG än såväl 

kommungruppen som riket i genomsnitt.  

 

Andel niondeklassare på Martinskolan som var behöriga till nationella program var år 2010, 

90,9 %, medan 84,5 % tillhörde denna grupp på Hökarängsskolan. Motsvarande siffra för 

kommungruppen landade på 86,5 % och Rikets motsvarande siffra var 88,2 %. Den 

kommunala gymnasieskolan inom det nationella programmet, kan beskrivas som uppdelad i 

ett högskoleförberedande program och ett yrkesförberedande program (Skolverket, 2011h). 

För högskoleförberedande program krävs minst godkänt i svenska, eller svenska som 

andraspråk, engelska, matematik samt ytterligare nio grundskoleämnen. De som minst har 

godkänt i svenska, eller svenska som andraspråk, engelska, matematik samt ytterligare fem 

ämnen kan söka yrkesförberedande program på gymnasiet. De elever som inte är behöriga till 

de nationella gymnasieprogrammen 15,5 % från Hökarängsskolan och 9,9 % från 

Martinskolan, kan enligt skolverket i de flesta fall gå ett av fem anpassade eller individuella 

program (Skolverket, 2011h). Andel elever som nått målen i samtliga ämnen uppgick till 68,2 

% på Martinskolan och 70,1 % på Hökarängsskolan 

vilka kan jämföras med kommungruppen 73,4 % och 

riket 76,5 %. Detta innebär att en större andel är 

behöriga att söka Högskoleförberedande program på 

Hökarängsskolan än på Martinskolan. 

 

Resultaten som redovisas ovan är begränsade till 

2010 eftersom tidigare resultat för Martinskolan 

Söders Waldorfskola saknas på skolverkets hemsida. 

Hökarängsskolans tidigare resultat gällande 

avgångsbetyg från nionde klass pekar på att skolan de 

senaste fem åren haft stora variationer vad gäller 

                                                           
6 Meritvärdet räknas ut på från de sexton bästa ämnesbetygen, betygen G, VG och MVG räknas då om enligt ett 

poängsystem (Skolverket, 2011f). 

Figur 15 Martinskolan Söders Waldorfskola, entré. 

Foto A Fredriksson 

Figur 16 Martinskolan Söders Waldorfskola, 

annexet med skolan i bakgrunden. Foto: A 

Fredriksson 
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behörighet till nationella program, liksom godkänt i samtliga ämnen. Som lägst var 69,6 % av 

eleverna behöriga till de nationella programmen, och som högst 87,4%. Vad gäller godkänt i 

samtliga ämnen visar Hökarängsskolan en liknande kurva med stora variationer, från 55,2% 

till 72,1 %. 

 

En jämförelse av dessa båda skolor kan vara svår att göra på ett rättvist sätt då Waldorfskolan 

omfattar en tolvårig skola till skillnad från den kommunala skolan som löper över nio år 

menar Dahlin et. Al., (2006) i en studie genomförd vid Karlstad universitet. De sista åren på 

waldorfskolan kan enligt denna beskrivas som en kombination av de yrkesförberedande- och 

de högskoleförberedande programmen på gymnasiet. Studien pekar på att 58 % av eleverna 

vid waldorfskolor fortsätter till universitets- eller högskolestudier. Av de resterande 42 % 

planerar flertalet att söka sig till högre studier i framtiden. Om en jämförelse görs med de 

båda traditionella kommunala gymnasieprogrammen i en sammanslagning menar studien att 

11 % fler elever från waldorfskolan läser vidare på högre nivå, tre år efter avslutade studier på 

gymnasienivå. Waldorfelever väntar enligt samma studie ofta längre med att söka vidare till 

högre studier, men uppger samtidigt att de har lätt att tillgodogöra sig högskole- och 

universitetsutbildningar. Studien visar att de oftare väljer naturvetenskaplig inriktning än 

humaniora eller social inriktning vid högskolestudier. 

4.8.3 Det sociala ansvaret och arvet 

 

Ända sedan stadsdelen uppfördes har den visat ett stort socialt ansvar. Som tidigare nämnts 

uppfördes Stockholms sista nödbostäder i Hökarängen. Här bildades även det första 

ungdomsgänget och de första fältassistenterna tillsattes för att hjälpa dessa ungdomar. 

Regionplanekontoret påvisade att stadsdelen utgjorde ett mycket socialt utsatt område 1987. 

På nittiotalet, rapporterade de att stadsdelen inlett en positiv utveckling. Av statistiken att 

döma är området fortsättningsvis socialt utsatt då såväl utbildningsnivå som inkomster 

genomsnittligen är låga. Även skolresultaten inom den kommunala skolan pekar på att 

Hökarängen är en socialt segregerad stadsdel. För att undersöka hur den sociala segregationen 

återspeglas av de verksamheter som finns etablerade, har en kartläggning av de socialt 

anknutna verksamheterna i området genomförts. 

 

I Hökarängen finns flera verksamheter med social inriktning. Några drivs av kyrkan och andra 

av kommunen, det förekommer även samarbete dem emellan. Ett exempel på ett sådant 

samarbete är den café-verksamhet som öppnat på Hökarängsplan 2010 uppger Farsta 

Stadsdelsförvaltning, (2011). År 2008 beskrev en rapport att grupper av missbrukare skapade 

otrygghet i Hökarängens Centrum (Stockholms stad, 2008). Syftet med café-verksamheten är 

enligt Farsta Stadsdelsförvaltning (2011) att hänvisa missbrukare och hemlösa vidare till 

Porten. Porten beskrivs som en kommunalt driven dagverksamhet för hemlösa på hemsidan 

för Stockholms stad (2011c). Socialtjänsten är enligt socialarbetaren Olle Jonasson (2011) 

närvarande inom projektet Levande Hökarängen och representeras fysiskt av honom. Han 

berättar att han har fått sitt uppdrag av politikerna i Stadsdelsnämnden sedan boendedialogen 

belyst problem med en dominans av missbrukare på bland annat torgplanen i Hökarängen. 

Jonassons uppdrag består i att politikerna vill undersöka missbruksgruppen och dess påstådda 
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dominans av folklivet. Den primära iakttagelsen från hans sida, var att missbrukargruppen 

inte är stor till antal men dominant på grund av en i övrigt så gott som tom torgplan. Han 

säger att det nuvarande arbetet betonar att fylla torgplanen med positiv aktivitet så som den 

torgfest som anordnades lördagen den första oktober 2011. 

 

Även Söderledskyrkan driver verksamheter för hemlösa, missbrukare och andra utsatta 

grupper och deras barn (Söderledskyrkan, 2011). Kornet erbjuder bland annat 

frukostservering i samarbete med socialtjänsten, ekonomisk bistånd och rådgivning, själslig 

vägledning och enskilda samtal. Humlan är kyrkans stödgrupp för barn till missbrukare.  

 

Stadsdelen Farsta inhyser det största antalet missbrukare i Stockholm, de uppgick till 282 

personer år 2010 enligt Farsta stadsdelsförvaltning, (2010b). Lindh I. (2011) berättar att målet 

med Hållbara Hökarängen är att behålla balansen i området. Inom detta mål ryms varken 

gentrifiering eller byte av klientel. I Hökarängen finns redan en hög andel försöks- och 

träningslägenheter. På initiativ från stadsdelsdirektören har nyetableringar av denna 

verksamhet stoppats, då området anses ha fyllt sin kvot. Samtidigt har som tidigare nämnts 

Lindh I. öppnat för en eventuell utökning av verksamheten med försöks- och 

träningslägenheter i framtiden. 

 

Förutom missbrukare finns andra grupper i 

Hökarängen med specialbehov. I dag erbjuder 

Stockholmshem femtiofem specialanpassade 

bostäder för synskadade på Lingvägen 177 berättar 

Andersson M. (2011). Ett ålderdomshem för 

hörselskadade uppfördes 2010, vilket inrymmer 56 

lägenheter enligt Asplind B. (2010). Lingberga 

gruppboende för personer med funktionshinder så 

som asbergers syndrom och ADHD, ligger också i 

Hökarängen uppger Månhart (2011). Det drivs av 

Carema för socialpsykiatrins räkning och har enligt 

henne åtta platser. Socialpsykiatrin har också en arbetstränings- och rehabiliterings 

verksamhet i närheten av centrum som inbegriper ett hundcafé med loppmarknad (figur 17). 

Hon berättar vidare att de som arbetar här har beviljats ett antal arbetspass i veckan av 

biståndsbedömaren. En annan möjlighet till rehabilitering ges enligt henne genom en 

biståndsbedömd konstcirkel ledd av en cirkelledare. Det måleri som produceras där ställs 

sedan ut i verksamhetslokalen. Emma på Lingvägen är en träfflokal som också tillhör 

socialpsykiatrins öppna verksamhet. Hit kommer bland andra kultur i vården med 

föreställningar och uppträdanden. 

 

Linggården är ett boende för ensamkommande flyktingbarn i Hökarängen berättar Nekander 

A. (2011). Boendet hyser 18 ungdomar i åldrarna 14-17 år. Socialförvaltningen, 

migrationsverket och stadsdelen delar enligt henne på ansvaret för ungdomarna. 

Socialtjänsten skall förse dem med bostad och stadsdelen har ett socialt ansvar. I närområdet 

finns ytterligare två kommunala boenden, berättar hon; Mandelgården i Sköndal och 

Figur 17 Hundcaféet. Foto: A Fredriksson 
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Orhemsgården i Skarpnäck. Ungdomarna på Mandelgården söker uppehållstillstånd och bor 

där under ansökningstiden det kan röra sig om allt från tre månader och uppåt enligt Kilbe I. 

(2011). När de fått uppehållstillstånd förflyttas de till en annan enhet, till exempel 

Linggården. Hon berättar att ungdomarna från Linggården och Mandelgården går i 

Hökarängsskolan och påbörjar sin skolgång efter ungefär tre veckors vistelse på boendet. I 

början är skoldagarna korta, för att successivt förlängas. För dessa barn är fritidsgården och 

möjlighet till fritidssysselsättning mycket viktig säger hon. Eftersom det till största delen är 

pojkar som anländer finns ett stort behov av någon slags ”drive in fotboll”. Dagens 

idrottsklubbar satsar enligt henne mycket på kontinuitet och har inte plats för dessa barn. Hon 

säger vidare att de flickor som kommer gärna vill dansa. Totalt finns tjugo olika kommunala 

boenden för ensamkommande flyktingbarn i Stockholm enligt Nekander A. (2011). Det finns 

även ett antal privata aktörer i som bedriver likande verksamhet i Stockholm för andra 

kommuners räkning förtydligar Kilbe I. (2011).  
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5 Teori 
 

5.1 Städer och attraktivitet 
 

Stockholm växer snabbt och förutspås att uppvisa brist på såväl bostäder som välutbildad 

arbetskraft. Som staden ser ut i dag finns en tydlig uppdelning av staden vad gäller såväl 

inkomster som utbildningsnivåer och tillgång till god hälsa. Innerstaden utgör den 

attraktivaste delen av staden och hyser till största delen de befolkningsgrupper som är 

välutbildade och har höga inkomster. Regionplanen för Stockholmsområdet belyser 

nödvändigheten av att skapa en polycentrisk stadsstruktur för att möjliggöra stadens 

expansion. För att detta skall lyckas måste de urbana invånarna, det vill säga de som nu 

befolkar innerstaden lockas att bosätta sig i så kallade yttre stadskärnor. En av dessa tänkta 

yttre stadskärnor utgörs av Farsta. För att attrahera innerstadsbefolkningen menar 

Regionplane- och trafikkontoret (2008) att satsningar på kommunikation, kultur och 

konsumtion måste göras. 

 

Enligt vad som redovisats tidigare, omfattas hela Söderort av uttalade problem vad gäller brist 

på etablering av arbetsplatser, höga ohälsotal, låga inkomster och hög arbetslöshet. 

Hökarängen uppvisar även en stor andel missbruksproblem och problematik kring ett centrum 

som inte fungerar. Att åstadkomma attraktiva lokala centrum är ett av nyckelbegreppen i 

Söderortsvisionen. Via Hållbara Hökarängen hoppas Stockholmshem åstadkomma såväl ett 

levande centrum som en attraktiv stadsdel. Samtidigt beskrivs staden som mer attraktiv ju 

närmare centrum ett område befinner sig, då såväl de generella inkomsterna som områdenas 

förutsättningar stiger. Hökarängens potential sägs ligga i det faktum att det ligger nära stadens 

centrum och har etablerade goda kommunikationer.  

 

Inom projektet Hållbara Hökarängen kommer även begrepp som varumärken att införas för 

att tillföra attraktivitet. Området förutsätts genom dessa att uppnå attraktivitet genom att 

profilera sig gentemot omvärlden. För att som Lindh I. uttryckte det, bibehålla attraktiviteten i 

Hökarängen sker satsningar på kultur, miljö och ungdomar. Genom att öka representationen 

av kulturliv, miljömedvetenhet och ungdomar förväntas såväl attraktivitet som kundunderlag 

för centrum öka. Även toleransen mellan befolkningsgrupper förväntas vara stabil, då uttalade 

förväntningar finns som menar att denna stadsdel skall inkludera såväl missbrukare som 

konstnärer och ungdomar och att ingen utstötningseffekt skall finnas. Stockholmshems 

målformulering anger att en gentrifiering av området inte är önskvärd, samtidigt utgör längre 

kötider ett av de förväntade mätbara resultaten.  

 

För att förstå vad som kan utgöra attraktivitet och bidra till att göra en stad eller som här en 

stadsdel attraktiv kommer kultur som utvecklingsfaktor att presenteras nedan, följt av en 

genomgång av begreppet upplevelseindustri. Med tanke på Söderorts och Hökarängen tidigare 

nämnda problematik vad gäller höga ohälsotal, låga inkomster, hög arbetslöshet och en stor 

andel missbrukare kommer även kulturens inverkan på ett socialt plan att presenteras. 



Anna Fredriksson annafred@kth.se 55 

5.1.1 Kultur som utvecklingsfaktor för att nå attraktivitet 

 

Ända sedan Richard Florida formulerade sin tes om den kreativa klassens framväxt, har 

relationen mellan kulturliv och samhällsutveckling belysts ur ett nytt perspektiv. Vare sig 

politiker, företag och/eller samhällsbyggare håller med resultaten av hans studie eller inte, så 

måste de förhålla sig till dem på något sätt. Florida R. (2001), säger sig ha påvisat framväxten 

av en ny social klass – den kreativa klassen, som består av alla yrkesgrupper som använder sig 

av kreativitet inom sina respektive yrkesområden. Det kan röra sig om allt från forskare, 

ingenjörer och läkare till renodlade konstnärer. Han påvisar även att individerna i den kreativa 

klassen i en omfattande utsträckning flyttar till platser som erbjuder kreativa centra, hellre än 

till de orter som enkom tillhandahåller större företagsetableringar. Vidare påvisar han att det 

skett ett mångfaldigande av individer sysselsatta inom de sektorer som inkluderas i denna 

klass. Han beräknar att 30 % av Amerikas befolkning inkluderas av den kreativa klassen. Det 

som sägs styra och stimulera dessa kreativa människor är inre belöningar, snarare än 

motivation genom andras målsättningar eller pengar. Den kreativa klassen är enligt honom 

understödda och därmed beroende av servicesektorn som bildar serviceklassen. Florida menar 

att individer ur serviceklassen övertagit många av de värderingar som den kreativa klassen 

hyser. Även arbetsmarknadens struktur har enligt honom påverkats av denna nya 

klassindelning. I stället för att arbetstagare rör sig inom en organisation vertikalt, blir det allt 

vanligare med horisontella förflyttningar med täta intervaller. Det vill säga människor gör 

karriär genom att byta arbetsplats, detta i sin tur gör att individer inte identifierar sig med en 

arbetsplats, utan kanske med ett yrke, eller till och med en attraktiv bostadsort. Vilket i sin tur 

gör att människor vårdar och värnar sin kreativitet genom till exempel vidareutbildning i allt 

större grad. Vidare belyser Florida R. vikten av humankapital och sambanden mellan detta 

och möjligheter till regional tillväxt. Han menar att platsen och platsidentiteten tagit över en 

roll som innehafts av stora företag vad gäller att samla och attrahera arbetskraft. Samhällen 

eller städer utan en genuin identitet och en social scen har enligt honom sämre möjligheter att 

locka kompetent arbetskraft. Enligt vad han kunnat se inom sina studier sker en tydlig 

klassuppdelning såväl inom städer som inom regioner. Därigenom visar han att de städer som 

ses som ekonomiska vinnare även har förmågan att utgöra centra för den kreativa klassen. 

 

Rudolf Antoni (2011) chef på Fastighetsägarna menar att kulturen är multifunktionell, den 

kan enligt honom användas i marknadsföring såväl som attraktion. Han uttrycker vidare, 

liksom Florida R. tidigare, att den synliga platsspecifika kulturen kan locka unga kreativa 

människor till en plats. Människor väljer enligt honom en livsstil när de väljer en stad att 

bosätta sig i. Om kultur finns, så genereras det enligt honom mer kultur. För att åstadkomma 

en intressant stad menar han att individerna måste befolka de allmänna utrymmena, eftersom 

det är människor som ger staden liv. Blandade åldrar och kvällsliv är i detta fall viktigt. 

Kulturell publik är enligt hans erfarenhet viktig även för andra näringar så som handel- och 

restaurang-näringen. I Studien ”Kulturen och staden”, utförd av Antoni R. lyfts Lund fram 

som den stad som har den mest kulturellt aktiva befolkningen, följt av Göteborg och därefter 

Stockholm. Stadens kulturindex visar i denna studie ett starkt samband med andelen invånare 

med minst tre års högskoleutbildning. Sammantaget menar Antoni R. att graden av 
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kulturaktivitet har ett starkt samband med stadens faktiska tillväxt. Han pekar på att en positiv 

tillväxt bygger på en attraktiv miljö som också bär med sig goda villkor, vilka i sin tur 

genererar nya invånare och nya investeringar. En stad med nämnda förutsättningar lockar till 

sig nya företag som genererar arbetstillfällen och en stärkt arbetsmarknad vilken i sin tur 

möjliggör större skatteintäkter som kan investeras i en ännu attraktivare miljö. När denna 

utveckling väl är i gång fortsätter den enligt honom i en positiv riktning. Han pekar vidare på 

att man förr förutsatte att arbetskraften skulle följa jobben och att arbetstillfällena söker upp 

arbetskraften i de moderna städerna. Tiden då politiker satsade på företagen är enligt honom 

förbi, nu ligger fokus på attraktivitet. Han pekar på att kulturen i sig är en förutsättning för att 

skapa just attraktivitet. Målmedvetna satsningar på kultur genererar enligt honom en miljö i 

staden som utmärks av aktivitet och människor. Platserna i staden - gator, torg och parker får 

på så sätt ett levande uttryck. Aktiviteterna i sig genererar enligt honom möjligheter för nya 

företag. Han menar vidare att kultur och kreativitet inte kan manas fram genom lagstiftning 

eller tvång. Därför måste enligt honom förutsättningar skapas och utrymme beredas för att 

locka fram dessa egenskaper. 

5.1.2 Kulturekonomi – Upplevelseindustrin 

 

På uppdrag av regeringen 2007, genomförde ITPS en kunskapsöversikt för att belysa 

potentialen för upplevelseindustrin och de kreativa näringarna enligt Gustafsson N. (2008). 

Även betydelsen av dessa näringar i relation till svensk ekonomi vad gäller hållbar ekonomisk 

tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning undersöktes. Upplevelseindustrin i Sverige 

omfattar enligt studien tretton områden vilka i sin tur består av en mängd branscher med 

gemensam nämnare att på ett kreativt sätt skapa tjänster och produkter med ett kulturellt 

upplevelsevärde för konsumenten. Gustafsson N. (2008) pekar ut tre så kallade megatrender; 

service, IT och upplevelser som influenser för innovation, företagande och paketering av 

produkter inom upplevelseindustrin, såväl som inom andra industrier. Han pekar på att fokus 

har förflyttats från produktionsprocessen till produkten som erbjuds konsumenten. 

Användaren, det vill säga konsumenten är enligt honom central och därigenom har fokus även 

förflyttats från transaktion till relation. Genom att fokus har förflyttats, har även 

konsumenternas beteende förändrats och interaktivitet blir enligt honom allt vanligare. Han 

poängterar att internet och IT-teknologin har varit mycket betydelsefull i denna förändring. 

De branscher som enligt honom främst berörts av stora förändringar är musik- och film- 

produktion. Han pekar också på att upplevelser har fått en plats inom ekonomin och 

produkten utgörs i dessa fall av idéer om mening och värde. Han påvisar vidare att en yttre 

verklighet relateras till en inre subjektiv och mental verklighet. Upplevelseindustrin har enligt 

honom en annan logik än till exempel traditionell industriell verksamhet. Här är upplevelsen 

kärnan i det som erbjuds till försäljning. Denna produceras genom en serie aktiviteter. Även 

varor och tjänster finns inom denna industri, som ett förled till själva upplevelsen, men 

konsumenten är enligt honom inte beredd att betala för enbart dessa. Värdet av upplevelsen är 

enligt honom en samproduktion av såväl konsument som producent. Han pekar på att tids 

händelser och rumsliga händelser kan vara viktiga vid en upplevelse, och ofta byggs 

upplevelser runt dessa faktorer. Han menar att upplevelseindustrins organisation oftast är 

temporär då produktionen sker i projektform. Dess nätverk är ofta inte linjära till skillnad från 



Anna Fredriksson annafred@kth.se 57 

sedvanliga värdekedjor. Ofta utgör konsumenterna en del av nätverket. Inom nätverket är 

kompetens tillgänglig i olika konstellationer och inte bunden till ett företag.  Det finns ett 

behov av specialistkompetens för att säkerställa kvaliteten på upplevelsen. Eftersom ny teknik 

och nya media medfört nya format, och applikationer har utmanat de traditionella 

affärsmodellerna ställs enligt honom frågan om hur upplevelseindustrin skall förändras på sin 

spets. De nya medierna har framför allt förändrat konsumentens beteende och inte industrins, 

och frågan är hur industrin bör hantera detta. Aktörerna inom upplevelseindustrin är enligt 

honom ofta endast delvis informerade om det system i vilket de verkar. Detta medför att 

optimering av industrin inte kan anses gå att genomföra. Den värld denna industri verkar i kan 

enligt honom benämnas som dynamisk och föränderlig. Utvecklingen av systemet är beroende 

av interaktionen som sker mellan aktörerna, vilka inte är centralt styrda eller hierarkiskt 

organiserade. Gustafsson N. menar att det som kallas upplevelseindustrin är ett 

självorganiserande komplext system som existerar mellan ordning och kaos. 

5.1.3 Den sociala kulturen  

 

Det är bevisat att sociala relationer och nätverk har stor påverkan på såväl hälsa som 

ekonomisk utveckling skriver regeringen (2008) i en proposition gällande förnyad folkhälsa. 

En viktig faktor för att uppnå goda och hälsosamma livsmiljöer, enligt propositionen, är att 

åstadkomma samhällen som bär med sig ett ”socialt kitt”.  Dessa samhällen utmärks enligt 

densamma av engagemang, samhällsgemenskap och tillit. Samhällena kännetecknas av en 

aktiv och socialt förankrad befolkning med möjlighet att påverka närmiljön. Hälsofrämjande 

miljöer kan sägas förstärka individens vardags-makt då de hjälper till att bryta isolering och 

ger tillgång till hjälp vid krissituationer. Eftersom kulturell aktivitet främjar hälsan menar man 

att kultur kan vara en del i rehabilitering eller behandling. Dagens folkhälsoarbete fokuserar 

på två målområden; livsvillkor och levnadsvillkor. Livsvillkoren inkluderar materiella 

förutsättningar men också immateriell välfärd. Hit hör;” trygghet, möjligheter till utbildning, 

tillgång till kultur och delaktighet i samhällsutvecklingen oavsett ålder, kön, 

funktionsnedsättning, etnisk eller annan social tillhörighet”. Rätten till att uppnå bästa 

möjliga hälsa skyddas av flera internationella konventioner så som FN och WHO.  

 

WHO (2011) definierar hälsa enligt följande; ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, 

mentalt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom eller 

funktionshinder”. Hälsa handlar enligt Kulturrådet (2011) inte endast om att bota en sjukdom 

utan också om att ta del av en kultur och delta i sociala sammanhang. I dag finns enligt dem 

ett slags koncensus om att kultur har en positiv effekt på hälsan. Ett kulturellt inkluderande av 

socialt svaga grupper anses ge en mer jämlik hälsa i befolkningen. Detta bygger enligt dem i 

sin tur på en tro på att kultur och konst bidrar till att föra individer och samhällen framåt. De 

menar att ett holistiskt förhållningssätt gentemot vad en människa är också genererar en syn 

på kultur som medför ökat välbefinnande och utgör en drivkraft för kreativitet.  

 

Lokala engagemang i till exempel skolan, bostadsområdet eller på arbetsplatser är 

betydelsefulla för att ge goda livsvillkor enligt regeringen (2008), i ovan nämnda proposition. 

Regeringen har därför initierat en långsiktig satsning för skolornas kulturverksamhet vid 
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namn ”skapande skola”. Trygga uppväxtförhållanden utgör enligt propositionen grunden för 

barns välbefinnande och hälsa här spelar de mänskliga relationerna en stor roll, liksom de 

levnadsvillkor som möjliggörs av barnomsorg och skola. Även närmiljön är enligt denna 

viktig under barnens uppväxt, utformning av den lokala miljön och kulturverksamheter i 

densamma kan enligt tidigare erfarenheter utjämna sociala klyftor i samhället. Regeringen 

pekar även på att även andra grupper är betjänta av kulturliv.  

 

I Europa utgör den äldre generationen en allt större befolkningsgrupp enligt Kulturrådet 

(2010).  I denna befolkningsgrupp ger ett aktivt kulturliv positiva effekter i form av utvidgade 

sociala kontaktytor såväl som en positiv effekt på hälsan. Till exempel visar studier att 

välbefinnande påverkas positivt av mänskliga kontakter, detta i sin tur påverkar dödligheten 

totalt och dödligheten som orsakas av hjärt-kärlsjukdomar uttrycker regeringen (2008).  

 

 

5.2 Gentrifiering 
 

Enligt vad som beskrivits ovan utgör kreativa centra en av ingredienserna som tillför 

attraktivitet och lockar till sig arbetskraft ur den så kallade kreativa klassen. Enligt Floridas 

tes utgör den kreativa klassen en allt större del av befolkningen. De som tillhör denna klass 

har enligt honom oftast en akademisk utbildning. Den kreativa klassen understöds av 

tjänstesektorn, vilka även anammat de värderingar som den kreativa klassen hyser. 

Individernas identitet utgörs enligt honom inte längre av det företag som individerna arbetar 

inom utan av ett yrke eller en attraktiv bostadsort.  

 

Kultur anses kunna tillföra attraktivitet till en stadsdel eller en bostadsort i och med att en 

särskild typ av livsstil möjliggörs. Det finns även tydliga kopplingar mellan stadstillväxt och 

kultur. Om målmedvetna satsningar kan locka ett kulturliv till en plats finns det belägg för att 

platsens attraktivitet ökar i och med att det uppstår folkliv i de allmänna utrymmena. Även 

handel och restaurangnäringen gynnas av ett rikt kulturliv. För att åstadkomma en dynamik 

och möjliggöra attraktivitet är blandade åldersgrupper och möjligheter till kvällsliv viktiga 

ingredienser. 

 

Som tidigare beskrivits uppvisar befolkningen i Stockholms innerstad unika 

konsumtionsmönster. För denna del av befolkningen utgör upplevelseindustrin en viktig 

ingrediens för att fylla de postmateriella värderingarna med innehåll. Upplevelseindustrin 

möjliggör ofta interaktion med de konstnärliga näringarna. Regionplane- och trafikkontoret 

(2008) påvisade att områden i Stockholm så som Hammarbysjöstad, Liljeholmen, Solna, 

Essingen och andra områden som är belägna i närheten av tullarna, har gentrifierats vart efter 

att stadskärnan och staden växer. Det som möjliggjort gentrifieringen av dessa stadsdelar är 

att deras attraktivitet ökat.  Rapporten pekar också på att den tidigare unika svenska 

hyreslagstiftningen motverkat att gentrifiering skett i samma omfattning som i övriga Europa. 

Stockholm står i dagsläget inför en enorm befolkningstillväxt som kan komma att 

åstadkomma att staden omdefinieras. Det finns planer på att skapa yttre stadskärnor för att 
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möjliggöra stadens expansion. För att detta skall lyckas krävs satsningar på handel, nöjesliv 

och kommunikation i de berörda områdena. Om denna utveckling sker och Farsta förvandlas 

till en yttre stadskärna lyfts frågan om gentrifiering av närliggande områden till sin spets. 

 

Begreppet gentrifiering och dess konsekvenser kommer att redovisas i det följande stycket. 

Förekomsten av gentrifiering kommer i senare stycken att exemplifieras genom redogörelser 

för den utveckling som nu sker i området Möllevången i Malmö och i olika stadsdelar i 

Berlin. 

5.2.1 Gentrifiering – som en del i stadsbyggnadsstrategier 

 

Smith N. (2007), beskriver gentrifiering som en företeelse som uppstår i nedgångna urbana 

områden som blir ombyggda för att på så sätt öka lönsamheten. Företeelsen skedde enligt 

honom ursprungligen i arbetarklassområden nära stadskärnor. Den innebär att medelklassen 

flyttar in i dessa områden samtidigt som arbetarklassen tvingas flytta därifrån. Mekanismen 

bakom termen gentrifiering kan enligt honom härledas rent monetärt. Om det berörda området 

skulle vara i bättre skick skulle en viss hyra kunna tas för lokaler och lägenheter. Men 

eftersom området är nedgånget tas en lägre hyra ut. Detta hyresglapp kan rent fysiskt 

överbyggas och således sker en renovering av dessa miljöer när skillnaden blivit tillräckligt 

stor för att täcka utgifterna. Här kan också områdets karaktär spela en viss roll enligt Smith 

N., som samtidigt påpekar att inga områden är omöjliga att gentrifiera. Fenomenet har enligt 

honom skett på flera håll i Europa. Som exempel pekar han på att Islington i London är ett 

välkänt område som berörts av gentrifiering. Även gentrifieringen av Berlins områden 

Schönnenberg, Kreuzberg och i modern tid Prenzlauer Berg och Mitte är enligt honom 

välkända.  

 

Smith N. menar att gentrifiering har blivit allt vanligare i samhället och berör allt fler miljöer, 

så som rekreation och kulturekonomi. Även handeln och arbetsmarknaden berörs enligt 

honom av denna process. Han menar vidare att Stadsbyggnadsstrategier används i såväl 

Europa som Latinamerika och Asien för att fösa ut arbetarklassen ur stadskärnorna i takt med 

att en allt större del professionell arbetskraft efterfrågas. Han menar att det sedan 80–talet 

finns en strävan att etablera den kreativa klassen i stadsdelar som inte är attraktiva. Genom att 

etablera ett konstnärsliv har dessa områden visat sig bli åtråvärda och hyreshöjningar upp till 

1000 % har visat sig genomförbara. När konstnärerna väl genererat attraktivitet, hänvisas de 

enligt honom vidare till andra områden med låga hyror. Förutom konstnärer menar han att kan 

ungdomar användas som en bricka i spelet för att åstadkomma attraktiva områden.  

Han poängterar att olika områden gentrifieras på olika sätt. Vid de tillfällen en gentrifiering är 

genomförd av staten eller centralt styrd på annat sätt sker omvandlingen hastigt. Om 

gentrifieringen uppstår av egen kraft kan den ske mer gradvis. Det finns enligt honom 

gentrifierade områden som bildar exklusiva öar i samhället medan andra gentrifierade 

områden uppvisar en blandning av befolkningen på ett trendigt sätt. Hur områden utvecklas 

beror enligt honom även på hur de är bebyggda och vem som äger fastigheterna liksom de 

politiska influenserna och vilka företag som etablerar sig. Det som gentrifierade områden har 
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gemensamt är att de på ett eller annat sätt mer eller mindre tvingar en befolkningsgrupp att 

flytta då de inte längre har möjlighet att bo kvar. 

Smith N. påpekar att gentrifiering har förvandlats till en global stadsbyggnadsstrategi då 

städer fungerar på en global marknad. Städerna styrs med ambitionen att locka såväl 

investeringar som turister vilket ger gentrifiering en central roll. Han pekar även på att det 

finns motståndsrörelser mot gentrifiering. Dessa arbetar ofta på ett lokalt plan. Om de skulle 

agera på en global nivå skulle de enligt honom ha lättare att göra sina röster hörda. Han menar 

vidare att andra faktorer som skulle kunna motverka gentrifiering skulle kunna vara 

stadsdelsråd och kollektivt ägda hus som tillsammans kunde manifestera en lokal maktenhet 

och genom denna agera tillsammans med andra grupper för en global rättvisa.  

5.2.2 Möllevången – en stadsdel i förändring 

 

Området Möllevången i Malmö är byggt 1904 och beläget i stadens äldsta stadsdel Södra 

innerstaden, enligt hemsidan för Malmö stad (2011b). Områdets karaktär är enligt denna på 

många håll den samma som när området byggdes i seklets början. Här ryms såväl bostäder 

som arbetsplatser, nöjesliv, affärer och kvartersbutiker. I Möllevången finns enligt Malmö 

stads hemsida, även Sveriges första Folkets park från tidigt 1800-tal. Stadsdelen beskrivs 

innehålla ett brett nöjesliv med mötesplatser i form av såväl musikscener som teater, 

utställningar, film och serveringar i olika former. Invånarprofilen beskrivs som ungdomlig då 

en tredjedel är mellan tjugo till trettio år gamla. Majoriteten av lägenheterna är enligt uppgift 

små, om ett till två rum och kök. Invånarantalet uppgick 2007 till 9 948 personer, fördelade på 

5 220 hushåll enligt Malmö stad (2007). Den disponibla medelinkomsten uppgick 2005 till 

101 767 kronor per år. I utvecklingsplanen för Möllevångens stadsmiljö 2006, uppförd av 

Malmö stad (2006), beskrivs en tätbebyggd stadsdel med få grönytor. Detta har enligt planen 

medfört att folklivet brett ut sig på gator och trottoarer vilket skapat en levande stadsdel. Detta 

till trots pekar planen på att stadsdelen betraktas som otrygg då rån och överfall är och har 

varit vanligt förekommande. Efter en satsning på övervakningskameror och parkmiljöer 

uppges detta ha förbättrats. Utvecklingsplanen beskriver också ett belysningsprogram 

”Malmö by light”, vilket genomfördes 2004, där belysningskonst och extraordinär belysning 

installerades. I utvecklingsplanen föreslås en förstärkning av områdets befintliga karaktär med 

en förbättrad grönstruktur, belysning och förbättrade ytor för rekreation och lek.  

 

I Möllevången pågick under 2010 en protest mot gentrifiering av området skriver 

gatukonstnären Guwallius K. (2010). Ett löst nätverk byggde en kåkstad på områdets sista 

ödetomt. Han skriver vidare att ödetomten inom kort planeras att rymma bostadsrätter 

uppförda av PEAB. De som bor i området i dag kan i flera fall enligt honom betraktas som 

resurssvaga, då de till stor del består av studenter och konstnärer. Han beskriver att dessa 

befolkningsgrupper började befolka området för tio till tjugo år sedan, då de ersatte 

grupperingar av nyanlända invandrare och narkomaner. I och med att Södra innerstaden är en 

såväl populär som centralt belägen stadsdel som inom kort förbinds med tågstationen genom 

citytunneln, menar Guwallius K., att de som bor där i dag riskerar att trängas ut på grund av 

högre hyror.  
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5.2.3 Berlin – en stad i förändring  

Klyschan av Berlin kan sägas vara föreställningen Cabaret, som fångar essensen av den 

dekadens som idébilden av staden förmedlade för ett sekel sedan. I dag, sedan muren fallit 

vallfärdar konstnärer hit skrev Kalmteg L. år 2008. Berlin sägs enligt henne vara den stad som 

är hetast för kulturella grupper. Hon pekar på att en av de största anledningarna till detta är att 

det är billigt med lokaler och lägenheter. Hon menar att tio till tjugo år tidigare utgjordes 

konstscenen av London och New York. Men eftersom dessa städer anses som för dyra för 

konstnärliga grupper i dagsläget, har de bytts ut mot Berlin. En av anledningarna till detta 

utgörs enligt henne av inställningen från Berlins borgmästare Klaus Wovereit som myntade 

uttrycket ”Berlin är fattigt men sexigt”, under början av 2000-talet. Hon menar att det 

generellt anses att han bidragit till att göra Berlin till en kulturstad, och beskriver utvecklingen 

som att konsten har ett egenvärde och att kultur aldrig ställs emot kostnader för välfärd. 

Antalet konstnärer i Berlin uppgavs år 2008 uppgå till 25 000. Av dessa var ungefär 500 

svenska kulturarbetare. De områden i staden som uppfattades som konstnärskvarter år 2008 är 

enligt Kalmteg L.; Kreuzberg, Prenzlauer Berg och Fredrichshain. Områdena beskrivs som 

råa och oputsade med en droghandel som förekommer öppet. Eftersom arbetslösheten var 

hög, runt 15 %, rapporterades ett överskott av lägenheter och lokaler samtidigt som tillväxten 

var låg. Detta medförde enligt henne låga hyror. Hon skriver vidare att området Prenzlauer 

Berg verkar vara i förändring då lokalerna uppges ha blivit dyrare sedan reklam- och 

mediabyråer och arkitektkontor flyttat in i området. En stadsdel som under 2008 började locka 

konstnärer var enligt henne den tidigare problemfyllda stadsdelen Kreuzkölln i Neukölln.  

Tre år senare rapporterar Lewenhagen J. (2011) i Dagens Nyheter, att snitthyrorna i Neuköln 

stigit med 13 % under de senaste två åren av. Som en jämförelse anges att hyrorna under 

samma period ökade i snitt med 8 %, i Berlin, en stad där mer än 80 % av invånarna bor i 

hyresrätt. Det befintliga hyressystemet är enligt henne uppbyggt så att hyran omförhandlas när 

en ny hyresgäst tillträder. Snittpriset på en ny förhandlad hyra i Berlin uppges uppgå till 6,30 

euro per kvadratmeter. I Neuköln, som 2011 betraktas som det hetaste området i staden, kan 

en ny förhandlad hyra landa på 10 euro per kvadratmeter. Den förändring som skett kan enligt 

Lewenhagen J. beskrivas som gentrifiering som beskriver att en statushöjning av området har 

skett till följd av en etablering av resursstarka invånare. Förutsättningen för gentrifieringen 

har enligt henne varit ett överskott av tomma och billiga lägenheter, vilka politikerna 

övertalade värdarna att upplåta till låga hyror till konstnärer, gallerister med flera. Processen 

som skett i Neuköln menar hon kan beskrivas enligt följande; först kom konstnärerna och 

galleristerna, sedan restaurangerna och därefter barnfamiljerna. Därefter har enligt henne få 

konstnärer råd att etablera sig. Områden som genomgått en liknande gentrifieringsprocess i 

Berlin 2011 rapporteras vara Prenzlauer Berg, Mitte, Friedrichshain och delar av Kreutzberg. 

 

  



Anna Fredriksson annafred@kth.se 62 

5.3 Kluster 
 

Allt eftersom konsten förtätas i ovanstående områden har en gentrifiering skett. I Berlin ledde 

en hög vakansgrad av lägenheter till att de hyrdes ut till konstnärer vilkas närvaro i sin tur 

genererade attraktiva bostadsområden och en hög täthet av konstnärlig verksamhet. I dessa 

fall skulle de täta konstnärliga etableringarna kunna liknas vid klusterbildningar.  

 

Kultur och konst har i dagens stadsbyggande en central roll då kulturen understödjer såväl 

tillväxt som innovationskraft. Enligt Jonsson S. (2010) införlivas konsten även i allt större 

grad i upplevelseindustrin, vilken enligt honom i sin tur kan fungera som ett smörjmedel i 

samhället. Samtidigt utgör upplevelseindustrin en viktig ingrediens i en attraktiv stad. I 

Kulturvision 2030, som beräknas tas av kommunfullmäktige 2011, uppmuntras staden att 

identifiera kulturella-klusterbildningar och understödja dem genom till exempel så kallade 

inkubator verksamheter. I dagsläget har Stockholm främst två klusterbildningar att ta tag i, 

vilka utgörs av ”Buissnes region” vid Telefonplan och etablering av ett miljöteknikkluster i 

Högdalen.  

 

Stockholmshem kommer via Hållbara Hökarängen och konstspåret att förtäta förekomsten av 

konstnärliga inslag i Hökarängen. Genom att bland annat använda sig av en medveten strategi 

vid förvaltning av lokalbeståndet, hoppas Stockholmshem åstadkomma en attraktiv stadsdel. 

För att förstå vad ett kluster är och hur kluster kan fungera gentemot den kulturella näringen 

beskrivs såväl begreppet kluster som funktionen av kulturella kluster nedan. Först och främst 

kommer dock Stockholms behov av ateljéer att undersökas för att klargöra om det 

överhuvudtaget finns en efterfrågan av ateljéer från konstnärernas sida. Om efterfrågan inte 

finns bland de som är tänkta att fylla det med verksamhet, kan ett kluster inte heller skapas. 

5.3.1 Stockholms behov av ateljéer och konstkluster  

 

För att undersöka möjligheten att skapa ett konstkluster i Hökarängen inom projektet Hållbara 

Hökarängen är det avgörande att undersöka marknaden och betalningsviljan för ateljéer. 

Enligt Åström N. (2011), uthyrare Stockholms stads ateljékö, finns det inom Stockholms stad 

en ateljékö med omkring 300 ateljéer, fördelade på arton ateljéhus, vilka förvaltas av 

Stadsholmen och Fastighetskontoret. Åtta av ateljéhusen är belägna i innerstaden. En mätning 

genomförd 2007, av andelen konstnärer fördelat på stadsdelar visade enligt Dahlgren L. 

(2011), tidigare ansvarig för ateljé kön, att 75 % av konstnärerna bodde i innerstaden. Denna 

fördelning medförde och medför enligt henne ett stort tryck på innerstads-ateljéer. Även 

Hägersten är enligt henne att betrakta som ett konstnärstätt område. I vissa förorter finns ett 

vagt intresse för ateljéer. Detta menar hon, kan bero på brist på sammanhang, skick av lokal 

eller avstånd till bostad. Ett problematiskt område att hyra ut ateljé i är enligt hennes 

erfarenhet Sätra. Dahlgren L. (2011) pekar på att i Hökarängens fall kan närhet till Konsthall 

C göra ateljéerna attraktiva. Hon pekar också på att en förutsättning för att få hyresgäster till 

ateljéer utgörs av hyrans storlek. Konstnärer är enligt hennes erfarenhet i de flesta fall inte 

beredda att betala mer än 1000 kronor per kvadratmeter och år. Betalningsviljan är också 
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kopplad till konstens krav på en viss ytstorlek. Hon poängterar att vissa konstnärer bara 

behöver ett skrivbord medan andra inte klarar sig med mindre än en jättestor lokal. 

Verksamma konstnärer kan erhålla ett så kallat ateljéstöd som distribueras av Stockholms 

stad. Tidigare anpassades detta till den hyra konstnären betalade. I dag utgår samma stöd till 

alla som blivit beviljade ett sådant. Det uppgår till 12 000 kronor per år. Urvalet för att bevilja 

ateljéstöd sker efter fastställda kriterier så som vem som varit mest aktiv, i vilka sammanhang 

konstnären verkat och vilka uppdrag som erhållits. 

 

Åström N. (2011) pekar på det faktum att konstnärerna tidigare förlorade sin köplats då de 

accepterade en ateljé, detta medförde en rädsla för ateljéer i vissa lägen och systemet 

fungerade inte som det var tänkt. I dag behåller konstnärerna kötiden även om de accepterar 

en ateljé. Detta medför att kötiderna tillsynes är långa. I praktiken är kötiden för en ateljé 

mellan 10 - 25 år.  

 

Isacsson H. (2011) på Konstnärernas riksorganisation säger att de kluster som byggs av 

politiker bär med sig problemet att ingen har råd att verka i dessa. För att få ett fungerande 

kluster är enligt henne låga hyror avgörande. Att det finns ett behov av ateljéer råder ingen 

tvekan om. Hon menar vidare att de politiskt förespråkade Inkubatorverksamheterna inte 

fungerar särskilt bra för konstnärer och pekar på att konstnärerna i Umeå hoppar av dessa då 

de visat sig fokusera på buissnes. Inkubatorverksamheter fungerar enligt henne för produkter 

som design och datorspel. Hon pekar på att konstnären säljer sig själv vilket kan medföra att 

en verksamhetsplan kan vara svår att skapa. Att hålla isär privatliv och yrke kan enligt henne 

vara svårt för många konstnärer. Som exempel på en fungerande verksamhet pekar hon ut 

”Transit” i Liljeholmen, vilka utgår från individen snarare än produkten. 

5.3.2 Kluster som funktion 

 

Klusterbildningar kan enligt vetenskapen om Ekonomisk geografi sägas härröra från 

företagens ambitioner att minimera kostnader genom optimal lokalisering enligt Malmberg A. 

(2003). Genom att placera företaget på en särskild plats kan de samlade 

produktionskostnaderna minimeras. Lokaliseringar kan enligt honom ske med tanke på tre 

huvudfaktorer. Dessa utgörs av: produktionskostnader där kostnaden för arbetskraft utgör den 

största andelen, transportkostnader och storleken av den lokala marknaden.  

 

Innovations- och inlärningsförmåga utgör enligt honom grunden i den moderna synen på 

lokaliseringsfaktorer vad gäller agglomeration och konkurrenskraft. Dessa infallsvinklar har 

kompletterat synen på konkurrensfördelar, vilka fortfarande spelar en stor roll ur ett 

kortsiktigt perspektiv, men har i det långa loppet ersatts av förmågor till just innovation och 

inlärning. Han pekar på att just dessa förmågor utvecklas genom mänskliga samspel, 

kontaktnät och interaktion, vilka i sin tur skapar flöden av information och möjligheter till 

inlärning. Dessa faktorer föranleder en systemsyn på företagets förhållningssätt gentemot 

omvärlden vilket i sin tur ligger till grund för modern forskning inom ekonomisk geografi 

gällande till exempel kluster av besläktade verksamheter.  
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Utvecklingskraftiga företag som har 

möjlighet att konkurrera på marknaden 

skapas alltså enligt honom främst genom; 

innovationsförmåga – som i sig tillmäts 

större värde än kostnadseffektivitet, 

innovationer – som uppstår genom samspel 

i industriella system, där närhet är en 

huvudförutsättning. Dessa faktorer anses 

enligt honom viktigare för utvecklingen än 

högteknologi. Vidare menar han att lokala 

kunskaper är viktigare än råvaror. Det finns 

enligt Malmberg A. dock vitt skilda åsikter 

om vad som är viktigt i dessa sammanhang 

vilket i sin tur lett till flera modeller för att 

åskådliggöra de faktorer som formar och påverkar kluster. En av dessa heter Porters 

diamantmodell, beskriven i figur 18. Som synes står enligt modellen ”Företagsstrategi” i 

direkt co relation med ”Relaterade branscher” och ”Produktionsförhållanden” i co relation 

till ”Efterfrågeförhållanden”. Samtidigt samverkar samtliga faktorer med varandra på ett sätt 

som gör att de stärker varandra. Ingen av de enskilda faktorerna är enligt modellen viktigare 

än de andra, men tillsammans skapar de en maximal dynamik menar Malmberg. 

 

I Sverige har man enligt Malmberg A. forskat på de faktorer som skapar kreativa regioner, där 

kreativitet står för förmågan att kombinera kunskaper på ett nytt sätt inom ett specifikt 

område. Man fann genom forskningen att möjligheten för en så kallad ”kreativ synergi” ökade 

vid samarbete mellan olika kompetenser och kunskapsstrukturer. Sannolikheten för att en 

synergi skulle uppstå antogs större om antalet kreativa personer ökade i en specifik miljö, 

samtidigt som olikheterna ökade. Malmberg A. pekar i och med detta på en inneboende 

motsättning då effektivitet kan sägas främjas av specialisering. Denna motsättning mellan 

effektivitet och kreativitet, menar han kan överbyggas av storlek och kommunikation i till 

exempel i en region eller en stor stad. Han poängterar också att en tredje faktor anses 

nödvändig för att åstadkomma en kreativ miljö, nämligen instabilitet, då kreativa miljöer 

sällan underordnar sig struktur. Malmberg A. menar på att oavsett hur modellen för kluster ser 

ut så har de mycket gemensamt, så som till exempel kravet på ett geografiskt eller 

samhälleligt sammanhang och uppkomsten av samspel mellan aktörer som genererar 

innovationer och lärande.  

 

Agglomeration i mening av ansamling av människor eller företag uppstår enligt Malmberg A. 

ofta med ett slumpmässigt initiativ som bas. Ur detta initiativ sker en etablering som genererar 

avknoppningseffekter och/eller drar till sig verksamheter som imiterar ett framgångsrikt 

koncept. Det som slutligen gör att flera företag samexisterar på till exempel en ort beror enligt 

honom på en inneboende tröghet i systemen, då företag sällan flyttar när de väl etablerats. 

Han pekar på att genom att samla verksamheter på ett ställe kan ekonomiska vinster uppstå på 

minst fyra plan. På ett grundläggande plan kan infrastrukturen och de övriga kollektiva 

nyttigheterna i ett samhälle samutnyttjas. Dessutom kan samordning av transporter och 

Figur 18 Porters diamantmodell 
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specialisering bidra till produktionsfördelar, liksom transaktionskostnader. En tredje fördel 

uppstår i och med att specialiserad kompetens finns på platsen. Slutligen pekar han på att 

miljön kan bidra till att innovationer och kunskapsinlärning stimuleras. 

 

Forskning angående de kulturella och kreativa näringarna i Europa har genomförts av två 

svenska vetenskapsmän, Power D. och Nilsén T. (Nilsén T., 2010), under 2010. Denna har 

bedrivits med hjälp av europeiska statistiker och en databas över industriell statistik 

tillsammans med klustermätningar. Anledningen till att förekomsten av kluster anses viktig är 

enligt Nilsén T. att klusterbildning utgör ett gemensamt drag för samtliga Europeiska städer. 

Han pekar på att kluster också är användbara som term då det går att implementera såväl 

analyser som policyåtgärder på dessa. De är enligt honom också användbara ur såväl ett 

politiskt som ett näringslivs perspektiv. Han pekar på att de också bär med sig en inneboende 

förmåga att stötta och utveckla företagen i området. Samtidigt drar företagen lärdom av 

varandra och produkterna blir kommersiella. Klusterbildning är enligt hans beskrivning en 

lokaliseringsstrategi med dolda vinster som också ger konkurrensfördelar. 

Forskningsrapporten visar enligt honom att den viktigaste drivkraften bakom kreativa företag 

är individens inneboende kulturella nyfikenhet och förmåga att uppfinna. För att åstadkomma 

kreativa företag menar han att de färdiga lösningarna som finns i management kulturen måste 

läggas åt sidan. Han pekar på att det enligt rapporten krävs aktivitet och nytänkande för att 

åstadkomma och balansera hållbara och kreativa företag. De regioner I Europa som enligt 

denna har störst framgång generellt, uppvisar också en hög koncentration av kreativa och 

kulturella näringar (Power D. och Nilsén, 2010). Kulturindustrin sysselsatte enligt rapporten 

6,5 miljoner människor, eller 2,7 % av befolkningen i Europa år 2006. Författarna menar att 

siffran troligen är mycket högre då frilansare och ensamföretagare inte räknas in. De påvisar 

att kulturindustrin som en av Europas ledande näringar också fungerar på ett 

identitetsskapande och marknadsförande plan. Kulturella näringar koncentreras enligt dem 

främst kring större städer. Rapporten pekar också på att olika sektorer av kulturindustrin har 

olika stor nytta av klusterbildningar. De som drar störst nytta av kulturella kluster enligt dem, 

är de som producerar till exempel skivor, film, mjukvara och musikinstrument. Den nytta de 

drar av klustret är snarlik samma marknadsfördelar som övrig industri har vid klusterbildning. 

De näringar som drar minst nytta av klusterbildning är de som befinner sig närmast 

konsumenten, så som biografer, bokhandlare och utställningslokaler.  

 

I Stockholm står kulturindustrin för 5,87 % av arbetsmarknaden, vilket gör att staden ligger 

tvåa i tabellen över andel kulturell verksamhet på arbetsmarknaden. Detta kan jämföras med 

London som ligger på första plats och uppvisar en siffra på 5,95 %. När EU’s tjugofem 

främsta regioner för kulturindustrin togs fram, hamnade Stockholm på tionde plats.  

5.3.3 Förebilder i Stockholm och världen – konst- och kulturkluster 

 

När Stockholmshem arbetar med att skapa ett konstkluster i Hökarängen är andra nationella 

konstnärssatsningar viktiga inspirationskällor enligt Henriksson E. (2011b). Såväl 

Stockholmshem som stadsdelsförvaltningen har varit på Studiebesök i Seved i Malmö för att 

hämta inspiration. För att illustrera det som möjligtvis kan ha inspirerat dem presenteras 
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nedan kulturstaden Malmö och pågående klusterbildningar i Stockholm. Att kulturindustrin 

betraktas som viktig i dagens stadsbyggande, åskådliggörs inte minst av att Stockholm ligger 

på andra plats efter London vad gäller andel anställda inom den kulturella sektorn. 

 

Kulturliv som begrepp står vid stadsplanering i dagens Stockholm för attraktivitet och 

storstadspuls enligt kulturdirektör Berit Svedberg (2010). Kulturen som näring och kulturen 

kopplad till innovationer skapar enligt henne förutsättningar för nya mötesplatser och kreativa 

kluster. Detta medför i sin tur behov av en förändrad stadsplanering där kulturen tidigt får ta 

plats. Stockholms kreativa kluster i Liljeholmen, Kista och Hjorthagen har enligt henne 

skapats genom samarbete mellan kultur- och stadsbyggnadsförvaltningarna, entreprenörer, 

fastighetsägare och de som står för den kreativa verksamheten.  

5.3.4 Malmö – en konststad  

I Malmö stad finns över 300 offentliga verk tillgängliga utomhus (Malmö stad, 2011). Genom 

en internettjänst kallad konstkompassen görs konsten tillgänglig och sökbar. Här går det även 

att läsa information om samtliga konstverk. Konstfrämjandet har sedan 1997 arrangerat ett 

återkommande arrangemang kallat Gallerinatten skriver Forssell M. J. (2011). År 2011 

medverkade 35 gallerier och institutioner. Dessutom ställde 6 konstnärer ut tillfälliga 

konstverk på olika platser i staden enligt Konstfrämjandet (2011). Besökarna erbjöds också ta 

del av ett tio-tal guidade turer till fots, med cykel och med buss. 

Då Moderna museet i Stockholm arrangerade ”Modernautställningen
7
” 2010, bidrog Malmö 

konsthögskola för första gången med fler konstnärer än högskolorna i Göteborg och 

Stockholm enligt Forssell M. J., (2011). Malmö konsthögskola lockar enligt henne studenter 

då den betraktas som en av Europas ledande högskolor för konst. Även den internationella 

profilen påstås generera attraktivitet. Det finns enligt henne flera områden i staden med 

inriktning på konst. Gallerierna bildar enligt hennes beskrivning kluster i närheten till någon 

av institutionerna. Hon menar att det kommersiella konstlivet i flera fall samexisterar med de 

ideella verksamheterna. När Forssell M. J. (2011) ger exempel på kulturella områden i Malmö 

är följande områden inkluderade; Området invid Triangeln där Malmö konsthall och flera 

gallerier finns, Möllevångstorget där flera kommersiella gallerier syns, samt ett 

galleri/projektrum för samtida ickekommersiell konst, Ystadgatan/Bragegatan bjuder på ett 

av de större konstklustren med Konsthögskolans galleri (KHM), Lillith preformance studio, 

Skånes konstförening, Abandoned studio, ett flertal konstnärsateljéer och -verkstäder med 

inriktning på konst, och Centrum som sedan 2009 rymmer Moderna Museet Malmö som är 

en filial till Moderna Museet i Stockholm.  Malmöhus konstmuseum ligger vid Malmöhus 

slott och inrymmer Sveriges största samling av samtidskonst från Norden. Konstmuseet 

förvaltar privata fondmedel och stöttar såväl det lokala som det nordiska konstlivet genom 

stödinköp. 

                                                           
7 Modernautställningen speglar den nutida svenska konsten nationellt och internationellt (Moderna museet, 

2011). Utställningen utgör Moderna museets mönstring av samtidskonsten. 
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5.3.5 Telefonplan i Liljeholmen – det kreativa klustret 

 

Liljeholmen är en av Stockholms stadsdelar som genomgått stora förändringar de senaste åren 

skriver Stockholms stad Kulturförvaltning (2010). Genom att koppla ihop olika aktörer så 

som fastighetsägare, entreprenörer, Konsthögskola och kulturutövare har området utvecklats 

från industrisamhälle till ett så kallat kreativt kluster. I början av 2000-talet tog enligt 

beskrivningen fastighetsbolaget Vasakronan över LM Erikssons gamla industrilokaler i 

området med en uttalad ambition att skapa ett så kallat kreativt-kluster. I dagsläget finns flera 

verksamma delar av klustret etablerade, utanför de gamla industrilokalerna. Två skolor 

dominerar enligt beskrivningen området: Konstfack, högskola för konst och design och Hyper 

Island, industribaserad utbildning riktad mot medieindustrin. Även Svenskt Tenn uppges ha 

etablerat sig här. Området sägs också innehålla ett Materialbibliotek för designer, arkitekter 

eller produktutvecklare. Även KK-stiftelsen
8
 uppges vara representerad genom företaget 

Upplevelseindustrin. Upplevelseindustrin driver i sin tur Företagsinkubatorn Transit. Transit 

arbetar på icke kommersiell basis med rådgivning och coaching riktad till kreatörer för att 

skapa kontaktytor och/eller samarbeten mellan dem. De verkar också för att stötta en större 

spetskompetens. Uthyrning av arbetsytor sker enligt kulturförvaltningen via Designkontoret 

Kolonien och lokaler tillhandahålls av Telefonplan Studio. Genom att upplåta yta samlas 

kreatörer under samma tak. Kulturhuset Midsommar gården beskrivs erbjuda diverse kurser 

med kulturell anknytning. Området erbjuder också ett icke kommersiellt projekt rum; Ropa 

rum för konst, där verk som är under produktion ställs ut liksom samtidskonst. En ideell 

kulturförening driver enligt uppgift Bio Tellus vars scen uppvisar ett brett utbud av musik, 

dans, poesi, teater, preformance, föreläsningar, jazz jamsessions, mini orkester dansfestival 

etc. Även restauranten Landet sägs rymma en scen för musikframträdanden. Planer på att låta 

den yttre miljön reflektera de näringar som ryms i området i en större grad sägs vara 

förestående. Det uppges också finnas en ambition att skapa möjligheter för kreatörerna att 

samverka i större projekt.  

5.3.6 Hjorthagen – ett scenkonstkluster 

 

Stadsdelen Hjorthagen är planerad att utvecklas till en scenkonst stad för dans, nycirkus och 

visuell teater enligt Stockholms stads Kulturförvaltning (2010). Området planeras enligt dem 

att gå från industriförort till en så kallad ”klimatsmart storstadsmiljö”. En av gasklockorna 

kommer enligt uppgift att vara kvar och inrymma såväl konsthall som butiker, förskola, 

bibliotek och serveringar. Föreningen Internationell scen ansvarar enligt egen uppgift för att 

etablera den organisation som kommer att driva scenen och scenklustret, de ska även samla 

intressenter, kompetenser och engagerade personer (Föreningen Internationell Scen, 2009). 

Beståndsdelarna av klustret förväntas enligt dem bestå av kompanier, teknikföretag och andra 

relaterade näringar med internationell potential. Scenkonstklustret sägs ha ambitionen att 

förmedla en internationell framtoning genom att varva utländska gästspel med nationella 

kompanier och residency. Aktörerna i klustret har enligt beskrivningen den gemensamma 

                                                           
8 KK-stiftelsen bildades 1994 av dåvarande regeringen med medel från de nedlagda löntagarfonderna (KK-

stiftelsen, 2011). Stiftelsens ambition är att finna nya vägar mellan forskning och akademi genom att finansiera 

forskning och kompetensutveckling i samverkan med näringslivet och offentliga sektorn. 
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ambitionen att koppla upp mot internationella nätverk och marknader. De delar idéer, 

repetitionslokaler och lager liksom risker och kostnader.  

 

Gasverket planerar att verka i flera så kallade sfärer; En konstnärlig kärna utgör navet, 

utanför denna finns en organisation som driver scenen och klustret samt formulerar 

verksamhetsplanen. Därefter kommer samverkan med närområdets näringsidkare och 

besökare, följt av ”Stockholm brand” som består av de företag som samordnar Stockholms 

strategier vad gäller; investeringsklimat, turism och marknadsföring av staden. Den nationella 

kulturpolitiken utgör den femte sfären då de nationella målen utformas av regeringen, vilket i 

sin tur ger påverkan på den statliga finansieringen och påverkar därigenom de företag som 

etableras i området. Den yttersta sfären består av internationellt verkande organisationer så 

som ”Kulturrådet, Svenska Institutet och EUs kulturfonder”. 

 

5.4 Residency 
 

I ovanstående beskrivningar är det tydligt att staden i flera fall medverkar i att generera 

kulturella klusterbildningar. I projekt Hållbara Hökarängen är bostadsbolaget Stockholmshem 

huvudaktör. Kulturen uppmuntras i såväl Regeringens kultur proposition, som i den Regionala 

utvecklingsplanen för Stockholmsområdet och Kulturvision 2030, att fungera på en 

internationell marknad. Det är tydligt att en internationalisering av konst och kultur 

eftersträvas i de projekt som staden driver. Vad gäller Hållbara Hökarängen skulle en 

internationalisering kunna möjliggöras av instiftandet av ett så kallat residency. 

 

Vad gäller residency berättar projektledare Emma Henriksson (2011) att Konsthall C på ett 

tidigt stadium nämnde denna form av stipendium inom projekt Hållbara Hökarängen. Hon 

berättar vidare att hon fångade upp tanken på residency från dem. Ateljéprogrammet i 

Botkyrka har enligt henne varit en inspirationskälla liksom Marabouparkens residency. För att 

förstå vad ett residency kan tillföra ett konstkluster presenteras tre olika residencyn närmare i 

det kommande stycket; Kulturförvaltningens residency, Marabouparkens residency och 

Ateljéprogrammet i Botkyrka.  

5.4.1 Kulturförvaltningens syn på residency 

 

Inom Kulturförvaltningen arbetar IASPIS med residency för konstnärer inom landet såväl 

som utomlands berättar Dahlgren L. (2011). Hon pekar på nödvändigheten av att titta på det 

sammanhang som omger den verksamma konstnären för att kunna skapa ett attraktivt 

residency. Möjlighet till intressanta intryck och samverkan med andra konstnärer spelar enligt 

henne stor roll. Hon menar att ett stipendium för uppehälle som är knutet till residencyt också 

är nödvändigt för att generera attraktivitet. Om ett residency skapas i Hökarängen är enligt 

henne en koppling till Konsthall C av största vikt.  

 

Hon säger vidare att boendestandard i residencyn kan variera. Standarden styrs av sedvanliga 

lagar och regler vad gäller ordinarie funktionella bostäder. Genom att erbjuda en god standard 
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försäkrar sig den som utlyser stipendiet sig om ett visst klientel. Nyutexaminerade konstnärer 

accepterar enligt henne ofta enklare förhållanden så som pentry. De konstnärer som varit 

verksamma ett längre tag och kanske har familj kräver dock litet högre standard. Naturligtvis 

spelar vistelsetidens längd en stor roll angående vilken betydelse standarden får. En veckas 

vistelse ställer enligt hennes erfarenhet lägre krav än tre månaders vistelse. 

 

Konstnärsnämnden har stipendium som gäller ateljévistelse. De har inga lägenheter att 

erbjuda, men har kopplat ett stipendium för boendekostnader till ateljéstipendiet enligt 

Dahlgren L. (2011).  Svenska konstnärer uppmanas enligt henne att själva finna en bostad 

medan utländska konstnärer inkvarteras på Columbus hotell på Tjärhovsgatan, Södermalm. 

Hon berättar att Konstnärsnämnden arbetar för att utveckla konsten i Sverige och de utländska 

gästerna som bjuds in av kulturförvaltningen är genom sin konst intressanta för såväl 

institutioner som andra konstnärer att samverka med. Konstnärsnämnden verkar även för att 

främja utbyte mellan länder såväl som regioner. En stor tonvikt läggs enligt henne vid att 

arbeta med kontaktnät. Svenska konstnärer kan också söka projektpengar från 

Konstnärsnämnden. 

 

För finansiering av residencyn finns EU-pengar att söka berättar Dahlgren L. (2011). Det 

finns enligt henne även organisationer som kan stötta en residency-verksamhet såväl 

finansiellt som genom kontaktnät. Ett exempel på sådan verksamhet är Kulturkontakt Nord 

som står för ett ekonomiskt bidrag samt kontaktnät hos Nordiska Konstnärsförbundets 

residency i Malongen på Södermalm. Syftet med samarbetet mellan de båda parterna är att 

gynna konstnärligt utbyte i de Nordiska länderna. Inom Europa finns flera olika Nätverk som 

skapar möjligheter till utbyte. Dahlgren L. berättar att en kartläggning utifrån ett holländskt 

perspektiv har skett. Hur detta ter sig utifrån ett svenskt perspektiv kan hon dock inte svara 

på. 

 

Hon berättar vidare att vid inrättande av ett residency är det viktigt att rent praktiskt klargöra 

vad som ingår i detta och vem som står för försäkringar.  Detta skrivs enligt henne med fördel 

in i hyresavtalet. Stipendiet är i regel avgränsat i tid, därigenom är det skattebefriat, berättar 

hon. Om ett stipendium skulle gälla för en längre tid pekar hon på att arbetsgivaravgift och 

skattefrågor blir aktuella. Den konstnär som erhållit ett residency-stipendium, brukar 

förpliktigas att skriva en redovisning angående om residencyt varit betydelsefullt och på 

vilket sätt. 

5.4.2 Marabouparkens residency 

 

Enligt Helena Selder (2011), curator vid Marabou parken och initiativtagare för dess 

residency finns inga regler för hur ett residency skapas. Det finns enligt henne en stor 

variation av utbudet av dessa. Marabouparkens residency vänder sig till nyutexaminerade 

svenska konstnärer och består av ett vistelsestipendium. Konstnärerna erbjuds en ateljé och en 

bostad som tillhandahålls av det kommunala bostadsföretaget Förvaltaren. Hon berättar att 

konstnärerna som erhåller ett stipendium även får i uppdrag att utarbeta ett skissuppdrag för 

gestaltning av någon av bostadsföretagets fastigheter eller markområden. Fastighetsbolaget 
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står i sin tur för en budget per konstnär. Samarbetet med unga konstnärer och deras 

utsmyckning av det offentliga rummet har enligt henne blivit en profilfråga för 

Marabouparken. Det som legat projektet till last enligt Selder H. är att det från början skulle 

omfattats av en tydligare vision och en mer genomtänkt budget. För att åstadkomma ett dröm-

residency behövs enligt henne de båda ovan nämnda ingredienserna samt en bostad i närheten 

av en hyggligt stor ateljé i ett område som intresserar konstnären. Tillgång till kollegor och 

möjligheter till samarbete i ett nätverk samt utställningsmöjligheter för konsten skapar också 

enligt henne en förutsättning för ett attraktivt stipendium. Hon uttrycker att ett residency i ett 

drömscenario skulle inkludera gratis bostad och ateljé samt levnadskostnader. 

5.4.3 Ateljéprogrammet i Botkyrka – konsten som katalysator 

Botkyrka har 82 400 invånare, av dessa är 50 % invandrare av första eller andra generationen 

enligt Botkyrka kommun (2011). Över etthundra språk är representerade i kommunen.  Av 

kommunens 32 500 bostäder är 63 % belägna i flerbostadshus. Utav dessa utgör 

Botkyrkabyggens andel 60 %.  

Själva stipendiet Residence Botkyrka drivs av 

Botkyrka konsthall i samarbete med Kultur- och 

fritidsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Botkyrkabyggen och Mångkulturellt centrum (figur 

19) enligt hemsidan för Residence Botkyrka (2011). 

De senare är engagerade i ett nationellt uppdrag 

gällande migrationsforskning. Sammanhanget för 

Residence Botkyrka är enligt hemsidan internationellt 

i och med den befintliga 

befolkningssammansättningen. Konsten som 

produceras här förväntas därför vara undersökande, 

platsspecifik och ”kontext baserad”. 

Ateljéprogrammet bär enligt hemsidan med sig förhoppningen att uppnå en hållbar 

samhällsutveckling ur såväl ett socialt som ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Här står 

det också att Botkyrkabyggen genomför Ateljéprogrammet för att föra samman och utveckla 

olika discipliner så som; internationellt verksamma konstnärer, curators, arkitekter, forskare, 

samhällsbyggare och pedagoger. Förhoppningen är att forskare och samhällsplanerare ska 

utgöra en resurs för konstnärerna medan konstnärerna tillför nya perspektiv till dem och 

Residence Botkyrka. Inom ramen för projektet har kommunen valt att tillämpa en generös 

tolkning av enprocentregeln
9
. Konstnärerna inom projektet bjuds in att delta i 

exploateringsprocessen, d.v.s. redan på idé- och planeringsstadiet. Detta är en del i ett 

undersökande arbete vad gäller nya former för offentlig konst. De projekt som stöttas har den 

gemensamma nämnaren att de inte kan genomföras utan en längre tids vistelse. Lokal 

delaktighet är också viktigt, liksom konstnärlig frihet. De konstnärer som omfattas av Ateljé 

                                                           
9 En procent av kostnaderna för om-, ny- och/eller tillbyggnad sätts av till konstnärlig gestaltning i stadsrummet 

(Stockholms stad, 2011. 

Figur 19 Mångkulturellt centrum i 

Botkyrka. Foto: A Fredriksson 
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programmet bjuds in av Botkyrkabyggen, de som inte blivit inbjudna har likväl möjlighet att 

söka programmet. 

Johanna Sandell (2011), verksamhetsansvarig och grundare av Residence Botkyrka berättar 

att de initialt arbetade i två år med att undersöka och kartlägga dess förutsättningar innan 

residencyt började verka på ett praktiskt plan. Bland annat utformades enkäter för att samla in 

konstnärers bästa och sämsta erfarenheter från residency. Detta arbete möjliggjordes via ett 

bidrag från Framtidens kultur. Redan från början framstod en internationellt kulturell 

anknytning som viktig. Att sedan enprocentregeln kunde utnyttjas möjliggjorde enligt henne 

det unika konstnärliga implementerandet i samhället. Detta grepp motiverade och 

möjliggjorde även för bidragsgivare att anslå mer medel. Även bostadsbolaget har bidragit 

med ekonomiska medel. Hon berättar vidare att det i det praktiska arbetet har varit viktigt att 

transformera stora monetära bidrag till flera mindre poster för att på så sätt möjliggöra för 

flera samtidskonstnärer att verka. Samtidigt har hon i arbetet varit mån om att lämna utrymme 

för de så kallade mjuka frågorna. Att använda flera utställningslokaler för konsten har också 

varit viktigt. Såväl bibliotek som mångkulturellt centrum som ytor utomhus har använts. Att 

involvera allmänheten har varit och är en av de viktigaste frågorna inom verksamheten menar 

hon. Residencyn kan i flera andra fall vara stängda för allmänheten och vända sig enbart till 

konstnärer. När man talar om konst, konstnärer och residencyn, måste man enligt henne bära i 

åtanke att det finns olika slags konstnärer. Några vill arbeta publikt, andra inte. Det är de som 

arbetar publikt som kommer i fråga inom programmet i Botkyrka.  I Botkyrka har modellen 

med residency visat sig vara intressant. Även andra aktörer i samhället så som institutioner för 

utbildning och högskolor har visat stort intresse att etablera sig i dess närhet och eller knytas 

an till det på annat sätt.  

Nyckelfunktionerna för Botkyrkas residency är enligt Sandell J. (2011) kopplingen till den 

kommunala verksamheten såväl som en stark lokal förankring. Själva uppbyggnaden av 

residencyt via en styrelse och vidare till arbetsgrupper är enligt henne av största vikt för dess 

funktion och prestation. Här är det viktigt att påvisa att konsten eller verksamheterna kring 

konsten inte kan fungera som socialarbetare. Konsten kan dock förmedla det som ryms i 

samhället till den politiska sfären och spegla de strömningar som råder. För att kunna 

genomföra en kartläggning av närområdet har verksamheten inom residencyt inrättat 

medborgar-representanter som fungerar som parter i medborgarstyrelser. Hon berättar att 

dessa representanter får betalt för sitt arbete, då det är viktigt för hela projektet att det sker på 

ett professionellt sätt i alla led. Representanterna fungerar även som lokala ambassadörer och 

utgör på så sätt basen i ett fungerande nätverk. Att konstnärssatsningen har genomförts genom 

engagemang från politiker genererar enligt henne stora möjligheter i flera riktningar. Hon 

pekar på att det är viktigt att framhålla att denna satsning inte har med den politiska 

majoriteten att göra, då residencyt och verksamheterna runt detta har ambitionen att vara 

politiskt obundna. Ett exempel på residencyts funktion kan enligt henne beskrivas med ett 

nyligen genomfört projekt där en talesman från ett romskt samhälle i Belgrad bjöds in för att 

samtala med svenska stadsplanerare och romska företrädare i Sverige. Genom att förmedla 

kontakter och fördjupa kunskap skapas möjligheter för staden att erbjuda en bildad 

samhällsservice. Genom att staden är en part i projektet känner de enligt henne att det är deras 
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program som genomförs. Eftersom residencyt är kopplat till forskarvärlden menar hon att det 

dessutom bildas en kraftfull plattform att kommunicera utifrån. Här kommunicerar man inte 

enkom med den konstnärliga sfären, här inkluderas flera grupper i samhället, säger hon. 

Många residencyn har enligt henne svårt att finna just en plattform för kommunikation. Här 

ser hon att de lyckats tack vara tydliga målformuleringar från start. 

Ovanstående exempel belyser residencyts andra huvuduppgifter vilka är att fungera på en 

publik nivå samtidigt som det är utbildande. Sandell J. (2011) pekar på att en av 

grundtankarna är att du kan visa vilken konst som helst till vem som helst så länge som du 

talar om konsten med betraktaren. Hon exemplifierade detta med ett tillfälle då hon visade 

samtida konst i ett kvinnofängelse i Mongoliet. Kvinnorna uppskattade såväl konsten som 

berättelserna som förmedlades runt densamma trots att de hade få referenser till det de såg. 

Detta bevisar enligt henne att det är den mänskliga presentationen och närvaron liksom hur du 

talar om konstverken som är avgörande. Naturligtvis bygger upplevelser från konst även på 

den kvalitet som presenteras. För att konst skall fungera måste den vara av god kvalitet säger 

hon. 
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6 Fallbeskrivning 
 

6.1 Hållbara Hökarängen – konst spåret 
 

Inom projektet Hållbara Hökarängen kommer ett ”Konst-kluster” att skapas i Tobaksområdet 

berättar projektledare Henriksson E. (2011). Intentionen är enligt henne att tillvarata områdets 

befintliga kulturliv och bygga vidare på detta, med målsättningen att låta stadsdelen bli en 

intressant plats att verka på för konstnärer. Hon berättar vidare att området förväntas inrymma 

trettio konstnärliga verksamheter 2013, varav ungefär tio är befintliga och belägna i 

byggnaden kallad Blå taket, det hus som även rymmer Konsthall C. Under hösten 2011 har 

Stockholmshem arbetat med att hyra ut ytterligare tio lokaler i området till konstnärlig 

verksamhet och de konstnärliga verksamheterna kommer i slutet av 2011 vara fördubblade till 

antal och uppta omkring tjugo lokaler. Målsättningen är att frigöra ytterligare tio lokaler för 

konstnärlig verksamhet under den tid som projektet pågår. I arbetet med Hållbara 

Hökarängens konstspår, har det funnits och finns det tankar om att etablera bokaler, ateljéer, 

residency, kontorshotell och kulturföreningar med caféverksamhet. De nytillkomna 

konstnärslokalerna som tillkom hösten 2011, ligger i markplan och hyrs ut som just 

konstnärslokaler. Hyreskontrakten för dessa lokaler är villkorade på så sätt att verksamheterna 

på något sätt måste inkludera offentligheten genom till exempel workshops, kurser och/eller 

försäljning. I och med att projektet omfattas av en stor öppenhet för idéer, är verksamhets 

områden för de tio kommande lokalerna än så länge inte bestämt säger Henriksson E. (2011). 

 

Enligt Henriksson E. (2011) utnyttjas i dagsläget flera lokaler som lager och problem med en 

”lagrifiering” av området har skapat en till synes livlös stadsdel. I de fall lokalerna används 

som lager är fönstren enligt henne ofta insynsskyddade. Därigenom får området ett 

igenbommat uttryck. För att möjliggöra en intensifiering av kulturlivet kommer bland annat 

lagerlokaler att frigöras i lämpliga lägen. Med lämpliga lägen menas till exempel tidigare 

butikslokaler med stora fönster. Hyresgästerna i dessa lokaler kommer att erbjudas nya 

lagerlokaler, mer lämpade för ändamålet. Då omdisponeringen möjliggör för konstnärer att 

ställa ut sina verk i fönstren, förväntas den igenbommade bilden av stadsdelen omvandlas till 

ett öppet och levande område. De verksamheter som välkomnas bör som tidigare nämnts ha 

inslag av en öppen del i verksamhet. Även öppna ateljéer välkomnas enligt henne, liksom 

samarbetsprojekt med Konsthall C. Henriksson E. berättar vidare att Stockholmshem har lagt 

ner ett stort arbete på att utveckla hyresavtalen för de konstnärliga verksamheterna. Endast 

professionella konstnärer enligt samma kriterier som Stockholms stad använder sig av för att 

förmedla ateljéstöd är aktuella som hyresgäster. Det innebär att högskoleutbildning i de flesta 

fall krävs. Hon menar vidare att Hökarängen generellt sett har låga lokalhyror. 

Stockholmshem sponsrar dock Konsthall C med en lokal. Eftersom en av huvudintentionerna 

för det pågående projektet Hållbara Hökarängen är att skapa ”ett levande Hökarängen”, är det 

av största vikt att projektet lever vidare efter det att Stockholmshems insats är över. För att 

detta ska vara möjligt, måste aktörerna enligt Henriksson E. ha skapat en gemensam 

plattform. Denna kan vara fysisk eller digital eller både och.  
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Socialtjänsten och Stockholmshem delar lokaler inom projektet 

Hållbara Hökarängen. Socialtjänsten drivet projekt ”Levande 

Hökarängen”. De har olika fokus men vill dra åt samma håll, det 

vill säga, lyfta stadsdelen. De har enligt Henriksson E. et all, 

(2011) inbördes olika roller och uppgifter och samarbetar med 

tonvikt på centrum. En fysisk platsanknytning är enligt dem en 

förutsättning för att de skall lyckas med projektet. Kontorets 

placering i vårdcentralens gamla lokaler (figur 20) har medfört 

att ett bra nätverk byggts upp. Alla som på något sätt kontaktat 

Henriksson E. (2011) har uppmuntrats att komma med idéer och 

tipsa andra som kan vara intresserade av projektet. På detta sätt 

har en bred efterlysning av intressenter gått ut, med målet att ta 

tillvara och lokalisera de lokala krafterna från de som bor 

och/eller verkar i området. Anledningen till att en bred 

medborgarförankring sökts är att de som bor och verkar i ett 

område anses ha en känsla för vad som kan fungera. En fördel med att ha ett lokalt beläget 

kontor är att möten och visningar av lokaler går smidigt då de befinner sig i området. Även en 

känsla för området byggs upp bland de som arbetar i projektet, genom att befinna sig bland de 

som bor och arbetar här. Många personer ur lokalbefolkningen ringer på dörren och söker 

kontakt. En nackdel med att vara belägna på detta sätt är enligt Henriksson E. et. all. (2011), 

är att de har setts som ett medborgar- och servicekontor för Stockholmshem. Till exempel 

samlade en farbror på sig felanmälningar och rapporterade dessa varje dag. Den stora fördelen 

är enligt dem tillgängligheten. Flera konstnärer har bara tittat in. Finbar Krook Rosato, 

curator, och potentiell kraft bakom ett residency är ett exempel på resultat av spontankontakt. 

Ett annat exempel utgörs av den klick ungdomar med problem i stadsdelen som själva sökte 

upp Stockholmshem och ville ha en lokal att softa i, eftersom de inte är välkomna på 

ungdomsgården. De uppgav att lokalen skulle vara drogfri och måste vara stängd på helgen då 

de ville festa, men kunde öppnas på söndags eftermiddagen, så de hade någonstans att hänga. 

Deras intressen förutom att festa och att hänga, kretsar kring musik och hipp hopp. Dessa 

ungdomar skulle kunna betecknas som potentiella värstingar. Det vore enligt Henriksson E. 

et. al. värdefullt om man inom Hållbara Hökarängen kunde finna ett projekt som kunde gagna 

en större grupp och inkludera även dessa individer. Ett sådant projekt skulle kunna utgöras av 

det projekt som föreslagits av Pacoco Francisco Gil, konstnär och projektledare på Fryshuset, 

förutsatt att han erhåller kulturbidrag i någon form. Även denna konstnär och projektledare, 

hörde av sig spontant till Henriksson E. 

 

Det har inte gjorts någon undersökning av hur personer som kontaktat Hållbara Hökarängen 

hittat till projektet. Sociala medier som facebook och Emmas blogg har visat sig ha god 

genomslagskraft för att sprida projektet, liksom socialt nätverkande via kontakter. På frågan 

om stadsdelsförvaltningens engagemang i bildandet av konstkluster så kommer ett möte med 

engagerade personer och föreningar att anordnas måndagen den 24/10 2011.  För att få en 

inriktning på det fortsatta arbetet har Stockholmshem även bjudit in flera av de verksamma 

aktörerna i Hökarängen till workshops. Bland de inbjudna återfinns konstnärer, initiativtagare 

Figur 20 Entrén till Hållbara 

Hökarängens kontor. Foto: A 

Fredriksson 
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så som Micaela Gustafsson som initierat bl.a. Plaskdamsfestivalen, Jens Eriksson 

initiativtagare till Hökarängens dag, Stadsdelsrådet, Vardagsmat med flera.  

 

Inom kulturspåret finns det enligt Henriksson E. intentioner från Stockholmshems sida att 

skapa ett gångstråk mellan centrum och Konsthall C. För att åstadkomma en 

sammanhängande väg har tanken funnits att på något sätt snitsla en bana där besökaren leds 

längs vägen av olika synintryck. Det finns i dagsläget ingen uttänkt, färdig strategi.  Även ett 

arbete med att utveckla fastigheten blå taket pågår, här utgör Konsthall C en viktig 

samarbetspartner. Konsthall C har ombetts leda processen och involvera de övriga 

konstnärliga verksamheterna och hyresgästerna i arbetet. Målsättningen med detta arbete är 

att tydliggöra den konstnärliga verksamheten och möjliggöra en mötesplats i området samt 

undersöka om det går att driva ett café i fastigheten. Även tvättstuge-muséets möjligheter 

kommer att tas hänsyn till inom projektet.  

 

Förslag och tankar baserade på vad som framkommer i detta arbete, gällande gångstråkets 

gestaltning presenteras i bilaga 1. 

 

Inom projektet Hållbara Hökarängen har miljö- och hållbarhetsmålen för Hökarängen 

formulerats av Elfors på Asfaltsblomman Miljökonsult (Asfaltsblomman, 2011). Dessa har en 

specialinriktning mot hållbar stadsutveckling och en inriktning mot företag och organisationer 

med fokusering på miljöarbete. De har enligt Elfors (2011), arbetat i workshop-format med 

Stockholmshem och presenterat möjliga visioner för år 2030 och 2050 med utgångspunkt i de 

miljömål som satts upp av regeringen. Företaget har enligt henne även hjälpt till att skriva en 

ansökan om bidrag till ”Hållbara städer” som utlysts av regeringen  

 

6.2 Konstkluster 
 

Etableringen av ett konstkluster 

begränsas huvudsakligen till 

Tobaksområdet (figur 21), vars 

kulturella verksamheter kommer 

beskrivas närmare under rubriken 

Konsten i Tobaksområdet. 

Stockholmshem uppger via 

Henriksson E. (2011) att de också är 

öppna för etableringar av kulturell 

verksamhet utanför detta område.   

 

Konstklustret som Stockholmshem 

vill etablera i Hökarängen centreras i 

Tobaksområdet där även Konsthall C 

finns etablerade sedan 2004. Även de 

Figur 21 Tobaksområdet som främst berörs av konstspåret. 

Källa Stockholmshem. 
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befintliga ateljéerna finns i samma byggnad som konsthallen. Att konsthallen redan finns i 

området gör att den formar ett nav för konstnärlig verksamhet. Detta kan sägas bero på att den 

har flera former av publik verksamhet på många nivåer. De erbjuder enligt vad som beskrivits 

ovan; en verksamhet som riktar sig till skolbarn, en annan vänder sig till en konstintresserad 

publik. Konsthallen står också för samhällsdebatt och belyser genom sina projekt olika 

strömmingar som sker på flera plan i samhället. Att konsthallens verksamhet skapar 

kontaktytor och ger återverkan på olika plan i samhället illustreras inte minst i förstudien till 

RUFS ”Att dela ett samhälle”. Konsthallen symboliserar också en historisk förankring genom 

den permanenta utställningen inom Hökarängsarkivet. 

 

Ambitionen att skapa en attraktiv stadsdel kan spåras till ägardirektiven. Genom att förvalta 

lokalerna på ett sådant sätt att stadsdelen blir attraktiv, kan detta projekt utgöra en modell för 

hur man skulle kunna arbeta i andra stadsdelar. Tidigare uthyrningsstrategier accepterade 

lager i lokaler som ursprungligen använts som butiker. Detta medförde att områden upplevdes 

som otrygga och gav ett slitet intryck. En annan intention som framgår av det som tidigare 

sagts är att en ökning antalet konstnärer och ungdomar i området kan öka toleransen gentemot 

det sociala ansvar som stadsdelen står för. Det finns inga ambitioner att gentrifiera området, i 

stället säger man sig vilja behålla en anda som tidigare förknippades med Södermalm. Det har 

också uttalats tankar på att utöka verksamheten med träningslägenheter om projektet får 

genomslag. Att just konsten hamnar i fokus i denna stadsdel handlar enligt utsago om att 

konsten redan är en etablerad och befintlig resurs i området. Enligt ägardirektiven skall 

Stockholmshem utgå från det plats specifika. Detta ligger även väl i linje med de politiska 

styrdokumenten som redovisades i början av detta arbete. Frågan är dock vilken form ett 

konstkluster kommer att ta och hur det kommer att manifestera sig på platsen. De nya 

konstnärerna som tillåts etablera sig i klustret måste ha högskoleutbildning. De måste även ha 

någon form av offentlig verksamhet i de lokaler de hyr och tillåts inte att bomma igen 

skyltfönstren. 

 

Henriksson E. (2011) menar att det som finns i konstnärsklustret i dag utgörs av allt från 

mycket professionell samtidskonst till amatörer. Hon säger att det är viktigt att synliggöra 

konsten och lyfta fram den som en av områdets kvaliteter. Vidare uttrycker hon uppskattning 

över den amatörkonst som finns representerad, men menar att det inte behöver finnas 

beröringspunkter mellan amatör- och professionell konst. Hur konstnärsklustret kommer att 

gestaltas utåt är ännu inte helt klart enligt henne. Stadsdelen Sorgefrid i Malmö rymmer enligt 

vad hon erfar, till exempel ett konstkluster utan några publika delar. För konstnärerna är detta 

enligt henne ändå en intressant plats att verka på. Hon menar att publika delar inte är 

nödvändiga för att åstadkomma en bra verksamhetsplats, men de är viktiga för att skapa en 

levande stadsdel. Hon poängterar att Stockholmshems ambition är att de boende och besökare 

skall känna och möta konsten. Vidare påpekar hon att om projektet utgår från affärsmässiga 

principer och det förväntade resultatet består av en attraktiv och levande stadsdel. För att 

möjliggöra att målen uppfylls, informeras alla intresserade konstnärer av de underliggande 

intentionerna vilka uppmuntrar till inslag av publik verksamhet som till exempel öppna 

ateljéer. Även hyresavtalen som de nya konstnärerna skriver under är anpassade till de 

intentioner som projektet står för genom att intentionerna även är formulerade i dem. 
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Samtidigt påpekar Henriksson E. det faktum att de nya konstnärerna som etablerar sig i 

Tobaksområdet hyr lokaler i markplan. De vill enligt henne ha samverkan och kommunicera 

med och möta boende och besökare. Befintliga konstnärer som hyr ateljéer kanske inte vill 

exponera sig på samma sätt menar hon. Om konstnärsklustret får en publik inriktning medför 

det enligt henne en mer levande stadsdel. Hon poängterar att Stockholmshem uppmuntrar till 

publik verksamhet som flyttar ut i stadsrummet och är öppna för användning av 

Stockholmshems mark.  

 

Flera av de intervjuade konstnärerna och konstnärligt verksamma personerna i Hökarängen 

har uttalat åsikter gällande vad ett konstkluster innebär för dem och vilken syn de har på ett 

konstkluster. De reflektioner som uttryckts återges nedan. 

 

Einarsson K. (2011), verksamhetsansvarig på Konsthall C, säger att hon har svårt att ta till sig 

kluster som idé, hon skulle föredra att projektet byggde på grannskapsidéer och utforskade 

vad en sådan inriktning skulle innebära för stadsdelen. Även konstens betydelse som en del i 

det offentliga samtalet skulle enligt henne vara intressant att utforska i det arbete som pågår. I 

ett fortsatt arbete skulle det enligt Einarsson K. vara konstruktivt att byta ut begreppet kluster 

mot grannskap och nav mot mötesplats.  

 

Konstnären Jan Ryden (2011), pekar på nödvändigheten av kontaktytor, vilka enligt honom är 

ett måste för att möten skall uppstå. Annars, säger han, ”går folk bara till och från sina 

arbetsplatser utan socialt utbyte”. Han jämför det med liknelsen: ”Det är som att bygga ett 

bostadsområde, det ger ingen stad”. Om målet är att skapa ett kluster skulle det enligt honom 

även vara bra med två mötesplatser, ett café och något annat. Eller Konsthall C och något 

tvärs över gatan. Han säger vidare att ”en stor konstnärlig verksamhet ger som bekant inget 

kluster”. Om klustret får en synlig representation beror enligt honom på de konstnärer som 

verkar i det. Han pekar också på att det måste skapas en dynamik, som i till exempel Paris där 

två rivaliserande konstnärs caféer tävlar med varandra. Konsten och människorna måste ut på 

gatan för att det ska kännas. Som ett exempel nämner han den Arabiska våren, där torget 

utgjorde en mötesplats. Även om ryktet spreds via facebook, var det de fysiska mötena som 

syntes. Målet måste enligt honom vara att få ut folk på gatan och inte sitta vid datorerna.  

 

Oona Linke (2011), som också är konstnär, menar att ett konstkluster vore ett sätt att lyfta 

områdets dåliga rykte, och höja Hökarängens status. Att detta är möjligt via etablering av 

konst, menar hon exemplifieras av den förändring Telefonplan genomgick sedan Konstfack 

flyttade dit. Att satsa på konst är enligt henne också välkommet då det spinner vidare på idéer 

och visioner från då stadsdelen byggdes. Det behövs i dag enligt henne möjligheter för 

konstnärerna i området att visa upp sig. Hon exemplifierar med de tillfällen när Konsthall C 

har haft öppet hus. Vid dessa tillfällen har enligt henne konstnärer också bjudits in att öppna 

sina ateljéer. Hon poängterar att det behövs fler liknande projekt för att skapa möjligheter till 

utbyte mellan konstnärerna. Hon pekar också på att Stadsdelen och Stockholmshem måste bli 

bättre på att utnyttja sina konstnärer genom till exempel projekt i skolorna. En satsning med 

konstnärlig inriktning måste visas på något sätt och det måste enligt henne finnas en 
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plattform, annars sitter konstnärerna kvar i sina ateljéer. Eftersom det finns ungdomar i huset 

vore det önskvärt med en korsbefruktning säger hon. 

 

Enligt Iris Causevic (2011), konstnär med ateljé i Hökarängen, är förutsättningen för att ett 

kluster skall fungera låga hyror, eftersom de flesta konstnärer försörjer sig med andra jobb 

utöver konsten. Han som ung konstnär omger sig gärna med kollegor och uppger att 

samarbete stimulerar honom. Yngre konstnärer vill enligt honom ha sällskap och tillhöra 

ateljéföreningar om fem till sex konstnärer. Om det finns ateljéer och konstnärer så brukar 

samarbeten uppstå och han tror att ett kluster skulle sköta sig självt. Att behov finns, är han 

övertygad om, då han har flera kollegor som är bosatta i Hökarängen som vill ha just ateljé i 

området. Han berättar vidare att konstnärer från hela staden köar för att få exponera sig på 

Centrifug i Konsthall C, då det är såväl gratis som genererar god exponering. 

 

Ovanstående uttalanden poängterar vikten av samverkan mellan aktörer, fysiska mötesplatser 

och låga hyror samt möjlighet till exponering av konsten på ett fysiskt plan. 

 

6.3 Konsten i Tobaksområdets vid projektets början 
 

För att kartlägga vilka kulturella värden som existerar i Tobaksområdet vid projekt Hållbara 

Hökarängens början har samtliga ateljé-hyresgäster sökts upp. Även de synliga konstnärliga 

influenserna i området har dokumenterats. Med synliga influenser menas de aktiviteter som på 

något sätt gjort avtryck i närområdet det senaste året och involverat allmänheten. Begreppet 

konst har här använts ur ett vidare begrepp och inkluderar här såväl arkitektur som hantverk 

och evenemang i olika former. Vid kartläggningen av lokalhyresgästerna i byggnaden som 

benämns Blå taket har samtliga lokalhyresgäster beskrivits. 

 

6.3.1 Arkitektoniska och arkitekturhistoriska värden 

Tobaksområdet liksom torget är ritat av David 

Helldén. Områdets i särklass mest unika 

byggnad (Figur 22 och 23) är det sicksack 

formade huset (Schönning K., 2000). För att 

möjliggöra uppförandet av denna byggnad drev 

Helldén igenom en stadsplaneändring, syftet var 

att motverka monotoni. I dag är denna byggnad 

kulturmärkt med blå märkning vilket motsvarar 

fodringarna för byggnadsminnen enligt 

Kulturminneslagen. Byggnaden utgör dock inte 

kulturminne. Riksantikvarieämbetet (2005a) 

beskriver den som en ”Byggnad med en unik 

planform och en av 1950-talets mest 

särpräglade bostadsbyggnader i Stockholm... Byggnaden bevarar sin ursprungliga arkitektur 

in i minsta detalj och utgör med sin veckade fasad ett karaktärsskapande inslag i 

Figur 22 Det sicksack formade huset, sett från 

Sjöskumsvägen Foto: A Fredriksson 
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stadsbilden.” Hela Tobaksområdet uppvisar enligt Schönning K. (2000) flera av Hökarängens 

utmärkande miljökvaliteter, så som de gårdsrum som skapas av bebyggelsen då den står i 

vinkel mot varandra samtidigt som en yttre del gränsar mot park- och naturmark. Det som 

skiljer Tobaksområdet utseendemässigt från övriga Hökarängen, är enligt honom den ljusa 

färgsättningen. Fasaderna är i huvudsak sprits putsade med vita slätputsade inramningar runt 

fönster och vid våningsavskiljare. Även tegelhus finns 

längs Tobaksvägen. Han beskriver att området redan från 

början planerades att rymma 600 lägenheter, barndaghem, 

hem för ogifta mödrar, livsmedelsbutiker, och lokaler för 

hantverk och industri i liten skala. Riksantikvarieämbetet 

(2005b) beskriver Tobaksområdet som ”En ovanligt väl 

gestaltad enhetlig miljö med miljöskapande värde och 

genomtänkt markplanering som medger ett omsorgsfullt 

utnyttjande av terrängen och olika naturinslag. Tidstypiskt 

inslag bestående av lägre butikslänga. Byggnaderna 

bevarar sin ursprungliga arkitektur trots vissa 

förändringar såsom utbytta balkongfronter, dock i 

anslutning till den ursprungliga utformningen.”. Flertalet 

byggnader i området omfattas av grön kulturmärkning 

vilket innebär att det är värdefullt ur en historisk, 

kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. 

Eftersom området enligt vad som redogjordes för under 

rubriken Dagens Hökarängen är aktuellt för ansökan om 

riksintresse, poängteras dess unika arkitekturhistoriska 

värden.  

6.3.2 Övriga verksamheter med konstnärlig anknytning  

 

Lilla Lokalen för kreatörer – en kreativ plattform 

”Lilla lokalen” är belägen på Sjöskumsvägen 28, (figur 24), 

mitt emot Konsthall C. Föreningen Lilla lokalen för kreatörer 

bildades i februari 2010 berättar Gustafsson (2011) Här 

huserar ett tiotal lokala konstnärer och kreatörer. På grund av 

trångboddhet utgör lokalen deras kreativa plattform. Här skrivs 

pjäser, barnböcker och musik. En person klipper film och en 

annan har syateljé, även dockor tillverkas här. Den 19 juni 

genomförde de verksamma en ”Plaskdamsfestival”. Lilla 

lokalen har även arrangerat fem loppmarknader och var med 

att arrangera Hökarängens dag. I samband med Hökarängens 

dag och loppis på gatan spelade Micaela Gustafsson med 

bandet Goda grannar låtar från hennes nyutgivna barnskiva.  

 

 

Figur 23 Det sicksack formade huset 

sett från Fagersjövägen. Foto: A 

Fredriksson 

Figur 24 Entré till Lilla lokalen för 

kreatörer. Foto: A Fredriksson 
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Plaskdamsfestivalen 

Plaskdamsfestivalen initierades av Micaela Gustafsson (2011), en av medlemmarna i Lilla 

lokalen för kreatörer sommaren 2011. Festivalen genomfördes med bidrag från Farsta 

stadsdelsförvaltning. Hon berättar att hon, förutom att organisera och samordna festivalen, 

även uppförde teaterföreställning i samarbete med en mimartist. Festivalens program innehöll 

också andra aktiviteter så som båtbyggeri för barn, båtturer i plaskdammen, barnrytmik, 

försäljning av fika, kläder, dockor och ekologiska varor. Plaskdamsfestivalen gästades av 

föreningen Vardagsmat. 

 

Nästkommande sommar finns planer på att turnera med plaskdamsfestivalen i samarbete med 

Parkteatern. Festivalen kommer då att turnera till samtliga plaskdammar i Stockholm berättar 

hon. Inom projektet hoppas hon också kunna presentera en utställning om plaskdammarnas 

historia och historier som utspelat sig kring plaskdammar. I Hökarängen finns enligt henne till 

exempel en historia om en älg som plötsligt stod i plaskdammen och drack vatten. 

 

Kollektivhus förening – med ateljéer och matlag  

Kollektivhusföreningen Cigarrlådan (figur 25) på 

Tobaksvägen 22, 24 och 26 bildades i samband med 

stadsdelsförnyelse projektet 1985, meddelar hemsidan för 

Cigarrlådan (2011). Initiativtagarna ville skapa ett starkare 

socialt skyddsnät genom bo-gemenskap och fann ett värde i 

att dela vardagen med andra människor. Huvudsakligen 

bestod initiativtagarna av föräldrar till elever i Martinskolan. 

Kollektivet är inrymt i ett flerbostadshus med lokaler i 

bottenvåningen. Lokalerna rymmer såväl matsal som kök och 

lekrum för barnen samt ateljé för målning och snickeri. Föreningen driver ett matlag där 

medlemmarna turas om att laga mat för en gemensam måltid mellan kl. 17.00 – 19.00. Även 

externa deltagare välkomnas att delta i matlaget berättar Linde M. (2011).  

 

Parkleken Fagerlid 

Figur 25 Kollektivhusföreningen 

Cigarrlådan. Foto: A Fredriksson 

Figur 27 Entré till Parkleken Fagerlid. Foto: A 

Fredriksson 
Figur 26 Lekredskap Parkleken Fagerlid. Foto: A 

Fredriksson 
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Parkleken Fagerlid (figur 26, 27 och 28) är belägen mitt emot byggnaden blå taket. I 

lekparkens närhet finns en plaskdamm. Utanför parkleksbyggnaden finns en nyrenoverad 

lekpark och en tennisplan som spolas till isbana på vintern berättar Foss-Sjökvist P. (2011), 

samordnare. Personalen på parkleken förmedlar enligt henne traditionella lekar så som 

”burken” och ”riara”. Det finns lekredskap, racketar, bollar, stjärtlappar och cyklar till 

utlåning. Även familjekvällar anordnas en gång per år med tombola och tävlingar samt lekar. 

En annan återkommande aktivitet en ljusstöpnings-vecka som förläggs till veckan innan första 

advent. Ett besök av parkteatern brukar ske varje år. Parkleken samarbetar enligt Foss-

Sjökvist P. i liten skala med Bästa svängen Hökarängen, Korpen och idrottsföreningen 

Olympia. De har tidigare arrangerat familjekväll i samarbete med Hyresgästföreningen. Hon 

berättar att de ser positivt på Stockholmshems satsning på ett konstkluster och meddelar att de 

är öppna för samarbete om det skulle finnas möjlighet till sådant.  

 

I parklekens verksamhet ingår även Öppna förskolan i 

Fagerlid som vänder sig till barnfamiljer och erbjuder 

aktiviteter så som sångstund och lek tillfällen samt 

skapande verksamheter. Förutom familjer, brukar flera 

dagmammor i området utnyttja verksamheten. Öppna 

förskolan har också vid flera tillfällen arrangerat 

utflykter eller samarbetat med andra öppna förskolor 

och bjudit in pedagoger så som till exempel Maria 

Llerena som håller kurser i baby-salsa. Personalen på 

öppna förskolan skulle välkomna en öppen ateljé för 

föräldrar och barn i byggnaden kallad blå taket. 

6.3.3 Under det blå taket 

 

Byggnaden som kallas blå taket (figur 29) inrymmer 

en mängd aktiviteter med konstnärlig eller potentiellt 

konstnärlig förankring. Enligt Henriksson E. (2011b) 

finns det finns vakanta lokaler i byggnaden som skulle 

kunna rymma kontorshotell med kulturell inriktning. 

Det finns även utrymmen som skulle kunna användas 

som café. Stockholmshem håller som bäst på att 

inventera byggnaden samt göra en översyn av vilka 

förändringar som krävs för att optimera användningen 

av lokalerna. Handikappanpassning är en av de 

inriktningar som redan projekterats. Även de 

omgivande markytorna håller på att inventeras för att 

ge fastigheten ett tillgängligt intryck. Henriksson E. 

berättar att Stockholmshem är mycket positiva till att 

upplåta markytor för konstnärlig utformning. Runt 

själva byggnaden har sly röjts bort och det finns enligt 

Figur 28 Gungor Parkleken Fagerlid, med 

blå taket i bakgrunden. Foto: A Fredrikson 

Figur 29 Byggnaden Blå taket. Foto: A 

Fredriksson 
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henne möjlighet att uppföra en uteservering i anslutning till Konsthall C, med utsikt in mot 

parken. 

 

Vid kartläggningen av konstnärerna i fastigheten har huvudsakligen två frågor ställts.  

  

1. Hur ser du på ett konstkluster?  

2. Vilka möjligheter till samarbete ser du i de aktiviteter som finns eller kommer att 

finnas? 

Frågorna ställdes inom ramen för ett telefonsamtal, där konstnärerna erbjöds att tala fritt och 

uppmuntrades att berätta vidare genom i stunden formulerade följdfrågor. 

 

Konsthall C – ett konstverk och en institution 

I dag inrymmer Tobaksområdet Konsthall C (figur 30), som enligt 

Boren T. och Koch D. (2009) representerar Hökarängen på ett 

positivt sätt då den gjort sig ett namn i konstkretsar. Konsthall C är 

ursprungligen ett konstverk influerat av demokratibegreppet, 

uppfört av Per Hasselberg år 2004 skriver Einarsson K., (2010) i en 

intervju av Hasselberg på hemsidan för Konsthall C. Målet var 

enligt denna att åstadkomma en kritisk, reflekterande och långsiktig 

dialog. Som ägare stod ursprungligen Hökarängens Stadsdelsråd, 

vilka drev konsthallen som en form av stadsdelsförnyelse. Per 

Hasselberg och Stadsdelsrådet formulerade tillsammans 

konsthallens inriktning. Stadsdelsrådet krävde att det skulle finnas 

två permanenta utställningar; en om David Helldén, arkitekten 

bakom Hökarängen och en om Hökarängens historia. På hemsidan 

meddelas att förutom ordinarie utställningslokal, rymmer konsthallen utställningsytan 

centrifug vilken är öppen för alla att ställa ut på i tre veckor, utan kostnad (Konsthall C, 

2011). För att ställa ut här, bokas en utställningstid på samma sätt som man bokar 

tvättstugetid. Bokningslistan släpps enligt hemsidan två gånger per år.  

 

Anledningen att konstverket tog sig uttryck av en konsthall och att den är belägen i en 

tvättstuga handlar enligt Einarsson K. (2010) om att konsthallen som begrepp passar in i 

formatet vad gäller Stockholm och de demokratiska influenserna som rådde då stadsdelen 

byggdes. Sedan 40- talet har ambitionen varit att det ska finnas en kultur institution i varje 

stadsdel. Tvättstugan symboliserar de demokratiska tankarna och illustrerar de statliga 

utredningarna som förespråkar en människotyp som löser problem genom att ta sig an 

allmänna frågeställningar och förespråkar kollektivt ägande. Eftersom konsthallen förmedlar 

olika utställningar över tiden skiftar målgrupperna. Innehållet i utställningarna förväntas dra 

olika publik och bära med sig den outtalade frågan: – ”okej, nu pratar vi om det här, vem är 

intressantast att prata med?” uttrycker Hasselberg i en intervju genomförd av Einarsson K., 

(2010).  

 

Figur 30 Fönster med 

program för Konsthall C. 

Foto: A Fredriksson 
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Kim Einarsson (2011), verksamhetsledare på Konsthall C berättar att de är helt ointresserade 

av begreppet kluster, som lanserats i och med projekt hållbara Hökarängen. De skulle hellre 

se att projektet kopplade tillbaka till den historiska kontexten för området och 

grannskapsenheterna. Konsthallen ägs fortfarande av Stadsdelsrådet och Kim berättar att detta 

faktum bidrar till att denna verksamhet är annorlunda än många andra. Kombinationen av 

stiftelse och förening gör stor skillnad. Bara genom ägarformen kommer mycket positiva 

kontakter konsthallen till del, så som det faktum att den som driver konsthallen direkt hamnar 

i Stadsdelsrådets styrelse. Konsthallen får då enligt henne del av ett befintligt nätverk. För 

Konsthall C är det enligt henne även viktigt att ingå i ett internationellt nätverk. Konsthallen 

arbetar med politisk konst som färgas av den politiska kontexten. De samarbetar med olika 

grupper i samhället och har upplåtit sin lokal för möten med bland annat en grupp som kallas 

stadskampen, för filmvisning och andra sammankomster. 

 

Einarsson K. vidare att Konsthallen inte har något egenintresse av att uppfylla 

målsättningarna för Söderortsvisionen, även om de är ensamma att omnämnas som institution 

i deras målformulering. Konsthallen vill driva ett ideologiskt program och hon finner det 

märkligt att de blivit inskrivna i en vision om utvecklingen i Söderort. Dessutom har 

Konsthallen inte en sådan framförhållning i sin verksamhet att de är säkra på att ens existera 

längre än ett år i taget. Detta beror enligt henne på att nya medel för verksamheten söks på 

nytt varje år av Stockholms stad och Kulturförvaltningen, vilka är de största finansiärerna. 

Denna existentiella osäkerhet gör det enligt Einarsson K. svårt för dem att fungera som ett nav 

i en förtätning av kulturen i stadsdelen. Hon reflekterar sedan över de förväntningar som finns 

kring deras verksamhet och tror att de bottnar i att det finns en föreställning om att Konsthall 

C är större än de är. I Sverige är det ovanligt med denna storlek och verksamhetsform, många 

andra konsthallar är enligt henne privat finansierade. Ur ett nationellt perspektiv finns några 

ideella institutioner i Göteborg och Signal i Malmö som har en liknande skala. Konsthallen får 

inga bidrag från stadsdelsförvaltningen vilket i sin tur gör att de inte behöver svara upp mot 

politikerna eller deras målsättningar. Att driva en institution i denna skala är enligt Einarsson 

K. svårt, men det har också stora fördelar.  

 

Angående projektet Hållbara Hökarängen, pekar Einarsson K. på att Stockholmshems projekt 

delvis bygger på frågor som länge drivits av Stadsdelsrådet. En av frågorna som enligt henne 

drivits länge är frågan om social och kulturell förtur till bostäder. Den bygger på att ömsom 

sociala och ömsom kulturella hänsyn skall tas vid förmedling av förturs-lägenheter, för att 

väga upp en snedvriden situation i lokalsamhället. Även diskussionen om bokaler har drivits 

tidigare av Per Hasselberg i stadsdelsnämnden. Einarsson K. pekar på att Konsthall C är ett 

resultat av Ytterstadssatsningen och det faktum att alla satsningar resulterar i nya projekt. Hon 

berättar vidare att de inom projektet Hållbara Hökarängen har försökt bidra och påverka 

genom att hänvisa till konstnärer som kan vara lämpliga samarbetspartners. Hon berättar 

också att de har regelbundna möten, ungefär en gång per vecka med Emma Henriksson, 

projektledare för Hållbara Hökarängen. Inom projektet har Konsthallen fått mandat att välja 

de arkitekter som skall ta ett helhetsgrepp på huset. Deras val av arkitekter grundar sig i det 

intresse arkitekterna visat av att delta i ett arbete som drivs av en process. Meningen är att 

under arbetets gång åstadkomma en process som kopplar ihop hökarängsbornas vilja och det 
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konsthallen representerar. Detta skulle enligt henne kunna ske i ett workshop-format. Hon 

tycker också att det är jättebra om Stockholmshem vill arbeta med ytor utomhus och vägen till 

Konsthall C, även om de själva inte har möjlighet att hålla i detta arbete. En möjlig 

samarbetspartner skulle enligt henne vara Stockholm Konst som redan har en befintlig 

infrastruktur med projektledare. Hon pekar på det faktum att arkitekturen och 

stadsplaneringen i området är en av anledningarna till att Konsthallen startades. Den refererar 

genom sin existens till grannskapsbygget och idén om Stadsdelsråd, även om Stadsdelsrådet 

bildades långt senare. Hon menar vidare att de idéer som rådde vid byggnationen av 

Hökarängen använde stadsbyggnation som test yta för att applicera dessa. Detta placerar 

enligt henne Konsthallen i en specifik historisk kontext. Einarsson K. pekar på att det är 

Stockholmshem som har sökt upp konsthallen i detta projekt där de lokaliseringsmässigt 

placerats i en central position.  

 

I en reflektion över varför man har en konsthall idag, kommer Einarsson K. fram till att 

Konsthall C verkar inom flera olika specificerade och specialintresserade Communitys genom 

flera olika samexisterande verksamheter. Film-aktiviteterna inom Surr-surr är mycket viktiga 

enligt henne, liksom verksamheten på centrifug och i Pannrummet som drivs inom formatet 

öppet forum. Just pannrummet har de lånat från Stockholmshem som en test yta, till att börja 

med under ett år. Tanken är att det kan fungera som ett gemensamt utrymme, kanske för dem 

som verkar i huset, om de kan hitta former för ett nätverk med delat ansvar. Konsthallen 

driver även ett arbete med en kolonilott i närheten av veckodagsområdet. Här samarbetar de 

med Hökarängens skolor. 

 

I planeringen inför år 2012 anges följande som planerade samarbetspartners: ABF, Bildmuseet 

i Umeå, Curator Lab, Konstfack, Kungliga Konsthögskolan, Goethe Institutet, Polska 

instiutet, Umeå universitet, Stockholmshem, Iaspis, Atelier 123, Hökarängsskolan, 

Koloniföreningen i Hökarängen, Hökarängens Stadsdelsråd, Hyresgästföreningen Vävstolen, 

Oslo Kunsthall, Künstlerhaus Stuttgart, Farsta stadsdelsförvaltning, Fritidsgården Morris, 

Stockholmshem m fl. (Ahlstrand, 2011). 

 

6.3.4 Befintliga konstnärer med ateljé under det blå taket 

Ateljéförening; Gunvor Larsson, Eva Zettervall och Susann Wallander 

Gunvor Larsson (2011) berättar att dessa tre etablerade konstnärer delar ateljé och startade en 

ateljéförening för att ha möjlighet att ansöka om bidrag. Larsson G har arbetat på plats i 

Hökarängen vid flertalet tillfällen. Hon har bland annat rustat upp plaskdammen invid 

Konsthall C och i december invigs en konstnärlig utsmyckning i en HSB-fastighet på 

Pepparvägen som hon utfört. Hon arbetar med konst och glaskonst i offentliga miljöer. I 

Stockholm har hon främst samarbetat med Stockholmshem. Hon berättar att hon liksom de 

två damer hon delar ateljé med är etablerade och arbetar med de uppdrag som beställs. De 

samverkar inte med övriga konstnärer i huset utan arbetar var och en för sig. De samarbetar 

inte ens med Konsthall C, då de har fullt upp med sina egna projekt. 
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Johan Scott 

Konstnären Johan Scott är flerfaldigt belönad och har två ateljéer ovanför Konsthall C (Scott, 

2011a). Han undervisade tidigare som professor på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 

och har varit medlem i den Kungliga Akademien för de fria konsterna. Via hans hemsida 

visas en diger lista på verk. Johan framstår som en oerhört produktiv konstnär med såväl 

enskilda verk som utsmyckningar av offentliga miljöer. Konstnärerna som verkar i byggnaden 

har enligt honom kontakt med varandra via informella kontaktnät (Scott J., 2011b). Några av 

konstnärerna i huset är Scotts före detta elever. På frågan om vilka behov av gemensamma 

aktiviteter som finns bland konstnärerna svarar Scott J. att en gemensam verkstad skulle vara 

bra. Hyresgästföreningens verkstad står enligt honom ofta tom och det vore bra om den kunde 

göras tillgänglig för samtliga verksamma i huset. 

 

Jan Rydén 

Jan Rydén hyr en lokal med fem ateljéer som han i sin tur kan hyra ut till andra konstnärer 

(Henriksson E., 2011). Mellan den 19 september till den 2 oktober 2011, bjöds allmänheten 

och kollegor in till en lokal vid namn pannrummet, som han lånat av Konsthall C. De 

inbjudna kom för att ta del i en diskussion om måleriet som ett sätt att tänka (Rydén J., 2011). 

Projektet gick under namnet ”Thinking trough Painting” och var ett samarbete mellan 

Kristina Bergh, Jan Rydén, Sigrid Sandström och Jonatan Habib Engqvist. Konstnärerna har 

samarbetat under en längre period och följt varandras arbete. De har även tagit intryck av de 

målande konstnärer, curators, och filosofer de besökt i Stockholm, Oslo och New York. I 

praktiken innebar projektet att tre konstnärer flyttade ner sina ateljéer i pannrummet och bjöd 

in personer de ville träffa alternativt träffade personer som bokat in sig hos dem, berättar 

Rydén J. (2011). Detta projekt kommer att utmynna i en bok, samt leda till utställningar. 

Redovisning har även skett på Konsthögskolan Mejan. Jan Rydén har förutom det 

ovanstående konstnärliga projektet även drivit projektet REKO som nu överlämnats till 

Konstfrämjandet att drivas vidare av dem. Han har ett förflutet med anknytning till 

stadsplanering då han arbetat för Färgfabriken. Nyligen var han även moderator för en 

diskussion i Slakthusområdet, inom projektet ”Ett rum med utsikt”, där en lokal 

ateljéförening belyser den förändring området står inför. Det kommer att transformeras till en 

matstad med kopplingar till det pågående arenabygget. Förändringarna stadsdelen går igenom 

sker enligt honom precis utanför ateljéernas fönster. 

 

Att Hökarängen får en förtätning av de konstnärliga verksamheterna i och med projekt 

Hållbara Hökarängen ser han positivt på då han ser området som spännande. Fler konstnärer 

kan enligt honom skapa ett intresse och attrahera varandra och andra. Det som krävs för att ett 

samarbete mellan konstnärerna skall kunna uppstå är en konkret samlingsplats menar han i 

form av till exempel ett café eller en annan form av samlingspunkt. Om mötesplats saknas 

kommer folk bara verka i sina ateljéer. Han pekar på att det i dagsläget är så att konstnärerna i 

huset inte ser varandra så mycket.  
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Iris Causevic 

Iris Causevic (2011) är en relativt ung konstnär, född 1979. Han har fleråriga konststudier 

bakom sig vid såväl Konstskolan Idun Lovén som Kungliga Konsthögskolan (Galleri Ingela 

S, 2011). Via hans CV går det att utröna att han erhållit ett flertal stipendier. Iris ser mycket 

positivt på ett konstkluster i Hökarängen. Han har blivit tillfrågad om att samarbeta med 

Konsthall C, och kommer förmodligen göra det vid tillfälle. Tillgången till panncentralen är 

enligt honom värdefull och han är sugen på att arbeta med ett projekt i den lokalen. Att 

ungdomsgården flyttat till byggnaden ser han positivt på. Han kan tänka sig att samarbeta med 

dem, till exempel undervisa eller hålla kurser. 

 

Sandra Parment 

Sandra Parment (2011) arbetar som såväl scenograf som dockmakare, hon bor också i 

stadsdelen. I dagsläget arbetar hon med det senare för dockteatern Tittut. Innan 

ungdomsgården flyttade in i fastigheten använde dockteatern Tittut denna lokal som replokal. 

Förfrågan om samarbete med ungdomsgården har lagts fram gällande om utbyte av tjänster så 

slom lån av replokal dagtid mot möjlighet till att ta del av föreställningar. Ännu har inga 

överenskommelser gjorts. Sandra ser stora möjligheter i pannrummet, då lokalen är stor nog 

att fungera för filminspelningar. Hon lyfter fram att det i Botkyrka finns gemensamma 

studiors vilka ger möjligheter till större ytor som enskilda konstnärer inte har råd med. 

Liknande samverkan kring stora lokaler och eventuellt maskiner vore önskvärt i Hökarängen. 

Även tillgång till Hyresgästföreningens snickeri skulle enligt henne gynna konstnärerna. 

Mötesplatser är enligt henne otroligt viktiga för att samarbeten skall växa fram. 

 

Oona Linke 

Oona Linke gick ut Konstfack 2009. Hon har även utbildats på Bergen National Academy of 

Arts och Capellagården (Oonalinke, 2011). Linke O.(2011) arbetar främst med skulptur och 

utgår från vardagsföremål. Hon välkomnar en förtätning av ateljéer och är öppen för olika 

former av samarbete. Vidare reflektioner som uttryckts av henne presenteras under rubriken 

Kluster. 

 

Gunnar Nehls 

Gunnar Nehls är utbildad vid Royal academy of fine Arts, School of engraving and banknote 

design, samt Bank of England printing works (Saatchionline, 2011). Han arbetar I dagsläget 

huvudsakligen med att gravera sedlar (Nehls G., 2011), men förekommer även I andra 

konstnärliga projekt. Bland annat var han med i pilotgruppen som startade skissprojektet. Ett 

projekt som riktade sig till kommunal- och landstingsanställda och tillförde en extra 

dimension i deras arbete och liv och gav dem energi. Detta projekt håller fortfarande på men 

Nehls uppger att han har för många uppdrag för att medverka i detta eller andra samarbeten i 

dagsläget. Brist på tid innebär dock inte att han är ointresserad av samarbeten i olika former. 

Bland de aktiva konstnärerna i Hökarängen finns enligt honom olika konstnärer. Några har en 

tydlig förankring i konsthallens verksamhet och aktiviteter medan andra som han själv inte är 
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lika förankrade i denna och dessa. Fler ateljéer är enligt honom dock alltid av godo, så länge 

de tillkommer på konstnärernas villkor, det vill säga har rimliga hyror. Ateljéer är inte 

dussinvara i dagens stadsplanering enligt honom, konstnärer skyfflas i det närmaste omkring. 

Han erfar att de flesta lokaler är sönder-renoverade och dyra. En funktionell konstnärsmiljö 

måste enligt honom få vara litet bufflig. Om den är för renoverad måste man vara så rädd om 

allt. 

 

Maksim Lapitskii 

Maksim Lapitskii (2011) är skådespelare och konstnär. Han använder sin ateljé till 

repetitioner såväl som tavelmåleri. Eftersom han ställer ut konstverken inne i centrala 

Stockholm, har han ingen direkt koppling till Hökarängen mer än att han verkar där. Han 

berättar att det på idéstadiet finns en tanke om att samverka med skolor och ge masterklasser 

och workshops i Hökarängen. Tankar om detta har bollats med två Hökarängsbor; Maria 

Andersson M. och Finbar Krook Rosato. 

6.3.5 Övrig verksamhet under blå taket 

Janax-snickeri 

Janax-snickeri (figur 31) tillverkar diverse måttanpassade 

specialinredningar och möbler på beställning (Janax-snickeri AB, 

2011). De är ett familjeföretag som funnits i Stockholm i trettio 

år. De vänder sig till såväl privatpersoner som företag. 

Verksamheten har inget samarbete med de övriga verksamma i 

huset (Pettersson J., 2011). Eftersom specialkompetens krävs för 

att hantera den utrustning som ryms inom företaget kommer 

samarbetsmöjligheter inte heller vara aktuellt i framtiden. 

 

Hyresgästföreningens snickeri 

Hyresgästföreningen Vävstolen tillhandahåller avancerade maskiner för snickeriverksamhet 

till sina hyresgäster (Holm, 2011).  Nyckel kvitteras ut från lokalkontoret. Eventuellt skulle ett 

samarbete med konstnärer kunna vara aktuellt i ett senare skede, om de använder lokalen vid 

tidpunkter som inte stör hyresgäster, till exempel dagtid. Förutsättningen för detta är 

naturligtvis en förfrågan från konstnärerna, vilken ännu inte framställts. Denna måste sedan 

tas upp och godkännas på ett möte. Förutsättningen är att administrationen kan lösas på ett 

godtagbart sätt. 

 

Martinskolans Slöjdsalar  

Under det blå taket finns även Martinskolans slöjdsalar (figur 32). Bohm J. (2011), lärare i trä 

och metallslöjd berättar att eleverna undervisas i dessa hantverk från femte klass till nionde 

klass. Femteklassarna får hugga ner ett träd och forma det till valfritt föremål så som en 

smörkniv eller sked. Eleverna tillverkar också mekaniska träleksaker efter egen konstruktion. 

De uppmuntras att fantisera fritt kring det de önskar åstadkomma och får sedan finna en väg 

Figur 31 Entré till Janax-

snickeri. Foto: A Fredriksson 
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att nå sitt mål. Niondeklassarna kan driva en 

kopparbägare från ett helt stycke koppar, det vill 

säga utan fogar. I syslöjden stickas lovikavantar 

och sys Waldorfdockor berättar Larsson G. 

(2011), lärare i syslöjd. Barnen lär sig sticka 

redan i första klass. Förutom att de lär sig ett 

hantverk, övar de finmotoriken och lär sig då 

lättare att greppa en penna. Även den inre 

utvecklingen poängteras i slöjdarbetet. Samtliga 

uppgifter som lärs ut inom slöjden har en 

koppling till utveckling av motorik, övrig 

undervisning och själslig utveckling. 

 

Ungdomsgården – en möjlig kulturell miljö  

I september 2011 flyttade ungdomsgården Morris 

(figur 33) till samma fastighet som Konsthall C är 

belägen i (Anagrius M., 2011). Verksamheten 

riktar sig till ungdomar som går i sjätte till nionde 

klass och utgår från ungdomarnas egna uttalade 

intressen och behov (Anagrius M., 2011, 

Stockholm stad, 2011i). Även ungdomar med 

funktionsnedsättning är enligt hemsidan 

välkomna. Det finns delar av verksamhetsutbudet 

som alltid är tillgängligt så som ”café, IT, data, 

musik och replokal, fotoframkallning, pyssel, 

konst och design, biljard, pingis och olika 

sällskapsspel”. Det går också att söka bidraget ”en 

snabb slant” via ungdomsgården för att genomföra 

ett projekt (Stockholm stad, 2011i). Anagrius M. 

(2011) konstaterar att i och med det fysiska läget 

finns förutsättningar för verksamheten att 

influeras av kultur förutsatt att ungdomarnas 

intresse väcks. Han pekar på att verksamheten av 

naturen är föränderlig och kan ta många inriktningar så som sport och kultur. I Hökarängen är 

målgruppen högstadieelever, äldre ungdomar hänvisas till Farsta där Aktivitetshuset Tuben 

riktar sig till de med musikintresse. Det är främst dit resurserna har riktats i dagsläget enligt 

honom. Eftersom det i fritidsgårdens fall endast handlar om en flytt av verksamhet prioriteras 

att ungdomarna hittar till de nya lokalerna. Efter några månader kan eventuella aktiviteter ta 

form säger han. Fritidsledarna kommer inte att erbjudas vidareutbildning eller kurser i 

samband med flytten. I september 2011 sade Anagrius M. att det inte finns några intentioner 

att verka på liknande sätt som LAVA. I oktober 2011 berättade Palmi M. (2011) att intresse 

Figur 32  Martinskolans Slöjdsalar, fönster vy. 

Foto: A Fredriksson 

Figur 33 Entré Ungdomsgård. Foto: A 

Fredriksson 
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om samarbete förklarats gentemot Konsthall C, någon strategi för införlivande av detta har 

inte dragits upp. 

 

Tvättstuga 

Tvättstugan i fastigheten fungerar som en tvättstuga (figur 34) i största 

allmänhet. Hyresgäster bokar tid för att tvätta och eventuellt tumla 

kläder. Det intressanta här är att tvättstugan och Konsthall C delar 

entré. 

 

Det finns även ett tvättstugemuseum där gamla maskiner visas. Här 

kan det enligt Henriksson E. (2011) finnas möjlighet att skapa ett café, 

som kan fungera som en mötesplats. 

 

 

 

 

 

 

I korthet har den genomförda kartläggningen av konstnärer beskrivas som att de konstnärer 

som är verksamma i området i dag kan delas in i två kategorier; de som är äldre och mycket 

etablerade och de som är yngre. Bland de konstnärer som är mycket etablerade finns 

visserligen individer som uttryckt intresse av ett kluster, men de uppvisar alla fulltäckande 

agendor, vilket gör att de kanske har svårt att interagera med varandra, med andra 

verksamheter och en eventuell allmänhet. Det finns också konstnärer bland dessa som verkar 

vilja fokusera på sitt arbete och inte har intresse att lägga energi på att bygga upp nya former 

av nätverk. Bland de yngre konstnärerna finns en mer uttalad önskan att interagera och 

samverka. De är inte lika etablerade och några av dem uppger att de arbetar på annat håll för 

att täcka sina utgifter. Samtliga befintliga konstnärer uppger att de inte har råd att betala mer i 

hyra och en viss oro har uttryckts över eventuella hyreshöjningar om området blir mer 

attraktivt.  

Figur 34 Entré dörr till 

Tvättstuga och Konsthall 

C. Foto A Fredriksson 
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6.4 Beskrivning av Hökarängens övriga platsanknutna 

kulturella-struktur vid projektets början 
 

Det så kallade Kulturspåret inom projektet Hållbara Hökarängen tar avstamp i den redan 

befintliga kulturen som de säger sig vilja förstärka. Tidigare har kulturen i Tobaksområdet 

beskrivits. Nedan följer en inventering av kulturen i övriga Hökarängen. Även skolorna och 

den form av kultur som de presenterar har inkluderats då de politiska styrdokumenten särskilt 

talar om vikten av kultur i skolan. Eftersom Hökarängen som stadsdel uppvisar stora 

arkitektoniska värden har även arkitekturen en plats i denna beskrivande del av Hökarängen 

liksom de konstnärliga uttrycken mellan och i husen. Det finns enligt uppgift ett brett utbud 

av musiker och andra kulturarbetare som bor i området, men då tillförlitliga siffror gällande 

dessa är svåra att uppbåda har de inte tagits i beaktande.  

 

6.4.1 Lokala föreningar med konstnärliga inslag 

Hyresgästföreningen 

I Hökarängen finns sju lokala hyresgästföreningar, 

fördelat på lika många lokaler, berättar Holm H. (2011) 

ordförande i Hyresgästföreningen Vävstolen, som ligger i 

centrum. Deras möteslokal var enligt henne 

ursprungligen den första kyrkliga församlingens hemvist 

i området. När Söderledskyrkan sedan byggdes flyttade 

församlingen dit. I dag fungerar lokalen som möteslokal, 

som lokal för kursverksamhet och som biograf. I 

samband med boendedialogen 2010 uppstod idén med att 

återuppväcka en tidigare lokalt förekommande 

biografverksamhet och ge den det ursprungliga namnet 

”Surr-surr”. Biografen drivs enligt Holm i ett samarbete mellan Hyresgästföreningen 

Vävstolen, Stockholmshem och Konsthall C. Hyresgästerna ombeds komma in med önskemål 

på filmer vilka sedan väljs ut av en av de tre arrangörerna – de turas 

alltså om att välja. De turas även om att betala för film rättigheterna. 

Nästa barnfilm som kommer att visas den sjätte november 2011, väljs ut 

av Kollektivhusföreningen Cigarrlådan. Hyresgästföreningen Vävstolen 

har som tidigare nämnts även initierat trollskogen (figur 35 och 36) som 

uppfördes i samarbete med Stockholmshem. Invigning förväntas ske 

våren 2012. Vävstolen har också hand om det snickeri som är beläget i 

samma byggnad som Konsthall C och flera ateljéer. De uppger att 

snickeriet är välbesökt på kvällar och helger. På frågan om de kan tänka 

sig att samverka med till exempel konstnärer i huset vad gäller snickeri 

svarar de att de måste föra upp frågan på ett möte, men att det kan finnas 

möjligheter till samverkan mellan dem och konstnärer i fastigheten. 

Figur 35 Troll i Trollskogen. Foto: A 

Fredriksson 

Figur 36 Sittande 

Troll i Trollskogen. 

Foto: A Fredriksson 
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Hökarängens Stadsdelsråd – bevakar aktuella frågor 

Hökarängens Stadsdelsråd är en ideell förening som 

fungerar som paraplyorganisation för föreningar som 

är verksamma i Hökarängen (Hökarängens 

Stadsdelsråd, 2011). Stadsdelsrådet bildades 2002 av 

bland andra Louise Modig Hall (2011). Föreningen 

har en lokal (figur 37) invid Hökarängens Centrum 

(Hökarängens Stadsdelsråd, 2011).  Dess mål är enligt 

hemsidan att driva övergripande gemensamma frågor 

samt verka för integration och närdemokrati. Rådet är 

även tänkt att fungera som en juridisk person och på så 

sätt kunna fungera som en förhandlingspart och 

remissinstans till kommunal förvaltning och i de 

frågor som kan vara aktuella. Rådet vill även fungera som förhandlingspart gentemot 

bostadsföretag. En annan del av verksamheten utgörs av utveckling av det lokala 

medborgarinflytandet. Det finns också en målsättning att skapa träffpunkter med 

medborgarservice liksom förmedla information till de boende och arbetande i Hökarängen om 

den egna verksamheten. Föreningen ger ut tidningen Hökarängsnytt fyra gånger per år 

(Pärlebo, 2011). Medlemskap i föreningen kan enligt tidigare nämnda hemsida erhållas av 

samtliga föreningar som är verksamma i Hökarängen (Hökarängens Stadsdelsråd, 2011).  

Följande föreningar var enligt hemsidan representerade, september 2011; 

Bostadsrättsföreningarna: Annandagen, Dagen, Toppsockret, Fagerängen, Lokala 

hyresgästföreningarna: Hauptvägen/Prechtvägen, Lingvägen, Russinet, Veckoområdet, 

Vävstolen, Bordsaltet, Hauptvägen/Konsolvägen, Pepparvägen, Enskilda föreningarna; 

Olympia/Hökarna, Hökarängens trädgårdsförening, Fritid Hökarängen, Hökarängsskolan, 

Kollektivet Cigarrlådan, Kastanjegårdens vänner, Musikers ekonomiska förening (Musek), 

Rädda Barnen, GT Söder, Stallföreningen Hästmyran, SPF Farsta, Matteuspojkarna, 

Trädgårdsföreningen Löken, Farsta Församling, Hökarängens hemtjänst, Hökarängens 

Socialdemokrater, Konsthall C, Moment, PRO Hökarängen, Skönstaholms Grannskapsklubb 

SWERA och Folkköket Vardagsmat.  

 

Alla som arbetar i Stadsdelsrådet gör det på en ideell basis berättar Louise Modig Hall (2011). 

Arbetet möjliggörs enligt henne av att lokalen som de huserar i är subventionerad av 

Stockholmshem. Stadsdelsnämnden har enligt henne varken stöttat Stadsdelsrådet i deras 

arbete rent praktiskt eller ekonomiskt. Hon berättar vidare att Stadsdelsrådet har drivit frågor 

som berör Hökarängen. Huvudtematiken kretsar enligt henne kring; mötesplatser, demokrati 

och integration. Bland annat har frågan om konstnärsförtur till lägenheter drivits av 

Stadsdelsrådet. Denna fråga väcktes 2004, i samband med att Stadsdelsrådet fick kännedom 

om att 25 % av Stockholms samtliga sociala förturer till bostad förlades i Hökarängen. Detta 

ansåg man från deras sida vara en felaktig fördelning och en alltför stor belastning på ett så 

litet samhälle som Hökarängen trots allt utgör. Problemet påtalades för dåvarande borgarrådet 

Erik Nilsson. Som ett konstruktivt förslag att råda bot på en ohållbar situation lade 

Stadsdelsrådet fram förslaget om konstnärsförtur. Louise menar dock att missbrukarna utgör 

Figur 37 Entré Hökarängens Stadsdelsråd. 

Foto: A Fredriksson 
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en liten del av Hökarängens problem. I stadsdelen finns inte heller någon stor etnisk grupp 

representerad, vilket enligt henne gör att det inte finns särskilt stora problem vad gäller 

segregation. Hon uttrycker vidare att Hökarängens Centrum är den stora stötestenen. På grund 

av situationen i centrum initierade Stadsdelsrådet den undersökning som genomfördes av 

Boren T. och Koch D. Undersökningen genomfördes tack vara stöd från Stockholmshems 

dåvarande VD Pelle Björklund. Vad gäller centrum anser Modig Hall L. inte att handel är det 

som nödvändigtvis måste utvecklas runt detta. Hon skulle lika gärna se en satsning på 

Stockholms största barnbibliotek eller ett folkets hus. Intentionen måste vara att få folk att 

vilja uppehålla sig i centrum menar hon.  

 

Modig Hall L. berättar vidare att Stadsdelsrådet även har initierat Hälsans stig som anlades i 

samarbete med hjärt- och lungfonden. När denna anlades fattade stadsdelsnämnden enligt 

henne ett nämndebeslut om att inte stödja dess etablering, trots en uttalad intention att arbeta 

för att främja hälsa. Hälsans stig har sedan den anlades visat sig mycket populär, besökare 

från när och fjärran har enligt henne besökt den. Stadsdelsrådet har en målsättning att 

vidareutveckla hälsans stig till en kulturstig. De har inlett ett samarbete med de kommunala 

skolorna där eleverna använder sig av stigen och undersöker de blommor och träd som omger 

den. Modig Hall L. (2011) uttrycker en vision om att utveckla andra fokusområden längs 

stigen så som till exempel arkitektur, fornlämningar och torp.  

 

Ännu en verksamhet som ligger Modig Hall L. (2011) varmt om hjärtat är Seniornet som har 

ungefär åttio medlemmar. Denna verksamhet riktar sig till seniorer i syfte att lära dem 

använda sig av internet och datorer. Detta arbete drivs i samarbete med Hökarängsskolan, där 

de lånar två datasalar för lärarledd undervisning en gång i veckan. Verksamheten är enligt 

henne en nödvändighet då många äldre inte ens kan sköta bankärenden. Detta är ett problem 

och en befolkningsgrupp som enligt henne helt glömts bort i den kommunala verksamheten. 

 

Förutom ovan nämnda verksamheter, arbetar en person med släktforskning, denna verksamhet 

drar enligt Modig Hall L. fullt hus en gång i veckan i Stadsdelsrådets lokal. Dessutom, säger 

hon finns hökarängsarkivet och Konsthall C som Stadsdelsrådet är ägare till. 

 

Vardagsmat – konstnärlig matlagning 

Vardagsmat är en ideell förening skapad av lokala Hökarängsbor 2010 i syfte att bidra till en 

mer levande stadsdel i form av ett folkkök enligt hemsidan för Vardagsmat (2011). Enligt 

denna är förhoppningen att skapa en social mötesplats. Föreningen saknade under en tid en 

lokal att verka i. Ambitionen med en lokal sägs bero på det faktum att de delaktiga i 

föreningen i flera fall är konstnärligt aktiva inom musik eller konst. Förhoppningar finns att 

även anordna ”vardagsmat” i form av kulturella aktiviteter så som konstutställningar, 

workshops, föreläsningar och eventuellt livemusik.  Vardagsmat har deltagit genom att 

servera mat på följande event under 2011; Plaskdamsfestivalen, Skeppsholmens 

Folkhögskola, diverse events och vernissage på Konsthall C, samt på Hökarängsplan under 

Hökarängens dag. Vardagsmat lagade även maten till Stadsdelsrådets årsmöte. 
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Stadsdelsförvaltningen har erbjudit vardagsmat en lokal att verka i på Hauptvägen, hösten 

2011 (Henriksson E., 2011). 

 

Bästa svängen Hökarängen – lokal kamratförening 

 

”Bästa svängen Hökarängen” (2011) beskrivs via 

hemsidan som en lokalt baserad kamratförening för 

personer som vill ha stöd i att ta sig ur missbruk 

och/eller utanförskap. Föreningen sägs fungera som stöd 

i vardagen för de som hamnat i socialt utanförskap. 

Medlemskap kan erhållas av någon av ovanstående 

grupper eller av stödmedlemmar. Föreningen anordnar 

någon form av offentligt uppträdande en gång i månaden 

i form av musik eller något annat. Medlemmarna 

tillverkar enligt hemsidan också hantverk, vilket kommer 

att erbjudas till försäljning på en julmarknad på torget 

2011. Föreningsmöten sker på café Emma på 

Kryddgården, här ges även ovan nämnda uppträdanden. Några av konserterna som arrangeras 

av föreningen har dock uppförs på Hökarängsplan. Föreningen startade i Maj 2011 och har 

sökt medlemskap i paraplyorganisationen Rainbow Sweden berättar verksamhetsansvarig 

Lindberg S. (2011). De lokaler som föreningen använder sig i dag är enligt honom utlånade 

till dem. Han uttrycker att de hoppas få en permanent lokal i närheten av Hökarängens 

Centrum. Målet är enligt honom att fungera som kontaktyta och den kulturella verksamheten 

är ett sätt att skapa ett trivsamt umgänge. Eftersom en professionell fotograf tidigare följd 

några av medlemmarnas liv, finns en förhoppning om att kunna medverka med en utställning i 

Konstiga Fönstret inom en snar framtid. Föreningen har ingen koppling till väggmålningen 

som bär titeln Bästa svängen Hökarängen, (figur 38) men har använt sig av denna som 

bakgrund vid ett flertal fotograferingar i media. 

6.4.2 Offentlig konst 

Konsten på och mellan husen 

Stockholmshem har gett ut boken Konst nära hem (Monastra N. et al. 1999). Boken är tänkt 

att fungera som en guide till konsten i bostadsbeståndet. I förordet berättar Fogelström (1999) 

att konsten liksom planteringar runt och bland husen redan från början ansetts viktig för 

företaget, som ett sätt att skapa trivsel. Boken omfattar trettioen stadsdelar. De konstverk som 

illustreras och beskrivs från Hökarängen härrör från sex olika konstnärer. Det första objektet 

återfinns enligt boken på Russinvägen 22. Det är en granitskulptur av William Marklund 

föreställande tre barn (Monastra N. et al., 1999). Skulpturens namn är Barngrupp, den 

uppfördes på 1940-talet. Därefter beskrivs centrumhusets väggmålningar av Agneta 

Johansson, föreställande en katt, fåglar och diverse husgerådsföremål. Liknande motiv av 

samma konstnär finns även i fastigheter längs Lingvägen 177-183. Därefter återges Annie 

Wibergs järnreliefer som återfinns i entréerna på Hovmästarvägen 1-3 och Stadsbudsvägen 1-

Figur 38 Gatukonst med titeln Bästa 

svängen Hökarängen. Foto: A 

Fredriksson 
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3. De är från 1956 och föreställer vardagslivet på landsbygden. Motiven är innehållsrika och 

överraskande livfulla. De stilrena relieferna i det så kallade Veckodagsområdet är av en helt 

annan natur. Gösta Fredberg har prytt portaler på såväl Fredagsvägen, Lördagsvägen, 

Söndagsvägen 4-14 och Måndagsvägen 11-45, 36-62 med djurmotiv. Dessa uppfördes i 

samband med att husen byggdes och konstnären anlitades direkt av arkitekterna Grönwall och 

Varhelyi. Ännu en relief återfinns på Söndagsvägen 1-9. Här återfinns Göran Strååts verk från 

1948, Kvinna och barn. Även vid detta tillfälle uppfördes konstverket på beställning av 

arkitekten Varhelyi. Skulpturen Källan av Renée Lord från 1997 återfinns bakom 

fastigheterna på Söndagsvägen 1-9. Konstnären bakom detta verk har även skrivit en dikt som 

klingar an till skulpturen. 

 

I Hökarängen finns också en mängd utsmyckningar i form 

av statyer, skulpturer, och fantasifullt formade 

lekkonstföremål av olika slag. Nedan följer en beskrivning 

av de konstföremål riktade till en barnslig publik som 

återfanns vid en promenad i stadsdelen hösten 2011. Flera av 

stadsdelens lekparker uppvisar lekskulpturer i olika format 

och material från vitt skilda tidsperioder. Lekskulpturen 

Ägget (figur 41) invid Konsthall C är en av de mest 

utmärkande och ursprungliga skulpturerna i stadsdelen. En 

liten modern nallebjörn i betong sitter vid den lilla sandlådan 

utanför ”lilla lokalen”, bara ett stenkast från Ägget. I närheten av Hauptvägen finns en stor 

lektiger (figur 40) placerad i en slänt flankerad av en koja och lekredskap, här återfinns också 

den sittande betongnallen (figur 42). På en intilliggande gård leker barnen med fantasifullt 

skapade djur; en tupp, en häst och kanske en elefant (figur 39). År 2010 började en trollskog 

gemensamt anläggas i stadsdelen av Stockholmshem och Hyresgästföreningen. Stigen börjar 

bakom Tobaksvägen 30 och leder ut mot Munkstycksvägen. Längs stigen återfinns ett flertal 

trollskulpturer i trä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torgets tidstypiska fontän, och murarna som markerar torgplanen är en viktig del av 

Hökarängens gestaltning. Fontänen återkommer såväl i neonskylten som utmärker torget, som 

Figur 40 En tiger. Foto: 

A Fredriksson 

Figur 42 Sittande 

betongnalle. Foto: A 

Fredriksson 

Figur 41 

Lekskulpturen Ägget. 

Foto: A Fredriksson 

Figur 39 En tupp, en häst och kanske 

en elefant. Foto: A Fredriksson 
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i logotypen på tidningen Hökarängsnytt, vilken ges ut av Hökarängens Stadsdelsråd. Att 

fontänen utgör en symbol för stadsdelen är tydligt.  

 

Konstiga Fönstret - utställningslokal 

Hökarängens Stadsdelsråds lokal 

rymmer ”Konstiga Fönstret” 

(Hökarängens Stadsdelsråd, 2011). 

Denna verksamhet startade i 

februari 2007 och fungerar som ett 

stort tittskåp för förbipasserande 

(figur 43). Initiativtagare till 

Konstiga Fönstret var Britta 

Pärlebo (2011). Hon berättar att de 

som ställer ut i konstiga fönstret 

inte söks upp utan själva söker 

kontakt med verksamheten. Från 

starten fram till i dag har omkring 

nittiofem utställningar presenterats 

i Konstiga Fönstret. Såväl amatörer 

som etablerade konstnärer är välkomna att ställa ut sin konst enligt hemsidan för Hökarängens 

Stadsdelsråd, (2011).  I första hand ställs konst med lokal anknytning ut, men även extern 

konst är välkommen enligt denna. 

 

6.4.3 Konstnärlig representation i Hökarängens skolor 

 

Martinskolan, Söders Waldorfskola10 

Martinskolan har en tydlig hantverks- och kulturprofil då pedagogiken bygger på en 

samverkan mellan teori, praktik och konstnärliga ämnen enligt hemsidan för Martinskolan 

(2011). Här står även att pedagogiken lyfter fram färg och form i elevernas dagliga miljö via 

den rumsliga gestaltningen. Hösten 2011 pågår enligt Dunås C., (2011) iordningställandet av 

en konstnärligt utformad vattenlek på skolgården (figur 45). Vad gäller hantverk, berättar hon 

att föräldrar till barn på denna skola är automatiskt medlemmar i Stödföreningen, vilken  

anordnar en årlig julbasar. Inför denna arbetar föräldrarna med att stöpa ljus, rulla bivaxljus, 

sy dockor, tova ull, baka bröd och laga mat i så kallade arbetsgrupper. Föräldrarna tillverkar 

även de skrivböcker eleverna använder sig av i skolarbetet. Julbasaren riktar sig såväl till 

                                                           
10 Waldorfpedagogiken är sprungen ur den antroposofiska människosynen  enligt Antroposofiska sällskapet, 

(2011). Den första waldorfskolan startade 1919. Pedagogiken bygger enligt dem på tanke, känsla, vilja och synen 

på den hela människan. Den egna utvecklingen kan enligt pedagogiken inte ställas i relation till andras 

utveckling. Undervisningen är personorienterad till skillnad från yrkesorienterad och konsten utgör den 

pedagogiska metoden. Kunskapsinhämtningen är medlet i undervisningen och målet är personlig utveckling. 

Detta innebär att den egna människans utveckling står i fokus, därför används inte betyg. Undervisningen sker 

efter elevernas utvecklingsfaser och anpassas åldersmässigt. 

Figur 43 Konstiga Fönstret. Foto: A Fredriksson 



Anna Fredriksson annafred@kth.se 96 

allmänheten som till eleverna och deras familjer. Hon berättar vidare att förutom ovanstående 

hantverk presenterar basaren kultur i form av dockteater för barn, eldshow, 

upplevelsefiskedamm, spöktunnel, pepparkaksland, konstutställning, pianokonsert och 

julsånger framförda av lärarkören.  

Annan kultur som förekommer på skolan är enligt henne det 

teateruppspel som framförs årligen av årskurs åtta. Tivolidagen 

genomfördes våren 2011, för att välkomna blivande förstaklassare, för 

de egna eleverna och för utomstående. Här bjöd skolan på barnteater, 

eldshow, musik och sång i en tivolimiljö. Shake a leg är enligt henne 

ett sedan två år återkommande publikt event på skolan. År 2011 

sammanföll detta med Tivolidagen. Shake a leg inbjuder till 

musikupplevelser med en livekonsert framförd av inbjudna 

professionella artister. Workshops utgör också ett inslag i denna dag. 

Tidigare har dessa involverat såväl barndans som stämsång för vuxna. 

Skolan firar högtider så som St. Martin genom att gemensamt uppföra 

teaterspel.  På St. Martin spelas sagan om St. Göran och draken upp av 

elever och lärare gemensamt (figur 44). Det finns under detta spel inslag av; musik i form av 

instrumenten trummor och flöjt samt kör och stämsång, recitation, eurytmi och scenisk 

gestaltning. Det förekommer också att lärare från skolan utannonserar och uppför publika 

föreställningar så som det Japanprogram som uppfördes av en klasslärare den 17 september 

2011 i Gubbgängen (Martinskolan, 2011). Martinskolan samverkar med KULAN, Stockholm 

stads webbaserade mötesplats mellan kultur och skola (Stockholm stad, 2011e). 

Martinskolans egen tidning Martinbladet (2011) 

rapporterar att de under tre år (2009 – 2011) beviljats 

pengar från Statens kulturråd. Detta bidrag innebär 

enligt artikeln att samtliga klasser får ta del av fysisk 

teater, talgestaltning eller dockspel genom inbjudna 

aktörer vilka 2011 utgörs av; ”TUR-teatern i 

Kärrtorp, Pantomimteatern och Abelis magiska 

teater”. Dessa ger både föreställningar och 

workshops.  Skolans verksamhet omfattar enligt 

hemsidan såväl förskola, förskoleklass som första till 

nionde klass (Martinskolan, 2011).  

 

Hökarängsskolan och Skönstaholmsskolan  

Hökarängsskolans verksamhet omfattar förskoleklasser samt första till nionde klass 

(Hökarängsskolan, 2011). Skönstaholmsskolan och Hökarängsskolan utgör tillsammans en 

och samma skolenhet uppger biträdande rektor Lindqvist C. (2011b). Hökarängsskolan har 

enligt hemsidan tre tydliga profiler; idrott, basket och musik (Hökarängsskolan, 2011). 

Musikklasserna har inriktning på rock och pop säger Lindqvist C. (2011a). De har gett 

Figur 44 Pågående 

byggnation av vattenlek. 

Foto: A Fredriksson 

Figur 45 Från föreställning av St. Göran och 

draken. Foto: A Fredriksson 
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offentliga konserter i Farsta, på Skansen och på Hökarängsplan under 

firandet av Hökarängens dag den 25:e maj 2011 (Hökarängsskolan, 

2011). Skolan arbetar i enighet med utbildningsförvaltningens 

verksamhetsplan, kultur i ögonhöjd. Bidraget ”skapande skola” söks av 

huvudmannen som är kommunen (Lindqvist C., 2011). Skolan visar 

upp en kultur profil genom att erbjuda kulturupplevelser i form av 

teater- och muséebesök. Elever, föräldrar och lärare erbjuds även 

biljetter till Kungliga dramatiska teatern via skolans hemsida 

(Hökarängsskolan, 2011). Skolan anordnar också ett kulturlotteri för 

klasserna 7-9, vinsterna utgörs av teater och musicalbiljetter. Bland 

Hökarängsskolans elever finns en ovana vid att konsumera denna form 

av kultur (Lindqvist C., 2011a). Att erbjuda kultur inom ramen för 

skolverksamheten så som teaterbesök är enligt henne en förutsättning 

för att locka barnen att frivilligt uppsöka kultur senare i livet (Lindqvist 

C., 2011b). Det har enligt henne visat sig att när skolan erbjudit mycket kulturupplevelser och 

skapat en vana vid kultur, så ökar efterfrågan på att delta i utlottningen av teaterbiljetter. 

Skolans tolkning är att det krävs ett mått av kulturvana för att själv söka upp och ta del av 

kultur, även senare i livet. Eftersom personal med kulturvana har lättare att dra i gång 

kulturella projekt, pågår ett aktivt arbete inom lärarkåren. Ett exempel på detta är den guidade 

visning med Martin Rörby, som företogs inför skolstarten, HT 2011 med fokus på 

Hökarängens arkitektur (Lindqvist C., 2011a). Om lärarna är ovana kulturkonsumenter har det 

enligt henne visat sig svårt för dem att dra i gång ett kultur projekt. I ett samarbete initierat av 

Konsthall C, bedrev eleverna i klass 5A på konstprojektet ”HISTORY, HER STORY, WHOS 

STORY” perioden 2010/2011 (Lindqvist C., 2011a, Konsthall C, 2011). De vuxna i projektet 

var enligt Konsthall C, (2011) konstnären Anna Högberg A. och klassläraren Ewa Tillbom. 

Projektet utgick ifrån närmiljön med fokus på identitet, demokrati och representation och 

inkluderade frågeställningarna; ”Vem får utrymme i samhällsdebatten och vilken berättelse är 

det som skrivs in i historieböckerna?”. Ett exempel på återkommande kulturarbete är den 

utsmyckning av skolans väggar eleverna skapar tillsammans, vilken årligen byts ut (Lindqvist 

C., 2011a). På skolgården finns en konstinstallation 

uppförd av Dina Hviid 2005. Installationen förenar 

enligt hemsidan konst och vetenskap då konsten 

inkluderar en Norrpil (Figur 47) med skolans latitud 

markerad med hjälp av gatsten i en linje under pilen. 

Flaggstången fungerar som ett solur och solhöjden vid 

vinter- och sommarsolstånd samt vår- och 

höstdagjämning är markerade på en husgavel (Figur 

46). Planeten Merkurius finns som staty och har tagit 

skalan efter tanken om att globen representerar solen 

och är nerskalad till dess storlek. 

 

Skönstaholmsskolan inkluderar klasserna förskoleklass till sjätte klass (Stockholms stad, 

2011). Skolan uppvisar en musikprofil genom ett förstärkt arbete med musik. Arbetet sker i 

verkstäder och samverkan finns med Kulturskolan genom skolans blåsorkester. Eleverna 

Figur 46 Sommar- och 

vintersolstånd 

markeras på gavel. 

Foto: A Fredriksson 

Figur 47 Norrpil. Foto: A Fredriksson 
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sätter också upp musikaler (Stockholms stad, 2011). Undervisningen är inspirerad av Bifrost 

pedagogik
11

 (Stockholms stad, 2011d, Lindqvist, 2011b).  

 

Kulturskolan Stockholm 

Kulturskolan samarbetar med Hökarängsskolan, Skönstaholmsskolan och Martinskolan då de 

bedriver verksamheter riktade till barn och unga i skolornas lokaler (Stockholms stad, 

2011m). På Martinskolan erbjuds kurser i: cello, fiol, dansmix, teater samt teater och drama 

lek. Fiolundervisning sker på Hökarängsskolan. På Skönstaholmsskolan erbjuds elever ta del 

av undervisning gällande traktering av; klarinett, trumpet, saxofon, tuba, trombon, tvärflöjt 

och valthorn. 

6.4.4 Övrig kommunal verksamhet med kulturella inslag 

Parklekarna 

I stadsdelen Hökarängen finns två kommunalt drivna bemannade parklekar; Fagerlid och 

Starrmyran (Stockholms stad, 2011l). Parklekarna bedriver enligt hemsidan en öppen 

fritidsverksamhet och välkomnar såväl vuxna som barn. Verksamheten formas efter brukarnas 

önskemål och behov. De olika parklekarna erbjuder i flera fall likartade verksamheter när det 

gäller kärnverksamheten, även om utbudet också skiljer sig innehållsmässigt. 

Utomhusaktiviteter betonas och lekredskap samt redskap för idrott lånas ut. Även skapande 

verksamhet utgör en gemensam nämnare liksom möjlighet till grillning och umgänge. 

Parklekarna har en öppen förskola inom sin verksamhet. De arrangerar också familjekvällar 

med musik och tivoli en gång om året.  

 

Parkleken Fagerlid är belägen inom tobaksområdet och beskrivs närmare under rubriken 

Konsten i Tobaksområdet vid projektets början. Parkleken Starrmyran är belägen invid 

veckodagsområdet (Stockholms stad, 2011l). Även här omges byggnaden av en nyrenoverad 

lekpark. Parkleken erbjuder lekredskap och öppen förskola. Inom parkleken ryms en 

stallverksamhet som heter Hästmyran och stöttas av stödföreningen Hästmyrans stallförening. 

Stallet och stödföreningen grundades samma år, det vill säga 1991. Stallet rymmer flera djur 

så som tre hästar, en get, höns, kaniner och marsvin. På stallet kan halvtimmes ridningar 

bokas under veckodagarna. På lördagar arrangeras ponnyridning på en kortare bana. Även så 

kallade hästis- och djuriskurser anordnas för barn från sex års ålder. Barnen lär sig här 

hantera djuren i stallet och får såväl mata som sköta om dem. Varje lucia arrangerar stallet ett 

luciatåg med hästar och ryttare. 

 

                                                           
11 Bifrostskolan grundades i Danmark 1987 (Burlin och Nyckel, 2009). Bifrostpedagogik syftar till att binda 

samman förnuft och kunskap, med fantasi och känsla. Barnsynen grundas i att barnen föds hjälplösa in i världen 

och formas genom genetiska anlag så väl som livsbetingelser. Individen konstrueras antingen genom anpassning 

eller bildning. Barnens sinnen liknas vid kakdeg som kan formas, de kan lära sig vad som helst. Barnen lär sig 

göra medvetna val genom att stå upp för sina handlingar, misstag, beslut och resultat. Barnen skall kunna känna 

att de kan påverka sin omvärld genom att känna till de olika perspektiven som formar den. Pedagogiken arbetar 

ur historiska såväl som globala perspektiv.  
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6.4.5 Evenemang och övrig kultur 

Hökarängens dag 

Hökarängens dag arrangerades av företagarföreningen och firades årligen fram tills 2005, då 

företagarföreningen lades ned till följd av vikande kundunderlag och stor omsättning av 

hyresgäster enligt Henriksson E. (2011b). Privatpersonerna Petra Spång och Jens Eriksson 

initierade enligt henne ett återinförande av denna dag, vilken sammanföll med 

boendedialogen 2011. Hökarängens dag genomfördes i samarbete med och bekostades till stor 

del av boendedialogens aktörer; Stockholmshem, Fastighetsägarna och 

Stadsdelsförvaltningen. Nästa år är det 60-års jubileum för stadsdelen och ett arrangemang för 

detta är under uppstart av bland annat Stockholmshem.  

 

Musik 

Jazzmusik har tidigare framförts på kastanjegården. Denna verksamhet har flyttat till ”ladan” 

invid Farsta simhall berättar musikern Korkman M. (2011). Det finns enligt honom ett flertal 

musiker som bor i området, vilka är verksamma inom såväl folkmusik, rock, jazz, punk mm. 

Eftersom ingen scen finns i området, är den kulturella verksamheten de står för förlagd till 

andra platser i staden. 

 

6.5 Residency i Hökarängen 
 

Finbar Krook Rosato (2011), är en lokalt anknuten curator med konstnärsbakgrund. Han 

berättar att han flyttade till Hökarängen 2005. Vid denna tidpunkt var Konsthall C precis 

nyetablerad. Han sökte då upp dem och presenterade ett projekt, viket så småningom kom 

tillstånd inom konsthallens verksamhet. Detta projekt växte fram i en organisk process med 

influenser från de aktörer som var involverade. Projektet handlade om rörelse i staden och ett 

av dess uttryck var workshops i parkour. Projektet kopplade även samman Hökarängsplan 

med Sergelstorg och presenterade utställningar på såväl LAVA som i Hökarängen. Detta 

lokala projekt väckte enligt honom tankar om värdet i att arbeta lokalt. När sedan 

boendedialogen kom till Hökarängen närmade han sig Emma Henriksson, projektledare för 

Hållbara Hökarängen med tankar om att inrätta ett residency i området. Även Henriksson E. 

visade sig ha liknande idéer inom projekt Hållbara Hökarängen. Sedan detta första möte har 

de enligt honom haft en dialog för att undersöka möjligheterna för ett samarbete. Att just 

formen residency var aktuellt för hans del beror på att han arbetade på residencyt i Botkyrka, 

under dess uppbyggnadsfas och i början av dess verksamhet 

 

Planerna om residencyt är som tidigare nämnts även sprungna ur en önskan om lokal 

förankring. Krook Rosato F. uttrycker att det är intressant att arbeta där man bor och beskriver 

vidare arbetet med ett residency som en blandning mellan värdskap och vänskap om än på 

professionell nivå. Konstnären kan enligt honom ses som en besökare och en välkomnande 

atmosfär är i detta sammanhang mycket viktig. I det residency-program som han har ambition 

att starta utgörs målgruppen av såväl utländska konstnärer som konstnärer med en lokal 
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förankring, jämt fördelade inom verksamheten. Genom att även rikta residency-programmet 

mot en lokal plattform, hoppas han kunna förankra det i närområdet.  Han berättar att han ser 

stora möjligheter för konsten inom programmet att ta plats i det offentliga rummet. 

 

Det finns även en annan tänkt inriktning på verksamheten som inkluderar en lokalt anknuten 

pedagogisk verksamhet. Denna representeras av konst- och bildpedagogen Maria Andersson, 

som enligt honom ser möjligheter att arbeta lokalt med såväl barngrupper som vuxna. Han 

berättar vidare att den pedagogiska verksamheten planeras omfatta såväl praktiskt som 

teoretiskt arbete. Denna inriktning har enligt honom föregåtts av en kartläggning av behov i 

Hökarängen vilka uppges finnas. Han har även tagit kontakt med Konsthall C för att 

undersöka om verksamheterna kan stödja varandra. Enligt honom finns ett intresse för 

samarbete dem emellan.  

 

Krook Rosato F. säger att kopplingen mellan den pedagogiska inriktningen och residencyt 

samt samarbete med lokala konstnärer kan skapa en publik för det planerade konstnärliga 

arbetet. Han ser också möjligheter för residencyt att fungera som en plattform för det lokala 

kulturlivet. Han berättar vidare att han uppfattat det som att Stockholmshem vill att de 

konstnärer som etablerar sig i området skall ha en öppen verksamhet samtidigt som de 

bedriver konstnärlig verksamhet. Med den erfarenhet som han har, ser han att detta kan orsaka 

problem för några av konstnärerna då det kan vara svårt att leva upp till detta på ett 

kontinuerligt sätt. Krook Rosato F. ser däremot att den verksamhet han planerar har möjlighet 

att ha en regelbunden öppen del och på så sätt stå för en kontinuitet. 

 

Eftersom planerna på ett residency än så länge är just planer ser han att projektet kan vara i 

drift tidigast under 2012. Han har ännu inte i november 2011, bildat den formella organisation 

som måste bära verksamheten och arbetar i dagsläget med att formulera målsättningar och 

finna lämpliga verksamhetsformer. Under arbetet med detta förs bland annat en dialog med 

Stockholmshem och konstnärliga verksamheter i Stockholm för att samla in information och 

skapa en bas. Vid konstituerandet av verksamheten ser han ramverket som en underliggande 

nödvändighet. Han säger vidare att formen för residencyt måste växa fram organiskt för att 

inte bli för satt och inflexibelt. Enligt hans erfarenhet söker många aktörer i konstvärlden 

formen av en institution alltför snabbt, vilket kan medföra att hierarkier skapas. I stället för att 

förmedla ett institutionerat och professionellt första intryck, strävar han efter att låta 

generositet och öppenhet vara det som utmärker verksamheten utåt. 

 

Han berättar vidare att residencyt kommer att utgå från en lokal i Hökarängen som 

omväxlande kan användas som utställningslokal, kontor och seminarierum. Han pekar på att 

vissa konstnärer inte vill arbeta i en lokal, utan förlägga arbetet till andra platser. Andra 

konstnärer är enligt hans erfarenhet däremot tvungna att arbeta i en lokal och om dessa är 

aktuella för stipendium menar han att en lokal måste finnas. Den bildpedagogiska 

verksamheten behöver enligt honom en fast lokal att utgå ifrån.   

 

Henriksson E. (2011) ser ett residency som en tillgång, då det kan bidra med utställning i 

offentliga rummet, workshops och kanske, seminarium. Hon pekar på att det finns ett behov 
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av att få in levande o intressant mix i klustret. Ett residency skulle enligt henne kunna tillföra 

dynamik och skapa möjligheter till samarbete. Hon berättar att Stockholmshem ser en 

möjlighet att inrätta ett residency och utlysa stipendium, även om de inte kan driva det. 

Sandell J. (2011), konstnärlig ledare för Botkyrka residency säger att om ett residency skulle 

etableras i Hökarängen skulle Konsthall C kunna möjliggöra diskussioner. Den viktigaste 

frågan vid instiftandet av ett residency är dock; vad kan residencyt erbjuda. Man måste enligt 

henne komma ihåg att konsten är en gåva till samhället som inte kan regleras in i minsta 

detalj. Grundförutsättningen för att starta en liknande verksamhet är enligt hennes erfarenhet i 

första hand pengar. Det är enligt henne, pengar som får saker att hända och allt måste få kosta 

om ett bra resultat skall uppstå. I det stora hela är ett startkapital på två miljoner kronor ingen 

stor summa, menar hon. Inte med tanke på de möjligheter ett residency kan inrymma. Hon 

pekar på att en uppriktig konstsatsning i Botkyrka har gett resultat i att högskolor attraheras 

till området, vilket gett politikerna mätbara resultat att redovisa. Inför en eventuell 

konstsatsning som den i Botkyrka måste enligt henne två huvudfrågor besvaras: Vilken konst 

och vilka konstnärer har vi tillgång till och Vad vill vi åstadkomma och utveckla med denna 

satsning. Eftersom Hökarängen ligger nära stadskärnan är det enligt henne viktigt att ge 

människor en anledning att befinna sig på platsen eller motivera dem att uppsöka den. För att 

få en publikt inriktad konstnärssatsning att överhuvudtaget fungera måste åtminstone en 

person anställas, eftersom inget händer självmant. Johanna har hört att Hökarängsbon Krook 

Rosato F. visat intresse att driva ett residency. Om han genomför detta, meddelar hon att det 

redan finns ett garanterat samarbete med henne och Botkyrka Residency. Krook Rosato F.  

har tidigare arbetat med henne inom flera projekt och hon välkomnar ett samarbete om ett 

residency skulle skapas. 

Projekt Hållbara Hökarängens intention att skapa ett konstnärs-residency är mycket intressant 

säger Einarsson K. (2011), verksamhetsansvarig på Konsthall C, så länge någon annan än 

Konsthall C driver det. Eftersom hon har en bred erfarenhet gällande residency från såväl 

IASPIS som Marabouparken, anser hon att arbetsbördan skulle bli för stor för deras 

verksamhet så som den ser ut vad gäller såväl möjlighet till bemanning som framförhållning. I 

dagsläget har Konsthallen två anställda, ett residency kräver ytterligare två anställda samt en 

säkrare ekonomisk situation än den konsthallen kan erbjuda. Hon menar vidare att konstnärs-

residency måste baseras på en klar målsättning där konstnärens lägenhet har en koppling till 

konst. För henne utgörs ett bra residency av ett stipendium där krav på produktion inte är 

kopplat till det samma. Ett exempel på detta är Back i Visby, som inte har någon 

visningsplats. Ett annat exempel utgörs av ett residency i Canada som bjuder in tjugo 

intressanta personer. Det som enligt henne utgör dess värde är de intressanta möten som kan 

uppstå. Den form av residency som konsthallen skulle kunna tänka sig att driva är Curator in 

residency, berättar hon. Detta har sin grund i att verksamhetsansvarig för konsthallen endast 

tillsätts för en begränsad tid. Om curatorn bodde lokalt skulle en större förankring till 

närsamhället vara möjlig menar hon. 

 

6.6 Resultat av Boendedialogen och Hållbara Hökarängen  
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Projekt Hållbara Hökarängen som inleddes i mars 2011 är under pågående arbetsprocess och 

beräknas hålla på till februari 2013. De resultat som uppvisats under tillkomsten av detta 

arbete, berör flera områden, vissa är påtagligt fysiska medan andra är sociala.  

 

Vid kartläggningen av aktörer med någon form av kulturell anknytning i Hökarängen visade 

det sig att flera projekt startats i samma veva som boendedialogen genomfördes. Om dessa 

projekt är en direkt effekt eller en effekt av att fokus lagts på närområdet och skapat 

strömningar är oklart. De projekt och verksamheter som uppkommit ur ett lokalt anknutet 

initiativ under intervallet för Boendedialogen såväl som projekt Hållbara Hökarängen är: 

Bästa svängen Hökarängen, återinförandet av Hökarängens dag, Plaskdamsfestivalen, Lilla 

lokalen för kreatörer, caféverksamhet på torgplanen, Vardagsmat, och biografverksamheten 

Surr-surr. 

 

Mycket som rör Boendedialogen och Hållbara Hökarängen kommuniceras via internet. 

Boendedialogen finns såväl på en egen hemsida liksom på Facebook. Hållbara Hökarängen 

har en egen blogg och en informativ sida på Stockholmshems officiella hemsida. Här har de 

som är intresserade kunnat följa det som sker i projektet samt ta del av till exempel 

efterlysningar av hyresgäster eller för den delen biodlare. En lokal biodlare har faktiskt 

lokaliserats genom en efterlysning via dessa medier. 

 

Tidigare fungerade torgplanen i Hökarängen som en spontant uppkommen parkeringsplats. 

Torget dominerades även av grupper av missbrukare. I boendedialogen framkom uttryck för 

otrygghet. När Hållbara Hökarängen väl sjösatts och resultat av boendedialogen skett i form 

av återinförande av torg, prisades Farsta stadsdelsförvaltning i lokaltidningen Mitti Söderort, 

under veckans hjälte med orden: ”Sommarens hjältar är Farsta stadsdelsförvaltning som har 

fått bort bilar och missbruk från Hökarängsplan. De har också fått igång fontänen och gjort 

torget till en trevlig plats att vara på” den 23/8 2011 (Stockholms stad, 2011j). 

 

Socialtjänstens och Bästa svängens närvaro med kaffeservering på torget har enligt Jonasson 

O. et. all. (2011) bidragit till att hyfs och sociala koder återupprättats.  De som handlar i 

serveringen måste betala för sig. Denna handling - att betala höjer enligt Jonasson O. et al. 

självkänslan hos missbrukarna, även om det bara handlar om fem kronor. Kyrkans 

verksamhet Kornet och den kommunala dagverksamheten för missbrukare; Porten, tillåter att 

besökare kommer påverkade. Detta är inte acceptabelt på torgets uteservering, som kräver 

nyktra kunder. De som kommer påverkade får visserligen köpa en kopp kaffe, men får inte 

sitta på serveringen, utan hänvisas till bänkar vid sidan om. Denna regel om opåverkade 

kunder på serveringen har enligt Jonasson O. et al, varit nödvändig för att kunna upprätthålla 

ordning. Det är inte heller tillåtet för kunderna att ha med systemkassar.   

 

Tack vare det synliga sociala engagemang som befinner sig på Hökarängsplan genom såväl 

kaffeservering som torgfest, rapporterade polisen att antalet omhändertaganden enligt den så 

kallade ”LOBBEN” sjunkit med 75 % (Jonasson O. et. all, 2011). Antalet omhändertaganden 

var förra året 39 stycken, motsvarande siffra i år är nio stycken, varav sex på torget.  
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Flera missbrukare har bytt samlingsplats och vistades under sommarhalvåret 2011 runt 

boulebanan invid Hökarängsskolan, där de verkade trivas bra och ofta spelade boule.  

 

Innan boendedialogerna hölls och projekt Hållbara Hökarängen startade, fanns flera vakanta 

lokaler vid centrum anläggningen. Lokaltidningen vittnade om ett centrum i kris. Hållbara 

Hökarängen har tagit ett helhetsgrepp på centrum och arbetar för att få dit verksamheter som 

kan attrahera kunder (Hållbara Hökarängen, 2011).  Hösten 2011, flyttade ett apotek in i 

centrum, som ett resultat av den efterfrågan som framkommit vid boendedialogen (Lindh I., 

2011). En tatueringsstudio har även öppnat på gågatan i november 2011. Tatuerare Henrik 

Gallon blev enligt bloggen för Hållbara Hökarängen (2011) flerfaldigt belönad under Tattoo 

jam 2011. Han har även ett förflutet som illustratör, och främre delen av hans lokal kommer 

att tjäna som galleri. Bloggen informerar även om att två restauranger; Mamma Sushi och 

Chevicheran Aji och Ajo öppnat i centrum under 2011. En vakant lokal utanför ICA Bomben 

på Tobaksvägen är eventuellt aktuell som vegancafé, berättar Henriksson E. (2011). 

Ansvariga för verksamheten planerar även att ge möjligheter till utställning av konst. 

 

Under boendedialogen och Hökarängens dag, 

iordningställdes en liten park med örtagård (figur 48) mitt 

emot Hållbara Hökarängens kontor. Detta gjordes som ett 

led i en satsning för att uppmuntra boende att odla i 

närområdet. Även föreläsningar med odlingstema hölls 

och Stockholmshem har lovat att hjälpa intresserade 

hyresgäster att komma i gång med närodling. 

 

Vad gäller kulturspåret har det enligt Henriksson E. 

(2011), bland annat resulterat i att konstnärer och personer 

aktiva inom kulturlivet, spontant tagit kontakt med henne. 

Bland andra har två personer varit intresserade att arbeta 

aktivt med konstnärliga projekt med ungdomar som målgrupp. En av dessa är Pacoco 

Francisco Gil, konstnärlig ledare och projektledare på Fryshuset. Han är även del av ett 

konstnärskollektiv kallat ”Hammarby artport”. Även en kvinna vid namn Mikaela med 

anknytning till miljonkultur har uttryckt intresse att arbeta med ungdomar. Ett samarbete med 

LAVA skulle enligt uppgift kunna vara aktuellt genom henne. Ingela Lindh (2011) 

konstaterar också att konstnärer är på väg in i området och ett samarbete med Konsthall C är 

initierat. Henriksson E. (2011) berättar i september 2011 att nio lokaler i dagsläget berörs av 

att omvandlas till ateljéer. Tre hyresavtal är framtagna och klara och ett är ivägskickat för 

signering. Två konstnärer förhandlar om kontrakt. Två lokaler kvarstår dock som ovissa enligt 

henne.  

 

  

Figur 48 Örtagård vid Hökarängsplan. 

Foto: A Fredriksson 
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6.7 Stadsdelsnämndens förhållningssätt i förhållande till 

Hållbara Hökarängen 
 

Enligt Birgitta Holm (2011), ordförande i Stadsdelsnämnden har de inte fört upp vare sig 

projekt Hållbara Hökarängen eller bildandet av ett konstkluster på agendan av den enkla 

anledningen att Stadsdelsnämnden överhuvud taget inte är informerade om att detta projekt 

pågår. Att det ligger till på detta sätt är enligt henne inte ovanligt då politikerna i 

stadsdelsnämnden och de olika kommunala bolagen har olika verksamhetsområden och 

uppdrag. De kan därför inte gå in och peta i varandras verksamheter eller ge varandra 

uppdrag. Vattentäta skott delar av deras områden i vad som enligt henne kan benämnas som 

stuprörspolitik.  

 

Holm B.(2011) sitter även i Kulturnämnden, inte heller här är de informerade om projekt 

Hållbara Hökarängen och det konstkluster som är i vardande. 

 

 

6.8 Stadsdelsförvaltningen förhållningssätt gentemot 

Hållbara Hökarängen 
 

Stadsdelsförvaltningen känner till Stockholmshems satsning säger Kultti T. (2011). Enligt 

hans information hade Stockholmshem problem med att 500 lokaler stod tomma. Detta 

projekt har enligt honom tagit form sedan de talat med ett antal företrädare om hur lokalerna 

ska bli attraktiva. Projektet ligger enligt hans vetskap i ett skede där man nu börjar 

marknadsföra lokalerna och området. 

 

Boendedialogen som tillhör Stockholmshems satsning i Hökarängen, genomfördes i ett 

samarbete med stadsdelsförvaltningen. Stadsdelsförvaltningen samverkar också inom ett 

kontor. I lokalen som används för kontor har en utställning inom boendedialogen hållits i tre 

dagar. Det framkom enligt Kultti T. (2011) via boendedialogen att mycket på det fysiska 

planet kunde rättas till; parkerna behövde iordningställas och problem med nedskräpning 

inrapporterades. Omkring 80 punkter har betats av och arbetet fortsätter enligt honom.  

 

Inom det arbete som utförs har Stadsdelsförvaltningen ansvar för städning, renhållning, 

trasiga lampor, och bänkar. Även parkvägar där skymd sikt (sly) och belysning utgör ett 

trygghetsproblem ligger inom deras ansvarsområde. Sociala förhållanden nära centrum-

anläggningen, det vill säga stökiga ungdomar och missbrukare och det klagomål som gäller 

att ungdomar har för litet att göra faller också under deras ansvarsområde. Mjuka sociala 

frågor så som extra stöd till familjer och ungdomar hör också till stadsdelsförvaltningen. I 

Hökarängen är det enligt honom bland annat vanligt med osäkra boendeförhållanden i andra 

eller tredje hand eller utan kontrakt. Detta framkommer när ungdomar söker försörjningsstöd 

vilket kräver att kontrakt uppvisas. Stadsdelsförvaltningen försöker enligt Kultti T. hjälpa 

personerna i fråga att reda ut boendesituationen när oklara eller osäkra boendeförhållanden 
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uppdagas. Eftersom individärenden omfattas av sekretess meddelas Stockholmshem inte om 

denna typ av förhållanden. I generella ordalag har de dock underrättats om att detta är vanligt 

förekommande i Hökarängen. 

 

Utifrån boendedialogen anser Kultti T. att stadsdelsnämnden gjort en stor kulturgärning. 

Denna resulterade i att man flyttade fritidsgården som var avlägset belägen och på nedgång 

det vill säga hade allt färre besökande. Nu ligger fritidsgården i ett centralt läge med närhet till 

Konsthall C. Förhoppningar finns enligt honom om integrering med konstnärliga 

verksamheter i konsthallen eller med andra konstnärer. Olika aktörer skulle som han uttryckte 

det, kunna locka varandra till kulturutbyte. Stadsdelsförvaltningen följer utvecklingen, men 

tar inga egna initiativ. 

 

Kultti T. säger sig vara öppen för det fria kulturlivet och välkomnar innovativa förslag. Han 

säger att Stadsdelsförvaltningen inte vill helfinansiera något projekt, men hoppas kunna stödja 

särskilt unga konstnärer genom att ordna med lokal i Farsta C eller Hökarängen. Tubens 

centrala läge i Farsta kan till exempel också utnyttjas. Om en god idé kommer 

stadsdelsförvaltningen tillhanda kommer de eventuellt att agera som en av flera parter. 

Lokaler kan till exempel erbjudas till förmånligt pris. Eventuellt kan man också tänka sig att 

bidra med marknadsföringshjälp. 

 

I Farsta stadsdelsförvaltning har man enligt Kultti T. valt att fokusera på den idrottsliga 

aspekten inom hälsa och främjande av hälsa. Farsta utgör ett modellområde för hälsa och 

idrott. Idrotten ses som en del av kulturen och inte som en enskild företeelse. Man vill med 

den idrottsliga inriktningen vidga perspektiven och få individerna att prova olika aktiviteter 

som ger motion och främjar hälsa. Han pekar på att den nyöppnade Ungdomsgården Tuben 

drivs med tema kultur, hälsa och idrott. Här finns enligt honom en tydlig koppling till kultur 

då man via kultur hoppas intressera unga för idrott.  

 

Anledningen till att idrotten anses betydelsefull enligt Kultti T. är att invånarna i Söderort 

visar höga ohälsotal. Han poängterar att forskning visar att barn och unga rör sig mindre. 

Detta har flera orsaker, bland annat är föräldrar är mer restriktiva i att låta barnen springa fritt. 

Han berättar att forskning på Idrottsförvaltningen genomförd av Ulf Blomberg visar att allt 

färre ungdomar är idrottsligt aktiva i sportklubbar eller föreningar. Ungdomarna slutar ofta 

idrotta tidigare i livet också. Detta kan enligt honom bero på hårdare krav i skolan och mer 

professionell idrott. När allt fler väljer bort idrott, väljer Farsta att locka fler till lek och sport 

från förskole- och skolåldern och framåt. Enligt Kultti T. (2011), finns intentioner att även 

locka till spontan idrott. För att nå framförallt ungdomar kan man tänka sig att arbeta genom 

kulturen eftersom kulturen kan erbjuda en plattform mot sportlivet. Hökarängen har Sveriges 

första utegym för seniorer, som är mycket välbesökt. Inom kort kommer ytterligare ett att 

uppföras i Sköndal berättar han. Inriktningen mot seniorerna vill främja såväl psykisk som 

fysisk hälsa. Man erbjuder även dans och boule till denna målgrupp. Alla aktiviteter för 

sociala sammankomster anses främjande enligt honom. 
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Farsta har flest missbrukare i Stockholm. Idrottssatsningen inkluderar enligt Kultti T. (2011) 

även denna samhällsgrupp. Äldre missbrukare erbjuds föreningsaktiviteter med idrottsligt 

innehåll. Missbrukare bjuds med att delta i aktiviteter som Stockholms stad anordnar. Han 

berättar vidare att det 1912 var Olympiska spel (OS) i Stockholm. Nästa år, det vill säga 2012 

blir det 100-års jubileum. Då kommer fler att bjudas in till många idrottsliga aktiviteter. I lilla 

Farsta loppet 2011 deltog 200 personer i olika åldersintervall. Nästa år, 2012 kommer det att 

arrangeras ett större lopp. Här vill man enligt Kultti T. stötta även missbrukare att delta och 

kanske locka dem till andra idrottsliga aktiviteter. 

 

Den största utmaningen för Söderort är enligt Kultti T., att många har en så låg 

utbildningsnivå. En av de viktigaste frågorna är enligt honom att föra in ett samarbete med 

skolorna och få fler igenom skolan och till vidare studier. 

 

Angående Farsta Företagsparks lokalisering, har man enligt Kultti T. inte tittat på teorier om 

attraktiva städer eller närhet till kultur. Staden vill enligt honom dock bidra med det den kan, 

dvs. kommunal service som kanske kan få handeln att blomma upp. 
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7 Diskussion 

 
7.1 Förutsättningarna för ett konstkluster ur ett 

stadsutvecklingsperspektiv - baserat på politiska, 

sociala och attraktivitetsmässiga förutsättningar. 
 

Det är tydligt att Stockholm är en attraktiv stad som växer mycket snabbt. För att klara att 

tillfredsställa befolkningens behov, planeras för en stad med polycentrisk (flerkärnig) 

struktur. I och med den stora och snabba befolkningsökningen ställs stora krav på såväl 

stadsplanering som kommunal förvaltning av områdena i staden. Regionen beräknas ha stora 

problem med såväl tillgång till bostäder som utbildad arbetskraft om den fortsätter utvecklas i 

samma riktning som i dag. Brist på bostäder och kvalificerad arbetskraft kan vara 

tillväxthämmande. Bristen på bostäder kommer dessutom att medföra att områden som är 

lättillgängliga från city kan bli attraktiva i framtiden. Förutsättningen för detta är att de 

erbjuder mervärden i form av till exempel en tydlig identitet. Eftersom stadsdelen Hökarängen 

är aktuell för ansökan om riksintresse kan arkitekturen sägas utgöra ett sådant mervärde. 

Andra mervärden kan i detta fall utgöras av en förtätning av konst, kultur och satsningar på 

idrott.  

7.1.1 Ett attraktivt Stockholm i världsklass 

 

Stockholm som stad fungerar på en global marknad, vilket inte minst påvisas av 

formuleringar i Vision Stockholm 2030, som talar om ett Stockholm i världsklass. I och med 

detta blir begrepp som attraktivitet oerhört viktiga. Attraktivitet sägs enligt de presenterade 

teorierna om attraktiva städer attrahera kompetent arbetskraft, generera ekonomisk tillväxt 

och föra samhällen framåt. För att generera attraktivitet har kultur liksom upplevelseindustrin 

visat sig vara viktiga ingredienser enligt de teorier som presenterats i detta arbete. Även 

genuina miljöer påstås spela roll för att skapa attraktion. I city är det de profilstarka områdena 

som utgör attraktorer. Det är dessutom i dessa områden som nya trender uppstår. Att 

Hökarängen har tydliga kvaliteter i och med den unika arkitekturen och stadsplaneringen 

skulle kunna medföra unika förutsättningar för att locka en urban, köpstark grupp till platsen. 

Ett instiftande av riksintresse skulle i detta sammanhang bli ovärderligt ur 

marknadsföringssynpunkt. För att området skall få full genomslagskraft ur ett 

attraktivitetsmässigt perspektiv, måste kvällskultur etableras i form av såväl restauranger som 

andra former av nöjen.  

 

Eftersom Farsta som tidigare nämnts, förväntas utgöra en stadskärna i en polycentrisk 

stadsstruktur finns incitament att satsa på just en förtätning av kultur och nöjesliv. Staden 

uppmuntras i Kultur vision 2030 att söka upp potentiella klusterbildningar och stötta dessa. 
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Konsten kan ur en politisk synvinkel ses som en resurs och en möjlighet till förankring i 

medborgarnas verklighet för de politiker som ansvarar för staden och stadsdelarna. Konstens 

unika potential att förmedla olika verkligheter gestaltas inte minst via förarbetet till 

regionplanen ”Att dela ett samhälle”. I detta arbete gestaltade konsten såväl skeenden som 

kontaktytor. Den tillförde också nya arbetsformer som i sin tur kan ha bidragit till att generera 

fler dimensioner i den färdiga planen. Kanske finns det möjligheter för konsten att användas 

på liknande sätt även på ett lokalpolitiskt plan.  

 

Som tidigare påpekats kommer den polycentriska stadsstrukturen inte få full genomslagskraft 

om satsningar på kommunikation, kultur och konsumtion blir eftersatta, eftersom den mest 

urbana befolkningsgruppen har behov av att tillfredsställa så kallade postmateriella behov, det 

vill säga upplevelser. Konstklustret kommer att medföra en förtätning av konst och kultur. 

Genom denna förtätning, skulle en resursstark befolkningsgrupp möjligtvis lockas att besöka 

alternativt bosätta sig i området. Eftersom staden är i behov av att den polycentriska 

stadsmiljön utvecklas är en satsning liknande den som Stockholmshem nu genomför mycket 

väl motiverad ur såväl ett politiskt perspektiv som ett ekonomiskt och miljömässigt 

hållbarhetsperspektiv. Om stadsdelen fortsätter ta ett socialt ansvar samtidigt som den blir mer 

attraktiv, kommer även social hållbarhet uppnås. Förutsättningen för detta är dock att de 

kommunala skolorna uppvisar bättre resultat och att området inte längre är fullt lika socialt 

segregerat. 

 

I dagsläget är det den täta staden som utgör idealbilden av staden och som står som modell vid 

stadsutveckling. Om stora delar av staden förtätas, men Hökarängen behåller sin karaktär, 

skulle den ursprungliga formen kunna utgöra en attraktivitet i sig. Eftersom dåtidens 

stadsbyggnadsidéer hade stort genomslag i området, rymmer det som tidigare påtalats, stora 

värden som bör förvaltas varsamt. I och med att de kulturhistoriska miljöerna särskilt 

omnämns i Regionplanen belyses återigen värdet av att förvalta Hökarängens arkitektur. 

 

Det finns i dagens samhällsbyggande starka incitament för att gynna kulturella 

klusterbildningar då de i sin tur kan generera innovationer och attrahera kompetent 

arbetskraft. Regionplanen för Stockholmsområdet belyser ambitionen att skapa så kallade 

kreativa regioner som förväntas generera en sektoröverskridande samverkan. Här förväntas 

samhället ta tillvara och erkänna kulturens potential för möjliggörande av innovationer och 

som utvecklingsfaktor.  För att detta skulle kunna uppnås i Hökarängen skulle ytterligare en 

verksamhetsetablering i området behöva genomföras. Eftersom det närliggande området, 

Högdalen utgör ett potentiellt miljöteknikkluster skulle kontaktytor mellan dessa 

klusterbildningar vara önskvärda för att generera ett dynamiskt sammanhang och därigenom 

skapa förutsättningar för innovationer. I detta sammanhang är det den lokalt förankrade 

kulturens som påtalas som en resurs som bör vidareutvecklas. Här i ligger Hökarängens 

styrka, då klustret som utvecklas är sprunget ur en befintlig konstnärlig verksamhet som sedan 

länge har en förankring i platsen. För att möjliggöra innovationer måste konstnärsklustret 

även kompletteras med arbetsplatser och mötesplatser lokalt. Om även utbildning och 

forskning skulle kunna kopplas till Hökarängen via till exempel Högdalen, skulle grogrunden 

för spännande möten och möjligheter till innovationer ytterligare förstärkas. Bevisligen har 
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Residencyt i Botkyrka haft effekt då det lockat institutioner att etablera sig i dess närhet. 

Möjligtvis skulle ett residency i Hökarängen kunna generera en motsvarande effekt.  

 

I Botkyrka är det politiker som initierat projektet. I Hökarängen är politikerna oinformerade 

om att ett konstkluster håller på att etableras. Detta medför att konstnärsklustret kommer att 

ha en annan dynamik. Därmed är det inte sagt att det inte kommer att utgöra en nytta för den 

politiska sektorn. Konstens största kvalitet kan sägas vara att den är sprungen ur den tid den 

verkar inom och speglar de strömningar som råder. Om Stockholm på allvar vill utgöra en 

ledande kulturhuvudstad måste genuina satsningar på ett kulturliv förankras hos såväl de 

kulturella aktörerna som inom politikernas och tjänstemännens ansvarsområden. I 

Hökarängens fall skulle en vidareutveckling av det av Stockholmshem etablerade konst 

klustret, även kunna ske med hjälp av stadens förvaltningar.  

7.1.2 Attraktivitet ur ett socialt perspektiv 

 

Med tanke på att befolknings strukturen i allt större grad blir tudelad skulle Hökarängens 

attraktivitet kunna begränsas av det faktum att stadsdelen idag anses som socialt segregerad. 

Farsta har störst antal missbrukare och hemlösa i Stockholm, inkomstnivåerna är generellt 

låga liksom utbildningsnivån hos befolkningen. Området uppvisar också höga ohälsotal och 

en hög arbetslöshet.  

 

Det finns förväntningar på att projekt Hållbara Hökarängen skall möjliggöra en stabilisering 

av lokalsamhället som förväntas inkludera alla samhällsgrupper. Eftersom Stockholmshem 

har ett uttalat ansvar för att förse staden med försöks- och träningslägenheter kommer antalet 

missbrukare troligen att fortsätta utgöra en lika stor andel av befolkningen i området. Det 

finns också en uttalad ambition att eventuellt utöka andelen av lägenheter till socialt utsatta 

grupper i samhället, om det så kallade ungdomsspåret slår väl ut. Att fortsätta placera 

människor i behov av hjälp i redan socialt utsatta områden kan vid första anblicken verka 

logiskt, då uppfångande nätverk troligen redan finns etablerade. Detta förfarande bör dock ses 

ur ett större perspektiv med det demokratiska samhället i åtanke. Om samhället skapar zoner 

för till exempel missbrukare bildas också zoner där dessa inte får plats. Om hela samhället 

inte tar ansvar för de problem som uppstår och snedfördelar ansvarsområden, finns risk att en 

existerande samhällsuppdelning späs på och att ghettofiering uppstår. Ur ett demokratiskt 

perspektiv kan detta inte försvaras, då det skulle innebära att vissa grupperingar endast uppbär 

rättigheter att exkluderas från sociala problem, medan andra grupper omfattas av såväl 

rättigheter som skyldigheter och samtidigt förväntas bära de befriade gruppernas börda.  

 

Vision Stockholms slogan ”en stad för sina medborgare” ger inte sken av att vilja verka för 

en tudelad stad med sociala zoner. Med tanke på att en allt större del av den unga 

befolkningen drabbas av psykisk ohälsa kommer samhället att behöva bemöta social 

problematik på ett värdigt sätt. De som är mest drabbade av dessa problem utgörs enligt vad 

som tidigare skrivits av ekonomiskt svaga grupper. Vi står dessutom inför en växande andel 

gamla i befolkningen. Visserligen pekar folkhälsorapporten på att äldre både lever längre och 

är friskare, men återigen är det de ekonomiskt utsatta grupperna som till största delen drabbas 
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av sjukdomar och har därmed behov av samhällsinsatser. Om fokus läggs på såväl existerande 

som potentiella sociala problemen blir det tydligt att Hökarängen i dagsläget är ett mycket 

utsatt område. Eftersom de kommunala bostadsbolagens ägardirektiv slås fast av politikerna i 

stadshuset finns möjligheter att styra en jämnare fördelning av samhällsansvar till alla 

områden i Stockholm. Än så länge utgör Hökarängen dock en socialt segregerad miljö. Om en 

jämn fördelning av det sociala ansvaret inte kan åstadkommas kan mindre attraktiva sociala 

zoner komma att utvecklas i allt större grad. Om så sker kommer förmodligen Hökarängen att 

utgöra en sådan. Ett konstkluster i detta sammanhang skulle möjligen fungera utjämnande 

förutsatt att samtliga befolkningsgrupper hade tillgång till det och riktade satsningar 

genomfördes gentemot ungdomar och socialt utsatta befolkningsgrupper. 

 

Kulturen som socialt anknuten rehabilitering eller samlingspunkt är i Hökarängen redan 

etablerad såväl genom Bästa svängen Hökarängen som i terapiverksamheten som bedrivs för 

socialpsykiatrins räkning. Konst som kontaktyta mellan befolkningsgrupper skulle kunna 

utgöra en väg för att uppnå social hållbarhet. Här vore det intressant att undersöka om konst 

kan användas för att öka toleransen mellan de olika grupperna i samhället. Eftersom 

Hökarängen i dagsläget är att betrakta som ett socialt segregerat område kan en etablering och 

intensifiering av kultur ha en utjämnande effekt på folkhälsan. Inkomstnivåerna i området är 

generellt låga och den fattigare delen av befolkningen är som tidigare påtalats bevisligen vid 

sämre hälsa. Kulturens positiva inverkan på hälsan är belagd i flera studier. En studie av hur 

konst och kultur skulle kunna inverka positivt i Hökarängen vore intressant att utföra, då den 

positiva inverkan av konstklustret möjligen skulle kunna maximeras. Med tanke på att 

Kulturrådet fått i uppdrag av regeringen att undersöka kulturens inverkan ur en hälsoaspekt 

kanske Hökarängen som område kan vara aktuellt för en studie ur en sociokulturell synvinkel.  

 

Att kultur utgör en viktig faktor för barn och unga belyses inte minst genom såväl 

Kulturpropositionen, som Regionplanen för Stockholmsområdet och Vision 2030. 

Stadsdelsförvaltningen i Farsta lägger ner mycket energi på att följa det så kallade 

idrottsspåret, vilket i sig är av godo då barn och vuxenfetman är ett stort hälsoproblem. Av 

vad som framkommit används alla medel, inklusive kultur för att locka till idrott. Om en 

bråkdel av energin lades ner på att stödja ett kulturkluster genom att till exempel låta kulturen 

på ett målinriktat och samordnat sätt befrukta såväl skola som förskola och fritidsgårdar skulle 

mycket vinnas. Kultur och konst förtjänar att existera på egna villkor, inte bara som en väg till 

idrott. Alla grupper i befolkningen kan inte heller vara mottagliga för idrottsliga satsningar. 

En satsning på kultur för unga skulle dessutom gå väl i linje med Vision Stockholm 2030 som 

talar om ett LAVA i varje stadsdel. Genom kulturen skulle ett alternativt sätt att fånga upp 

ungdomar och andra skapas. Att tro att alla skulle kunna lockas till sport är inte bara naivt, det 

kan få stora konsekvenser i och med att många människor riskerar att hamna utanför de 

satsningar som genomförs.  

 

Om Finbar Krook Rosatos satsning på ett Residency med en pedagogisk verksamhet blir 

verklighet, skulle denna verksamhet ha stor potential att sammanföra människor från olika 

delar av samhället, samt förmedla internationella influenser från omvärlden. Den genomförda 

inventeringen bland kulturverksamma i området belyste ett stort behov av fysiska 
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mötesplatser och arenor för interaktion. Ett residency skulle kunna fungera som en 

inspirerande fysisk mötesplats.  

 

En av målsättningarna från ett kommunalt och politiskt perspektiv att medverka och 

understödja ett konstkluster skulle kunna utgöras av de möjliga kontaktytor som kulturen 

skapar. Motiv för att delta i arbetet med att förstärka den konstnärliga profilen skulle kunna 

utgöras av möjligheten att länka samman de olika befolkningsgrupperna som finns i 

Hökarängen. Med kulturens hjälp kan kanske samhället bygga broar mellan konstnärerna, de 

socialt utsatta grupperna och de vanliga medborgarna. Genom kulturen kan gemensamma 

värdegrunder skapas och definitionen vi och dem överbyggas. Toleransen skulle kunna 

förväntas öka liksom samhörigheten, då publika och involverande projekt uppmuntras. Dessa 

kan som tidigare sagts bestå av workshops eller kursverksamhet.  

 

I inledningen av detta arbete ställdes frågan om ett kostkluster går att skapa. Genom att förtäta 

och trefaldiga den konstnärliga representationen skapas onekligen förutsättningar för ett 

konstkluster. Frågan är hur och om aktörerna kommer att interagera och hur klustret påverkar 

Hökarängen på såväl ett socialt som ett attraktivitetsmässigt plan. Med all säkerhet kommer 

konsten att tillföra dynamik till området och därmed göra det attraktivare, förutsatt att 

kulturen tar plats i det sociala livet. Det fanns redan innan projektet började en hög andel 

befintliga ateljéer i Tobaksområdet. Trots att de varit etablerade där en längre tid, är de i 

dagsläget tämligen anonyma. De nya ateljéerna kommer visserligen att vara belägna i 

markplan, och vara synliga genom sina fönster, men om mötesplatser inte skapas kommer inte 

heller dessa att få något större genomslag på ett socialt plan. Visserligen är verksamheterna 

bundna via kontrakt att bereda en viss del av utåtriktad verksamhet. Om denna ger avtryck i 

stadsdelen beror på målgruppen för densamma. Det vill säga att så länge konstnärerna stannar 

i sina ateljéer och/eller riktar sig till smala grupper kommer en förtätning av dessa 

verksamheter inte få ett så stort genomslag som det skulle kunna få. För att klustret skall 

kunna betraktas som dynamiskt måste det dessutom attrahera besökare från andra delar av 

staden. För att göra det krävs återigen mötesplatser och en bred offentligt riktad verksamhet.  

 

7.2 Värdet av kultur 
 

När värdet av konst och kultur beskrivs är det lätt att endast fokusera på de värden som kan 

relatera till monetära faktorer, då vi i samhället använder just pengar som måttstock. Konstens 

egenvärde går dock inte att mäta i pengar. Som Joanna Sandell uttryckte det: konsten är en 

gåva till samhället som inte kan regleras… Av det som framkommit tidigare i detta arbete är 

det endast förutsättningarna för kultur som kan planeras. Om kulturen är befintlig på en plats 

och dessutom går att intensifiera är det att se som en gåva i samhällsbyggandet, som bör tas 

tillvara.  

 

Ett långsiktigt och livskraftigt kluster skulle kunna fungera på ett regionalt plan samtidigt som 

det tillför värden på ett lokalt plan. Regionplanen för Stockholm menar att kultur är en hittills 

outnyttjad resurs vad gäller marknadsföring av regionen. I och med att kulturen omsätter 
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miljardbelopp och upplevelseindustrin är en växande sektor är satsningar på kultur och 

kulturmiljöer avgörande för stadens framtid. Att dessa tillgångar dessutom marknadsförs 

utomlands och ses som en ännu inte fullt utnyttjad resurs, gör en etablering av ett konstkluster 

ännu mer aktuellt på ett marknadsmässigt plan. Med hjälp av konstklustret kan spridda dolda 

tillgångar sammanföras till en enhet som kan åskådliggöras på ett tydligt sätt och därmed 

marknadsföras. Om Hökarängen lyckas etablera ett konstkluster, är det samhällets ansvar att 

skapa ett fruktsamt klimat för att ta tillvara det som genereras. Om samhället inte tar tillvara 

de möjligheter som konstklustret skapar, kommer konstklustret troligen inte att påverkas 

negativt, de samhälleliga vinsterna i form av attraktivitet, folkbildning, förbättrad folkhälsa, 

innovationskraft, turistnäring, upplevelseindustri och estetiska värden kommer dock att utebli 

eller inte uppnå sin fulla potential.  

 

 

7.3 Gentrifiering – en följd av stadsutveckling eller 

resultat av skapade sociala zoner 
 

Att kulturen används för att skapa en attraktiv stad är tydligt i förankrat i samtliga 

styrdokument inte minst i regionplanen som målar upp visionen om ett kulturliv i världsklass. 

När Farsta målas ut som en portal till den polycentriska stadsstrukturen, belyses också 

nödvändigheten av att locka en köpstark grupp till området kring portalen för att satsningen 

skall kunna genomföras. Med köpstark grupp menas i dagens stadsstruktur innerstadsbor. 

Denna eftersökta strukturmässiga förändring väcker i sig frågan om gentrifiering. Enligt vad 

som skrevs tidigare, utgör gentrifiering ett allt vanligare inslag i stadsbyggnads strategier i 

syfte att locka kvalificerad arbetskraft. I detta ljus framstår gentrifiering av strategiskt utvalda 

platser som en förutsättning för att åstadkomma den stadsstruktur som eftersöks i Stockholm. 

Detta lyfter frågan om eventuellt förestående gentrifiering av Hökarängen, vilken i sin tur 

hyser den inneboende frågan om hur området skall betraktas i dag.  

 

Socialsegregering kan sägas utmärka stadsdelen, och inom projekt Hållbara Hökarängen 

används grepp som vanligtvis sägs leda till gentrifiering. Det finns som tidigare nämnts 

förväntningar på ett attraktivt samhälle utan utstötningseffekt. För att möjliggöra detta 

genomförs en förtätning av ungdomslägenheter och en förtätning av konstnärlig verksamhet. 

Den ingrediens som saknas enligt definitionen för förutsättningarna för gentrifiering, är en 

bakomliggande monetär mekanism. I och för sig är en av Stockholmshems ambitioner att föra 

upp Hökarängen på Gubbängens attraktivitets nivå inför hyresförhandlingar. Frågan är dock 

hur mycket detta skulle ge inkomstmässigt, och om glappet är tillräckligt stort för att ett byte 

av klientel skulle uppstå.  

 

Enligt Stadsdelsrådet placerades en fjärdedel av samtliga sociala bostadsförturer till 

Hökarängen år 2004, vilket skulle kunna tolkas som en konstruerad utsatthet. Stadsdelen bär 

bevisligen en stor samhällsbörda med såväl en stor andel missbrukare, en dagverksamhet för 

missbrukare, ensamkommande flyktingbarn, hus för funktionshindrade och rehabilitering för 

psykiskt sjuka. Detta kan betraktas som en form av tätt förekommande skapad utsatthet i ett 
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mycket litet samhälle. Om det sociala ansvaret var/ blir jämnt fördelat över staden, skulle det 

vara intressant att se hur området gestaltades ur en social synvinkel. 

 

Vad gäller befolkningsfördelning avseende inkomst belyste Stockholmshems VD Lindh I. 

denna då hon berättade att allt fler av de som bor i hyresrätter har en allt lägre inkomst. 

Eftersom allmännyttan sålts ut i innerstaden har en uppdelning skett redan här. Då 

allmännyttan även förlorat sin hyresnormerande roll visar det nya hyressättningssystemet 

”Stockholmsmodellen” att stadens uppdelning ytterligare befästs. Även i denna modell är 

innerstaden attraktivare än ytterstaden. Detta innebär i praktiken att Hökarängen som till 

största delen består av hyresrätter förmodligen kommer att fortsätta vara ett ekonomiskt utsatt 

område. Redan i dag är kötiden till hyresrätter i innerstaden ungefär dubbelt så lång som till 

ytterstadsområden som Hökarängen. När innerstaden rymmer allt färre hyresrätter och staden 

allt fler invånare kommer troligen kötiderna bli ännu längre till såväl ytterområden som 

innerstaden. Att kötiden för en lägenhet i Hökarängen i dagsläget är relativt kort gör att 

stadsdelen är attraktiv ur den synvinkeln. 

 

Å andra sidan finns det i och med förvaltningsformen, det vill säga hyresrätter, en inbyggd 

tröghet i systemet. När ett nytt hyressystem nu träder i kraft, som fördelar hyra efter områdens 

attraktivitet är hyran beroende av hur området uppfattas av de som bor där. Om ett område 

uppfattas som attraktivt kommer utrymmet för hyreshöjningar att bli större och på detta sätt är 

en gentrifiering möjlig. Eftersom det nya hyressättningssystemet ännu inte tagits i bruk är det 

svårt att överblicka dess konsekvenser. När hyrestaket togs bort på 1930- talet, ledde detta till 

massvräkningar. I dagens hyressystem finns en etablerad motpart i Hyresgästföreningen. 

Dessutom har vi i Sverige en hyresnämnd som har till uppgift att se till att oskäliga hyror inte 

sätts. Om Hökarängen blir attraktivare kommer förmodligen hyrorna att höjas i relation till 

attraktivitetsgraden. Detta kan i sin tur medföra att de med lägst inkomster kommer att välja 

andra bostadsområden att bosätta sig i. 

 

Det som skulle kunna påverka rådande uppdelning är om hyresrätterna omvandlades till 

bostadsrätter. I förlängningen skulle detta kunna leda till att befolkningsstrukturen 

förändrades och de med lägst inkomster tvingas flytta, även om priserna troligen skulle förbli 

lägre i Hökarängen än i innerstaden. Eftersom omfattande renoveringar genomförs i 

Stockholmshems bestånd just nu, är en sådan förändring inte möjligt på bortemot tio år, då 

större renoveringar medför att fastigheterna inte säljs innan en viss tid har förflutit. Vi kan av 

detta dra slutsatsen att stadsdelen till största delen består av hyresrätter som kommer förvaltas 

i denna form en varaktig tid framöver.  

 

Man kan också tänka sig att befolkningsstrukturen skulle kunna förändras om skolorna i 

området bedriver en undervisning på ett sådant sätt att eleverna når bra resultat, så att kan fler 

kan utbilda sig på gymnasie- och sedan högskolenivå. Martinskolan – söders Waldorfskola 

verkar vara oproblematisk vad gäller elevernas uppvisade skolresultat då de ligger över såväl 

snittet för staden som landet. Hökarängsskolan verkar visserligen enligt de uppvisade 

resultaten vara på uppåtgående, om detta är temporärt eller beständigt är i detta arbete ovisst. 

Det faktum att de resultatmässigt ligger och länge legat under genomsnittet för såväl staden 
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som landet, pekar på att den sociala grupptillhörigheten snarare cementeras än bryts. Vad 

gäller skolorna och deras struktur är det anmärkningsvärt att Hökarängsskolan tar emot barn 

från två hem för ensamkommande flyktingbarn. Eftersom området redan är belastat ur en 

social aspekt (med; låga inkomster, låg utbildningsnivå, låga folkhälsotal, och en hög andel 

missbrukare och hemlösa), får dessa barn kanske inte en så bra start som de skulle förtjäna. 

Som tidigare påvisats, är det vanligt med så kallade grannskapseffekter som skapar en 

inlåsning vad gäller skolresultat.  

 

I och med att det finns en uttalad problematik med låg utbildningsgrad av befolkningen i 

området och Martinskolans föräldrar till en mycket hög andel (81 %) är högskoleutbildade, 

kan ett antagande göras att många elever pendlar till denna skola. Om så är fallet vore det 

intressant att undersöka möjligheterna för ett attraktivare Hökarängen att locka denna grupp 

att bosätta sig i området. Det vore med andra ord intressant att undersöka var dessa familjer är 

bosatta. Om de inte bor i området, skulle en undersökning behöva företas som kartlägger 

varför de eventuellt valt att inte flytta närmare sina barns skola. Om det är så att den 

konstruerade sociala snedfördelningen avskräcker dem från att bosätta sig i Hökarängen, kan 

det ses som ett kvitto på en pågående ohållbar utveckling ur såväl ett miljömässigt som ett 

socialt perspektiv. Om barnen bor i en annan kommun är det även ohållbart ur ett ekonomiskt 

perspektiv då kommunen bland annat förlorar skatteintäkter. Om det är så att familjerna i 

denna skola är bosatta i Hökarängen, vilket skulle kunna vara möjligt, skulle det ur ett 

gentrifieringsperspektiv kunna innebära att området redan håller på att bli gentrifierat. Om vi 

dessutom förutsätter att familjerna bor kvar efter det att barnen slutat skolan och att barnen 

föredrar att stanna kvar i området då de blir vuxna, är en organiskt framvuxen gentrifiering ett 

faktum. 

 

Ambitionen är enligt Stockholmshem att stadsdelen varken skall röra sig uppåt eller nedåt vad 

gäller gentrifiering. Samtidigt finns det uttalade ambitioner om att stadsdelen ska bli 

attraktivare. De konstnärer som välkomnas är tvungna att ha högskoleutbildning. Detta krav 

bär med sig en konflikt vad gäller stabilisering av området. Samtidigt fungerar kravet på 

högskoleutbildning som en garant för högkvalitativ konst, vilket är nödvändigt för att 

överhuvudtaget skapa ett kluster av intresse. 

 

 

7.4 Konstklustrets inverkan på stadsdelen 
 

Det som utgör metoden inom Hållbara Hökarängens kulturspår, är den medvetna strategi som 

Stockholmshem använder vad gäller lokalhyresgäster. Genom att hyra ut lokaler till 

målgrupper och särskilt titta på vad lokalen kommer att användas till, kan ett antagande göras 

att en stor skillnad av stadsrummens uttryck kommer att ske på ett visuellt plan. Med hjälp av 

denna typ av förvaltning kan tryggheten i området komma att öka. I och med att andelen 

synliga befolkade verksamheter ökar, medför det att antalet informella observatörer också 

ökar. Att synliga verksamheter förekommer i lokaler dagtid förändrar intrycket av stadsdelen 



Anna Fredriksson annafred@kth.se 115 

från sovstad till en mer dynamisk stadsdel. Detta är helt i linje med såväl regionplanen för 

Stockholmsområdet som Vision Stockholm 2030.  

 

I och med att Stockholmshem skapar förutsättningar för att förtäta konsten i bostadsområdena 

och är mycket generösa med att upplåta ytor för konst är det troligt att fler konstnärliga 

utsmyckningar kommer att utmärka området. Dessa kan i sin tur generera ett estetiskt värde 

och trevliga miljöer. Men som tidigare nämnts kommer de inte uttrycka annat än en eventuell 

estetik utan mänskliga kontakter och forum för samtal om konsten. Joanna Sandell menade att 

all konst kan visas för alla så länge den kommuniceras på ett bra sätt. Just samtalen kring den 

synliga konsten ger bevisligen lika mycket som konstupplevelsen.  

 

I Hökarängens fall behövs även ett fördjupat samtal om stadsbyggnationen och de 

strömningar och ideal som rådde då stadelen byggdes. Tankarna om den demokratiska 

människan kan sägas vara en motreaktion mot nazismen. Om vi alla var ansvariga gentemot 

våra medmänniskor skulle utstötningseffekter vara omöjliga. Kommunikation kring dessa 

tankar skulle eventuellt kunna möjliggöra en bibehållen samhällsstruktur med ett stort socialt 

ansvarstagande och motverka gentrifiering.  Kim Einarsson efterlyste att termerna kluster 

skulle bytas mot grannskapsideal och nav mot mötesplatser. Och visst skulle dessa termer 

kanske passa för att beskriva det som sker i Hökarängen i dag. Frågan är dock om det går att 

kommunicera grannskapsideal och mötesplatser med omvärlden och uppnå samförstånd.  

 

För att kultur över huvudtaget och konst i synnerhet skall synliggöras krävs arenor för att visa 

upp konsten och forum för samtal. Konsthall C har en stor del utåtriktad verksamhet som i sin 

tur vänder sig till olika former av publik. Om ännu ett forum för utvecklande samtal och 

föreläsningar kan etableras i konstnärsklustret är mycket vunnet på denna front. Detta forum 

skulle kunna utgöras av till exempel ett studieförbund som kan arrangera föreläsningar på 

olika teman, eller ett bibliotek som kan arbeta folkbildande genom en kommunikativ del i sin 

verksamhet.  Finbar Krook Rosatos residency skulle kunna utgöra den plattform som den 

kulturella verksamheten tar avstamp ifrån. Den offentliga delen i hans potentiella verksamhet 

är nödvändig för att konst klustret skall synliggöras på ett regelbundet plan. Ett residency 

skulle även kunna generera och förstärka ett internationellt utbyte, vilket redan etablerats 

genom Konsthall C’ s verksamhet. För att kulturen skall synliggöras i stadsdelen måste den ta 

plats och ha platser att interagera på. Dessutom måste ett residency ha en tydlig vision av hur 

konsten skall kommuniceras. I och med att såväl Konsthall C som Botkyrka residency har 

öppnat för möjliga samarbeten med det planerade residencyt, kan en bred plattform skapas. I 

Botkyrka är utbildning och folkbildning en stor del av den konstnärliga verksamheten. Genom 

att den politiska sektorn är involverad skapas en bildad samhällsservice. I Hökarängens fall 

vore det önskvärt om politiker och tjänstemän hade ambitionen att försäkra sig om en bildad 

samhällsservice genom att dra nytta av konstnärsklustrets existens i stället för att endast se 

konsten som ett medel för att locka unga till idrott. Om konsten kan agera som folkbildande 

och eventuellt stimulera till vidare studier, skulle ett av de grundläggande problemen, 

gällande låg utbildningsgrad i Söderort kunna överbryggas.  
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Kombinationen fler ungdomslägenheter och fler konstnärer skulle kunna leda till underlag för 

kvällsaktiviteter i stadsdelen. För inte så länge sedan fanns en av Stockholms hetaste klubbar i 

den angränsande stadsdelen Gubbängen. Om Hökarängen skulle kunna finna en yta för en 

klubbscen skulle fler människor röra sig i området och ännu en yta för interaktion skapas. Just 

interaktion är en av de viktigaste ingredienserna för att klustret skall ha möjlighet att få 

genomslagskraft.  

 

Eftersom det beskrivna projektet genomförs av Stockholmshem, har det tydliga 

begränsningar. Sättet det genomförs på begränsas av att satsningen är ett 

förvaltningsstrategiskt grundat projekt. Projektet kommer aldrig att bedriva social verksamhet 

eller arbeta sektorsövergripande. Om fler aktörer blev mer aktivt involverade skulle det kunna 

få full genomslagskraft och inkludera fler nivåer i samhället. Möjligtvis kommer införandet av 

Kulturvision 2030 att förändra stadens perspektiv på denna front då de enligt denna skall söka 

upp och stötta klusterbildningar.  

 

För att konstnärsklustret inte bara skall finnas i största allmänhet måste dess 

angelägenhetsgrad formuleras tydligare. För vem skapas klustret och vad hoppas man 

åstadkomma med det. Liksom vad erbjuder klustret de konstnärer som etablerar sig inom det 

samma. Att säga att förhoppningen är att skapa en attraktivare stadsdel, som folk i allmänhet 

skall välja att bo i räcker inte för att ge klustret ett egenvärde. Möjligtvis kan bristen av 

angelägenhetsgrad bero på att ett bostadsbolag inte själva kan formulera tydligare 

målsättningar då de inte befinner sig på den politiska arenan. De kan med andra ord endast 

utfästa mål som de själva kan uppfylla. Med detta i åtanke vore det i den senare delen av 

projektet ovärderligt att initiera ett samarbete med aktörer som kan formulera en bredare 

strategi. Det är viktigt att även formulera varför detta projekt är nödvändigt att genomföra, 

med fokus på stadsutveckling. Målsättningarna som formuleras måste utgå ifrån 

styrdokumenten som hävdar att Stockholm vill bli en kulturstad i världsklass och anpassas 

därefter. 

 

 

7.5 Konstklustret på ett lokalt plan 
 

Konstklustret är fysiskt begränsat till tobaksområdet. Detta medför dock inte att det är 

begränsat att endast verka inom detta område. Som tidigare påvisats kan det interagera med 

andra kluster på en regional nivå. Om konstklustret skulle interagera med andra kluster och 

eller institutioner skulle det förmodligen ha större påverkan på lokalsamhället. 

 

I dagsläget finns som tidigare nämnts ett tiotal platsanknutna verksamheter med professionellt 

konstnärlig inriktning. År 2013 beräknas dessa ha trefaldigats i Tobaksområdet. De 

nytillkomna konstnärerna undertecknar kontrakt som förbinder dem att ha en öppen del i 

verksamheten, så som workshops, kurser och/eller försäljning. Detta innebär att det endast är 

konstnärer med ambition att interagera med omvärlden som söker sig till Konstklustret. 
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Det finns förväntningar på Konstklustret och den förändrade förvaltningsstrategin av 

lokaluthyrning på ett mer levande Hökarängen. Genom att konstnärerna förbinder sig att ha en 

öppen del i sin verksamhet kommer möjligtvis fler människor att röra sig på gatorna. 

Eftersom kontrakten även slår fast att fönster inte får täckas för kommer de konstnärliga 

verksamheterna att vara synliga i stadsdelen och möjliggöra en social interaktion och därmed 

påverkan på stadsdelen. 

 

Stockholmshem visar en öppenhet för förslag och bollar inom projektet idéer för olika 

verksamhetsinriktningar så som etablering av bokaler, ateljéer, residency, kontorshotell och 

kulturföreningar med caféverksamhet. Genom att fånga upp och utgå från lokala impulser, har 

projektet funnit sin form. Detta tillvägagångssätt understöds i samtliga politiska 

styrdokument. Genom att arbeta på detta sätt blir konstklustret genuint lokalt förankrat, däri 

ligger dess styrka. Det som saknas är en tydlig vision om hur konsten skall kommuniceras. 

För att konstnärsklustret skall kunna generera attraktivitet måste ett samlat grepp tas på detta 

plan. Enligt Sandell J. på residencyt i Botkyrka är just frågan om hur konsten skall 

kommuniceras central. Om en tydlig vision av detta inte finns från början kan den enligt 

henne vara svår att skapa i efterhand. Frågan om hur konsten skall kommuniceras bär med sig 

den inneboende frågan, vad klustret erbjuder den verksamma konstnären. 

 

För att de blivande utåtriktade konstnärliga verksamheterna inom konstnärsklustret skall ha 

förutsättningar att få en genomslagskraft, är det viktigt att de kompletterar varandra i stället 

för konkurrerar ut varandra. Det vore önskvärt med någon form av plattform för samordning 

och marknadsföring så att en överblick över utbudet kan genereras. För att konsten skall få 

full genomslagskraft måste den rikta sig utanför det lilla samhället på 8 593 personer. Den 

måste som tidigare påpekats också förses med plattformar för kommunikation. För att få fullt 

genomslag måste även residencyt bottna i en vision om hur konsten skall kommuniceras. 

Folkbildande verksamheter via till exempel ett studieförbund skulle kunna öka incitamenten 

för innerstadsbor att åka till Hökarängen. Via illustrationen Kunskapsflöden som publicerades 

i ”Att dela ett samhälle”, visualiseras de informationsflöden och kontaktytor som endast ett 

projekt på Konsthall C genererar. Ett konstkluster kan genom sin existens generera en 

mångfald av kontaktytor med omvärlden. 

 

Undersökande arbete pågår inom projektet, för att se hur mötesplatser kan skapas. Förslag på 

kommande mötesplatser utgörs av ett café vid konsthallen, ett vegancafé på Pepparvägen, 

med möjligheter till utställningsytor och ett residency initierat av Finbar Krook Rosato. I 

dagsläget finns flera mötesplatser och/eller föreningar riktade till olika intresse- och 

åldersgrupper, så som; parklekarna, ungdomsgården, skolorna, Hyresgästföreningen, 

Stadsdelsrådet, kollektivhuset och deras matlag, lilla lokalen för kreatörer, vardagsmat, 

Bästa svängen Hökarängen och inte minst Konsthall C. Även inom dessa mötesplatser finns 

konstnärliga inslag om än på skilda nivåer och med skilda ambitioner. Några av 

verksamheterna riktar sig mot mindre grupper och andra mot större sammanhang. Hur 

mötesplatserna kommer att gestaltas beror till sist på vilken gruppering de riktar sin 

verksamhet till, vilket format de antar rent storleksmässigt och om de finner former för 
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samarbete emellan varandra. Vad gäller samarbete mellan de befintliga mötesplatserna finns i 

dagsläget mycket att utveckla. 

 

Bland de konstnärer som är verksamma i dag har ett stort intresse för att arbeta med barn och 

unga uttalats av flera aktörer. Skolorna i området kan realistiskt sett bara arbeta med en eller 

ett par konstnärer åt gången. Hökarängs- och Skönstaholmsskolans skolenhet har redan 

samarbetat med Konsthall C. De verkar vara öppna för konstnärligt samarbete, men har 

samtidigt en läroplan att följa. Att det konstnärliga arbetet blir ännu djupare förankrat som ett 

resultat av en bredare konstnärs-representation, förefaller troligt. Förutsättningen för detta är 

att konsten först kommuniceras med lärarna så att de i sin tur kan kommunicera med barnen. 

Martinskolan utgår ifrån konstnärlig gestaltning och hantverk i all undervisning. Även 

barnens miljöer är utformade på ett konstnärligt och pedagogiskt sätt. Flera av föräldrarna på 

denna skola är dessutom involverade i så kallade hantverksgrupper så ett antagande kan göras 

att hantverk och konst är centrala begrepp. Eftersom konsten är så etablerad i denna skola 

skulle man kunna tänka sig att det finns möjligheter till samarbete med konstnärer. Men det 

kan också vara så att skolan redan funnit former för de konstnärliga uttrycken och därför 

begränsar sig till dessa. 

 

Flera konstnärer i byggnaden blå taket har uttryckt intresse att få tillgång till 

Hyresgästföreningens snickeri. Hyresgästföreningen har visat sig öppna för att ta upp frågan 

på ett möte om den blir formellt framställd av konstnärerna. Kontaktytor för kommunikation 

skulle säkerligen kunna underlätta samarbeten och gemensam tillgång till värdefulla 

tillgångar, i detta fall maskiner. Man skulle även kunna tänka sig att Hyresgästföreningen 

skulle kunna vara intresserade av kursverksamhet som konstnärer kan bistå med. På så sätt 

skulle ett levande utbyte kunna åstadkommas. I och med att Hyresgästföreningen vävstolen 

varit med om att skapa trollskogen, har de visat ett engagemang och konstnärligt intresse vad 

gäller gestaltning av området. Detta engagemang skulle kunna utgöra grogrund för ett 

konstnärligt samarbete med de lokala konstnärerna. 

 

Från stadsdelsförvaltningens håll har man uttalat en positiv syn på kreativa konstnärliga 

initiativ, så länge de inte kostar allt för mycket. Man har sagt sig villiga att bistå med 

eventuell lokal, eller eventuellt reklam, men har bestämt ifrån sagt sig att helfinansiera något 

konstnärligt projekt. Detta ger intryck av att det konstnärliga samarbetet gentemot 

stadsdelsförvaltningen och dess verksamheter kommer att vara begränsat. Intrycket förstärks 

av att inga riktade satsningar på utbildning av personal görs vid flytt av ungdomsgården. 

Eftersom denna flyttas till det tänkta konst klustrets nav är det slående att inte tydligare 

målsättningar eller visioner för verksamheten fastslagits på detta plan. Fritidsgården är en 

viktig plats för flera grupper av ungdomar så som ensamkommande flyktingbarn, 

handikappade, vanliga ungdomar samt ungdomar från instabila sociala hemmiljöer. Dessa 

ungdomar skulle i och med konstklustrets existens kunna erbjudas en uppsjö av aktiviteter och 

forum att verka i. Eftersom stadsdelsnämndens ungdomsverksamhet inte aktivt tillgodogör sig 

eller närmar sig de kulturella verksamheterna kommer dessa troligen inte heller att uppnå hela 

sin kapacitet vad gäller involverandet av ungdomar. På Hökarängsskolan har ett tydligt 

samband påvisats mellan kultur-ovana lärare och deras förmåga att leda kulturella projekt. För 
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att till exempel ungdomsgården skall kunna tillgodogöra sig det kulturella sammanhang den 

befinner sig inom krävs målmedvetna satsningar på den verksamma personalen. 

 

Under samma tidsintervall som Boende dialogen och Hållbara Hökarängen varit verksamma 

har flera verksamheter dragit i gång. Dessa utgörs av: Bästa svängen Hökarängen, 

återinförandet av Hökarängens dag, Plaskdamsfestivalen, Lilla lokalen för kreatörer, 

caféverksamhet på torgplanen, Vardagsmat, och återinförandet av biografverksamheten Surr-

surr. I detta arbete har det inte kartlagts huruvida dessa verksamheter är ett direkt eller 

indirekt resultat av Stockholmshems engagemang i området. Det går heller inte att genomföra 

en analys av om dessa verksamheter kommer att leva vidare efter det att Projekt Hållbara 

Hökarängen är genomfört. Eftersom alla verksamheter utom caféet på torgplanen är anknutna 

till personer som bor i området, kan ett antagande göras om att det finns kreativa personer i 

stadsdelen som har förmåga att starta och driva projekt och verksamheter. Om dessa 

verksamheter inte fortlever finns uppenbarligen personanknuten potential att etablera nya. Om 

caféverksamheten på Hökarängsplan lever vidare efter projektet är ovisst. Men då den haft en 

särdeles stor inverkan på platsen borde det finnas incitament att permanentera denna och 

uppföra liknande verksamheter runt om i staden. Om området fortsättningsvis skall ta ett stort 

socialt ansvar är det bevisligen viktigt att ansvaret tas i samtliga led, till och med på offentliga 

platser. Om verksamheten permanenteras vore det önskvärt att den formges och inlemmas i 

platsens övriga struktur. Detta café kan kanske vara delaktigt i att förmedla de idéer som låg 

till grund då stadsdelen uppfördes, liksom de värden som arkitekturen på platsen förmedlar. 

Socialförvaltningen och kyrkans caféverksamhet skulle även kunna involveras i att 

kommunicera konsten i stadsdelen. 
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8 Slutsats 
 

Stockholm har uttryckt förväntningar om att utvecklas till en kreativ stad i världsklass och 

utgöra Skandinaviens kulturhuvudstad. Kulturen skall utnyttjas för att marknadsföra staden. 

Här spelar även de kulturhistoriska miljöerna en stor roll. Konstklustret är helt i linje med 

gällande styrdokument och utvecklingen av staden i en polycentrisk stadsstruktur. För att 

möjliggöra den avsedda utvecklingen vad gäller stadstillväxt, är ett åstadkommande av 

attraktiva stadsmiljöer ett centralt begrepp. 

 

Stockholmshem har i detta projekt byggt upp en förändrad förvaltningsstrategi av 

lokalbeståndet. Genom att anpassa användningsområde av lokaler efter deras belägenhet kan 

en tydligare förvaltning och en förändring av stadsrummet ske. Tidigare var fönster 

igenbommade, då lokaler i gatuplan användes som lager. I dagsläget öppnas dessa upp och 

kulturell verksamhet tar plats i utrymmet. Detta förväntas medföra ökad trygghet och en 

attraktivare stadsdel som går från sovstad till dynamisk stad även dagtid. I och med att det 

finns uttalade krav på de konstnärer som tecknar kontrakt i dag, vad gäller offentlig 

verksamhet, är det utåtriktade konstnärer som eftersöks och välkomnas i Konstklustret. Dessa 

måste även vara professionella och ha en akademisk utbildning. 

 

Strategier vad gäller fler lägenheter till ungdomar, miljöfokus och ett kulturspår förväntas 

generera en ny puls till stadsdelen. Visionen är att det skall uppstå en mix och ett 

inkluderande av samtliga samhällsgrupper där även de mest utsatta får plats. För att 

åstadkomma en blandad struktur kan det också vara av värde att kommunicera kring de tankar 

om den demokratiska människan som fanns vid bildandet av stadsdelen.  Fler konstnärer och 

ungdomar kan generera ett ökat kundunderlag för centrum på dagtid liksom ett underlag för 

kvällsaktiviteter. 

 

När man talar om stadsutveckling måste även ett resonemang gällande eventuell gentrifiering 

föras. Med tanke på att stadsdelen till största delen består av hyresrätter är en gentrifiering 

inte omedelbart förestående då det finns en viss tröghet i systemet. Dessutom består 

hyresgäster generellt sett av en allt fattigare befolkningsgrupp, i ett samhälle som går mot en 

allt tydligare tudelning. Därav förefaller det troligt att Hökarängens sociala segregering 

snarare kvarstår än förändras. Det som talar emot detta är den höga andelen (81 %) av 

högskoleutbildade föräldrar på Martinskolan. Om de är eller blir bosatta i området skulle ett 

skifte av befolkningsstrukturen möjligtvis ske i en organisk process. Om deras barn går vidare 

till högre utbildning, vilket 58 % förväntas göra, och i sin tur bosätter sig i området blir 

befolkningsstrukturen förändrad redan efter ett par generationer. 

 

Stadsutvecklingsmässigt skulle en gentrifierings-process eventuellt vara önskvärd, då denna 

skulle underlätta för att utveckla en polycentrisk stadsstruktur och därmed en attraktiv stad. 

Om gentrifieringen skulle kunna åstadkommas så att den sammanfaller med generationsskifte 

och en allmän utveckling mot högre utbildning skulle den vara av godo, då den i egentlig 

mening inte slår ut någon samhällsgrupp. 
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Konstklustret är fysiskt begränsat till Tobaksområdet i Hökarängen, men kan mycket väl 

fungera på ett regionalt eller till och med ett internationellt plan, via residencyt och/eller via 

interaktion med andra klusterbildningar. 

 

För att konstklustret skall fungera ur ett långsiktigt perspektiv, måste begrepp som målgrupp 

och kommunikationsytor etableras. Även tydliga formuleringar kring målsättningar och 

visioner måste genereras. Eftersom Stockholmshems verksamhet inte sträcker sig så långt att 

de kan utföra ett planarbete bör fler aktörer bjudas in i den fortsatta processen för att optimera 

resultatet. Det är viktigt att klustret riktar sig mot en bred publik och kan motivera människor 

att uppsöka det, i stället för att till exempel åka in till city. För att marknadsföra klustret och 

locka en publik är platsmarknadsföring av största vikt, liksom en generositet att låta konsten 

ta plats i stadsdelen. I stadsdelen skulle de höga arkitektoniska värdena möjligtvis kunna 

utgöra en begränsning för vilka uttryck konsten får ta. 

 

Kultur och konst har många värden och kan anses generera; attraktiva städer och 

stadsdelar, god samhällsekonomi, grogrund för innovationer, folkbildning, utjämnande av 

social tillhörighet, positiv hälsopåverkan, åskådliggörande av samhället, grogrund för nya 

arbetsformer, gemensamma värdegrunder och estetiska värden. För Stockholm som stad är 

samtliga av dessa komponenter av största vikt att utveckla. Inom projekt Hållbara Hökarängen 

utgörs kärnområdet av attraktiva städer, följt av grogrund för nya arbetsformer vad gäller 

lokalförvaltning. Projektet kan förväntas få ett lokalt positivt genomslag på områden så som 

utjämnande av social tillhörighet, positiv hälsopåverkan, åskådliggörande av samhället, 

skapandet av värdegrunder och estetiska värden, förutsatt att konsten kommuniceras.  Hur det 

kommuniceras och tas emot, beror på vilka målgrupper som konstprojekten omfattar. Om 

klustret kopplas samman med andra verksamhetsområden, kan dess återverkan bli större. 

 

Ett Kultur kluster i Hökarängen kan; möjliggöra en polycentrisk stads struktur, bedriva 

publik verksamhet i form av workshops, föredrag eller kurser, sammanföra människor av 

olika bakgrund och förmedla värdegrunder. Det stora sociala ansvar som Hökarängen står för 

medför behov av att förmedla gemensamma värdegrunder. Dessa skulle kunna bidra till ökad 

tolerans mellan befolkningsgrupper samt åstadkomma att ett socialt kitt bibehålls och 

eventuellt förstärks, trots att staden växer. Genom att Hökarängen som stadsdel blir mer 

attraktiv, ökar möjligheterna för Farsta att utgöra en verklig stadskärna i staden planerade 

polycentriska struktur.  

 

Attraktiva miljöer kan vara en kombination av; genuina miljöer, kulturell aktivitet, god 

kommunikation, mötesplatser och handel. I Hökarängen återfinns såväl genuina miljöer, som 

sedan länge etablerad kulturell aktivitet liksom goda kommunikationer in till stadens centrum. 

Det som utgör ett problemområde för stadsdelen är handel och mötesplatser. Det finns flera 

lokala mötesplatser så som Konsthall C och diverse riktade verksamheter till olika grupper ur 

befolkningen. Det som saknas är fler forum för att kommunicera konst, liksom forum för 

föreläsningar och folkbildning. 
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Attraktiva miljöer sägs enligt presenterade teorier generera; stadstillväxt, kompetent 

arbetskraft, ekonomisk tillväxt och turistnäring. I Söderort är låga utbildningsnivåer ett 

problem. Om ett konstkluster kan väcka intresse och motivation för vidare studier är mycket 

vunnet på den fronten, då det i sin tur genererar ekonomisk tillväxt. Som turistmål skulle 

Hökarängen kunna utgöra en attraktion förutsatt att stadsdelen marknadsfördes. Här skulle ett 

fokus på de stadsideal som rådde vid uppkomsten av stadsdelen utgöra värdefull och unik 

information.  

 

De plattformar som kan kommunicera konsten och fungera som mötesplats kan utgöras 

av; Konsthall C, residencyt och dess öppna verksamhet, caféer, utställningsytor, festivaler så 

som Hökarängens dag, kurser, föreläsningar och workshops och digitala plattformar för 

samordning, marknadsföring och orienterbarhet. Dessa kan kategoriseras i två fysiska 

plattformar; en med regelbunden verksamhet och en med projekt, sammanlänkade av en 

digital plattform som står för orienterbarhet och överblick. Denna skulle även kunna användas 

för samordning.  

 

Dessa bör kompletteras av; studieförbund eller bibliotek som arrangerar föreläsningar, 

sektor övergripande samverkan med till exempel miljöteknik klustret i Högdalen och lokalt 

belägna arbetsplatser. Av dessa komplimenterade verksamheter är det endast studieförbund 

som Stockholmshem eventuellt kan locka till sig genom att erbjuda lokal och påtala behov av 

etablering. De övriga verksamheterna skulle kunna inlemmas i till exempel arbetet med att 

utveckla Högdalen till ett ledande miljöteknikkluster.  
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Bilaga 1 
Kartläggning av väg till och från konsthallen 
 

Efter en förfrågan från Emma Henriksson har vägen till och från Konsthall C kartlagts, för att 

analysera hur denna skulle kunna gestaltas och hur orienterbarhet kan uppnås, med 

målsättning att förtydliga och markera vägen till Konsthall C. Här skulle studier och teorier 

formulerade av till exempel Bill Hillier, gällande space syntax eller Kevin Lynch, gällande 

noder, gångvägar, kanter, områden och landmärken kunna appliceras, men då arbetet riskera 

att bli allt för omfattande bygger förslagen på det som framkommit i tidigare presenterat 

arbete. Vägen till konsthallen och konstnärsklustret bör enligt Stockholmshem utgöras av den 

markerade slingan för vägval 1 alternativt vägval 2 samt vägval 1 + 2, (figur 49). Ambitionen 

är att locka besökare att vistas i centrum och på så sätt göra det mer dynamiskt. Även ett 

tredje vägval presenteras, då det kan vara så att besökare väljer denna väg kallad vägval 3. 

 

För att täcka in samtliga sätt att närma sig konsthallen via kommunala färdmedel, redovisas 

först de båda tunnelbaneentréerna och de befintliga strukturer som finns längs med dessa båda 

vägar, liksom tankar om framtida gestaltning. Tunnelbaneutgången mot Örbyleden benämns 

vägval 1. Utgången mot Sirapsvägen betecknas vägval 2. Dessa vägval kommer att löpa 

samman och får på den gemensamma sträckan benämningen vägval 1 + 2. När dessa 

redovisats, görs en genomgång av passagen från Torgplanen, längs Fagersjövägen och in mot 

Fagerlidsparken via en gångbana, vilken betecknas vägval 3 (figur 49).  Den beskrivande 

texten står ovan de bilder den hänvisar till. 

 

I denna bilaga presenteras även möjliga sätt att förstärka och förtydliga Hökarängens identitet. 

Stadsdelen bär sedan tidigare med sig ett rykte som drar ner dess anseende. Detta rykte 

speglar på intet sätt de kvaliteter som stadsdelen också har inneboende. Därför formuleras 

även förslag hur Stadsdelen kan exponeras för förbipasserande trafikanter längs bland annat 

Örbyleden liksom hur staden kan profilera sig utåt på andra sätt. 

 

 
            Figur 49 Vägar till och från konsthallen, som markeras med en stjärna.                           

© Lantmäteriet Medgivande I2011/0083 Källa: Hitta.se.  



Anna Fredriksson annafred@kth.se 124 

Vägval 1 och 2 
Den som besöker Hökarängen kommer enligt antagande att åka hit kommunalt. Väl framme 

på stationen kan besökaren välja att gå av antingen i riktning mot Örbyleden och torget (figur 

51) eller i riktning mot Sirapsvägen (figur 50). På skylten som benämner hållplatsen 

Hökarängen, redovisas två riktningar: Örbyleden eller Russinvägen. Utgången mot 

Russinvägen leder i själva verket primärt ner i en Gångtunnel som länkar samman 

Sirapsvägen och Lingvägen. Själva Russinvägen är belägen bakom Brandstationen och utgör 

en avfartsväg från Lingvägen och löper sedan parallellt med denna fram till området Lugnet, 

där Russinvägen upphör. Kanske kunde denna utgång benämnas annorlunda på befintlig 

skyltning för att ge god orienterbarhet.  

I detta sammanhang kommer uppgången benämnas Sirapsvägen eller Vägval 2.  

Det kan också vara värt att notera att flera busslinjer utgår från Örbyleden. Hänvisning via 

skyltning mot Hökarängens Centrum och Konsthall C saknas. Genom att baksidan av torget 

syns från perrongen och via skylt på höghuset kan besökaren orientera sig i riktning mot detta. 

Här skulle mycket kunna tillföras vad gäller orienterbarhet och skyltning. Skyltar på baksidan 

av torget mot perrongen skulle informera såväl besökare som förbipasserande om dess utbud. 

 

 

 

 

Utgången mot Örbyleden erbjuder såväl rulltrappa som hiss (figur 52). Passagen mot hissen 

känns trång, men eftersom det är rent och fint utgör det inga större problem. Utgången mot 

Sirapsvägen leder ner genom en trappa (figur 53) för den som inte tar hissen som syns i 

bakgrunden. Det är tydligt att detta räknas till den mindre använda utgången.  

Figur 49 Vy mot entré Örbyleden. Foto: A 

Fredriksson 

Figur 50 Vy mot entré Sirapsvägen. Foto: A 

Fredriksson 
Figur 51 Vy mot entré Örbyleden. Foto: A 

Fredriksson 

Figur 50 Vy mot entré Sirapsvägen. Foto: A 

Fredriksson 
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Figur 55 visar att entrén mot Örbyleden, vägval 1, ser något sliten och mörk ut. Det finns inga 

skyltar som indikerar att Hökarängen centrum finns i närheten. Väljer man entrén mot 

Sirapsvägen (figur 54) vägval 2, kan man gå trapporna upp mot den blå kiosken, som skymtar 

i bakgrunden. Utom bild, till vänster, finns en vindlande backe för den som har barnvagn eller 

inte kan gå i trappor. Inte heller i gångtunnelns mynning, förekommer skyltar eller markörer 

av något slag. För orienterbarhetens skull borde skyltning mot centrum och Konsthall C ske 

redan här. Kanske skulle en konstnärlig representation eller plantering kunna skapas ovan 

muren, mellan kiosken och det gröna metro-stället. 

 

 

 

 

Som synes av karta (figur 49) kommer vägval 1 och vägval 2 att kopplas ihop i hörnet 

Sirapsvägen/Hökarängsplan. Härnäst hamnar fokus på Vägval 1 som går från utgång 

Örbyleden, via en liten gångväg mot Hökarängsplan och därefter längs med själva gågatan, 

för att sedan förenas med vägval 2 på Sirapsvägen, i slutet av gågatan. 

 

  

Figur 52 Riktning Örbyleden. Foto: A 

Fredriksson 
Figur 49 Riktning 

Sirapsvägen. Foto: A 

Fredriksson 

Figur 55 Spärrar mot Örbyleden. Foto: A 

Fredriksson 

Figur 54 Trappa mot Sirapsvägen. Foto: A 

Fredriksson 

Figur 53 Riktning 

Sirapsvägen. Foto: A 

Fredriksson 
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Vägval 1 

Till att börja med redovisas alltså vägval 1, med början vid Örbyleden, precis utanför 

tunnelbaneentrén. Inte heller här finns någon skyltning som indikerar var torget ligger. Inte 

heller de olika busshållplatsernas belägenhet markeras genom skyltar eller översiktskarta. Här 

skulle skyltar göra stor skillnad. Ovan tunnelbaneentrén löper två broar, vilka förmedlar en 

dov och mörk känsla (figur 56 och 57). För att skapa en miljö under broarna, skulle någon 

form av belysning av pelarna och undersidan av brokonstruktionen kunna vara ett sätt att 

forma ett trevligare stadsrum. Ett förslag är att använda projektioner på betongytorna för att 

kunna skapa former för att förnya intrycken. En skyltning mot centrum eller belysning av 

trapporna skulle kunna leda besökaren vidare, liksom förmedla en välkomnande känsla. Här 

skulle även en upprustning av platsen tillföra stora estetiska värden. Det vackra smidesräcket, 

som skymtar bakom cyklarna ser mycket skamfilat ut. Om det vårdades skulle det kunna 

förstärka den femtiotals prägel som utmärker stadsdelen.  

 

 

 

Till vänster om gångbanan, under bron, finns stödmurar uppförda, som ser ut att rymma 

någon slags plantering (figur 60). För att åstadkomma en trevligare atmosfär skulle en 

välskött plantering kunna utgöra ett lyft. Man skulle kanske även kunna tänka sig en 

konstnärlig och belyst utformning av denna litet undanskymda plats. Just för att ett sådant 

inslag skulle utgöra en överraskande syn och dra uppmärksamheten från gångvägen mot 

torget (figur 58) som ger intryck av att vara en bakgata. Att denna promenadväg känns som 

just en bakgata beror på att den är inklämd mellan butiken MatDax och en byggnad för el-

installationer. Kanske skulle någon form av småskalig plantering utmed gångvägen göra den 

trivsammare och leda besökaren vidare i mot centrum. Man skulle också kunna tänka sig att 

ett tematiskt inslag så som en speciell belysning kunde börja på gångvägen och sedan leda 

fram till torgplanen och längs med gågatan. För att skapa en visuell bild av detta, kan vi tänka 

oss kulörta lyktor över gångbanan som ramar in promenadstråket. Det skulle lika gärna kunna 

vara grönt ljus på marken eller örtagårdar vid sidan av gångbanan (figur 59), alternativt 

humlestörar. 

Figur 52  Första intrycket av Hökarängen. 

Foto: A Fredriksson 

Figur 56 Trappa från Tunnelbana. Foto: A 

Fredriksson 
Figur 57 Första intrycket av Hökarängen. Foto: 

A Fredriksson 
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Väl framme vid Hökarängsplan infinner sig en osäkerhet om hur centrumanläggningen är 

strukturerad, då matbutiken blockerar sikten mot själva gågatan, (figur 63). För att nå 

konstnärsklustret skulle en möjlig väg att gå tvärs över torget mot Fagersjövägen, vägval 3 

(figur 62). Eftersom intentionen är att locka besökaren att fortsätta längs gågatan, fortsätter vi 

utmed MatDax fasad som är riktad mot torgplanen och blickar vidare upp mot gågatan (figur 

64). 

 

 

 

 

 

Som synes av figur 64 och 65 är gågatan 

belägen ovan sex små avsatser i trappformation. 

Bara genom att en nivåskillnad förekommer, 

bildas en barriär. För att locka besökaren att gå 

vidare är det viktigt att väcka nyfikenhet eller 

lust. De vita huskropparnas linje ger intrycket av 

att gatan fortsätter långt bort. Att förstärka detta 

intryck kan skapa nyfikenhet. Att arbeta vidare 

med en tematisk form, som vi för enkelhetens 

skull kallade kulörta lyktor kan möjligtvis också 

vara ett sätt att skapa en plats att gå till. 

Ytterligare ett sätt att locka besökare är att 

Figur 58 Bakgata 

eller entré. Foto: 

A Fredriksson 

Figur 61 Vyn från gångstråk mot Hökarängsplan. 

Foto: A Fredriksson 

Figur 58 Vy mot Fagersjövägen. Foto: A 

Fredriksson 

Figur 59 Vy mot Hökarängsplan. Foto: A 

Fredriksson 

Figur 60 Stödmurar under bro. 

Foto: A Fredriksson 

Figur 59 Idébild av Örtagård 

Foto: A Fredriksson 

Figur 63 Vyn från gångstråk mot Hökarängsplan. 

Foto: A Fredriksson 

Figur 62 Vy mot Fagersjövägen. Foto: A 

Fredriksson 

Figur 64 Vy mot Hökarängsplan. Foto: A 

Fredriksson 
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åstadkomma en tydligare skyltning av vad som saluförs längs gatan, möjligen på den högra 

fasadens kortsida i figur 64. På grund av vinkeln är det svårt att läsa skyltarna ovan butikerna 

från torgplanen. Angående nivåskillnaden, kan det vid första anblicken vara lockande att 

föreslå en omgestaltning av trapporna. Oberoende av om dessa omformas, så kommer 

nivåskillnaden att bestå. Att de är av en ursprunglig karaktär kan ses som en tillgång och 

utmaning. Här skulle det vara spännande att arbeta med till exempel markbelysning i 

beläggningen för att kanske lyfta fram nivåerna på annat sätt och göra dem intressanta. 

Kanske kunde delar av trappan formas till mötesplatser med bänkar som accentuerar de olika 

nivåerna. 

 

Att torgplanen och gågatan utgör Sveriges 

första gågata är viktigt att förhålla sig till vid 

gestaltning av dess rum. Det är även viktigt 

vilken typ av verksamhet som etableras i 

centrum, då dess uttryck även formar 

intrycket av andra områden i stadsdelen. Det 

som utmärker gågator i allmänhet är att de är 

rum i staden som inte omfattas av de regler 

som normalt förknippas med en gata. Känslan 

av att som fotgängare ”äga gatan” borde 

kunna förstärkas mer i Hökarängen. När Lisa 

Miskovsky och Lost Patrol spelade in 

musikvideon till låten Allright i Hökarängs 

centrum använde de sig av trendsättande och atmosfärsskapande grepp, så som; kulörta 

lampor över gågatan, kulörta bollar som hängde från ett träd, runda mattor på trappstegen som 

förband dessa med gångstråket, tygblommor på trädstammar, girlanger och inte minst en 

mängd dansare som rörde sig obehindrat över ytorna (YouTube, 2008). 

Ingela Lindh belyste tidigare att hon gärna ser att stadsdelen blir som Södermalm var förr. 

Södermalm är i dagslägen en mycket trendig stadsdel. Här låter jag de trendiga influenserna 

utgöra idébilder för vilken verksamhet som kunde vara intressant att etablera. I trend-

kvarteren SOFO, på Södermalm kan man på vissa platser se att butiker flyttar ut mattor och 

inredning på gatan. Här spelade butiken Coctail initialt en stor roll då de saluförde trendigt 

kitschiga inredningsdetaljer (Coctail, 2011). En liknande butik fast speglande dagens trend, 

eller ett retro-trendigt fik skulle kunna ge platsen en extra skjuts. Med retro-trendigt fik kan en 

inspirationsbild av café String på Södermalm utgöra förebild (Café String, 2011).  Detta café 

erbjuder såväl fika som evenemang. En annan etablering på Södermalm som skapat en egen 

publik är chokladfabriken, som både tillverkar choklad och bedriver en café verksamhet 

(Chokladfabriken, 2011). På Hauptvägen finns i dagsläget en liten chokladfabrik vid namn 

Pralinhuset (pralinhuset, 2011), de säljer sin choklad i bland annat Gallerian.  

 

I Hökarängens Centrum syns i dagsläget en osäkerhet vad gäller skyltning. Flera av affärerna 

verkar inte veta hur en lockande skyltning komponeras. Detta faktum gör att första intrycket 

blir en smula sjavigt. En centrumförening skulle i detta fall betyda mycket för att skapa 

Figur 60 Trappor mot Hökarängsplan. Foto: A 

Fredriksson 

Figur 65 Trappor mot Hökarängsplan. Foto: A 

Fredriksson 
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samordning och locka kunder. Ett skyltprogram är enligt Henriksson lanserat liksom ett 

program för hur skyltning bör genomföras. 

 

För att placera gågatan och torgplanen på kartan måste platserna få ett eget uttryck. En 

lekfullhet och en lust måste få ta plats för att locka en yngre publik. Det skulle även vara 

mycket värdefullt med kvällsaktiviteter i centrum, för att skapa en dynamik som varar längre 

än till klockan sex på kvällen. I dagsläget finns flera restauranger och caféer så som Mamma 

Sushi, Chevicheran Aji och Aijo, Pizzeria Pinocchio, café Amanda och Kafé Express 

Colombia. Endast Sushin erbjuder en ordentlig uteservering. Café Amanda har ett par 

plaststolar och ett par bord utomhus som inte ser litet malplacerade ut, och den colombianska 

affären har ibland en plaststol stående utanför dörren. Om dessa affärer fick hjälp att etablera 

uteserveringar kunde gatan och torget livas upp och befolkas på ett naturligt sätt. Pizzerian har 

redan en definierad plats utanför fönstret som omges av en låg mur som kunde vara lämplig 

att utnyttja. 

 

På gågatan uppstår nästa problem, vilket utgörs av den 

gamla vårdcentralens slutna fasad (figur 68). Figur 66 och 

67 är tagna på samma plats och visar gågatans dubbla 

natur, beroende på riktning. I och med det sätt som gatan 

kröker utgör den gamla Vårdcentralens slutna fasad 

blickfång även på håll. Genom sin slutenhet förmedlar den 

ett privat intryck. Ett sätt att motverka detta skulle kunna 

utgöras av en tydligare etablering av Konstiga Fönstret. Ett 

annat sätt skulle kunna vara att inrymma en lockande 

verksamhet som syns på håll, längst bort till vänster. Det 

är också värt att notera att gågatan i huvudsak utgörs av 

två plan med låga trappsteg emellan. Även här bildar nivå 

skillnaden en barriär gentemot de butiker som ligger på 

ovansidan. Om butikerna saluförde varor utomhus kunde 

de kanske locka kunder över barriären som utgörs av 

trappstegen. Även mattor eller ljus på marken skulle 

kunna användas på ett liknande sätt som tidigare nämnts. 

Bredvid den gamla postlokalen, mitt emot konditoriet, 

finns en liten park (figur 70). Parken skulle kunna rymma 

en liten uteservering, kantad av ört planteringar, liksom 

de som nu är anlagda mitt emot Kontoret för Hållbara 

Hökarängen. På så sätt binds dessa platser ihop. Om en 

servering etablerades här kunde den kanske locka 

människor från vägval 2 att blicka ner mot torget. En 

inspirationsbild för uteservering med plantering kan 

utgöras av Lasse i Parken på Södermalm (Lasse i parken, 

2011), eller ett Rosendal, i miniatyr (Rosendals Trädgård, 

Figur 68 Den tidigare vårdcentralens 

slutna fasad. Foto: A Fredriksson 

Figur 67 Vy på gågatan mot 

Sirapsvägen. Foto: A Fredriksson 

Figur 66 Vy på gågatan mot Örbyleden. 

Foto: A Fredriksson 



Anna Fredriksson annafred@kth.se 130 

2011). Eller kanske Moderna museets tidigare uteservering som låg i en slänt. Humlestörar 

(figur 69) skulle kunna hjälpa till att definiera platsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Än så länge använder projekt Hållbara Hökarängen vårdcentralens 

gamla lokaler som kontor (figur 71). När projektet är över är det av 

största vikt att överväga vad som tillåts etableras i dessa. Om målet är 

att locka människor att passera genom gågatan mot konstnärsklustret, 

måste besökarna känna att de är välkomna att beträda gatan utanför 

lokalernas till synes slutna rum. Kanske skulle någon parkbänk med 

ryggen mot vårdcentralen kunna lätta upp intrycket. Om lokalerna 

rymde en publik verksamhet så som Söderorts bästa barnbibliotek, 

vilket föreslogs av Modig Hall, eller studiecirklar kunde en 

tillgänglighet förmedlas. För ett barnbibliotek skulle idébilder kunna 

utgöras av såväl ”klubb medis” som biblioteket i Hammarby sjöstad, 

vilka inrymmer miljöer såväl som böcker. Även läsrummet på 

Historiska museet skulle kunna utgöra inspirations källa.  

 

Konstiga Fönstret (figur 72), befinner sig mitt emot 

det nuvarande kontoret, i ett punkthus som är beläget 

litet ovan gå gatan. Det finns ambitioner om att 

Konstiga Fönstret skall fungera som en 

tittskåpsutställning dygnet runt. Här skulle en 

omarbetad belysning kunna accentuera funktionen av 

tittskåp. För att ge lokalen ett mer framträdande och 

inbjudande intryck skulle även ett arbete behöva 

läggas ned angående de hårdgjorda ytor som omger 

den. Visserligen behövs hårda ytor på grund av en 

intilliggande parkeringsplats, men de behöver kanske 

Figur 69 Idébild av Humlestörar. Källa: 

Bland rosor och bladlöss, 2011 

Figur 70 Park mitt emot café Amanda. Möjlig uteservering. 

Foto: A Fredriksson 

Figur 71 Hållbara 

Hökarängens kontor. 

Foto: A Fredriksson 

Figur 72 Konstiga Fönstret. Foto: A 

Fredriksson 
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inte vara så tråkiga. Annan beläggning eller medveten gestaltning skulle betyda mycket. 

Termen lekfullhet som tema skulle kunna bryta de strama linjerna och väga upp de hårdgjorda 

ytorna. Detta kan vara subtilt eller bestå av iögonfallande markörer. Idébild av iögonfallande 

och lekfull markör utgörs av en staty på strandpromenaden i Nice, Frankrike 2002, (figur 73). 

 

 

 

 

Figur 73 Nice, 2002. Foto: 

A Fredriksson 
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Vägval 2 

Vid Konstiga Fönstret som ligger i korsningen Sirapsvägen/Hökarängsplan, kommer som 

tidigare nämnts vägval 1 +2 att markera den gemensamma vägen mot Konsthall C. För att få 

en fullständig bild, kartläggs nu vägval 2 i text och bilder. Kartläggningen börjar ovan 

Trappan från tunnelbanan, och vi befinner oss på Sirapsvägen (figur 75), blickandes bort mot 

Pepparvägen, (figur 74) 

Stadsdelsrådets lokal ligger i punkthuset som skymtar till höger i figur 74. Vi ser entrén till 

Hållbara Hökarängens kontor bakom buskarna på samma bild. Än så länge finns inga tydliga 

indikatorer på att Hökarängens Centrum finns i närheten, eller Konsthall C för den delen. 

Kanske skulle en karta kunna förmedla en bild av området. Möjligen skulle en etablering av 

ett tema även längs denna sträcka kunna visa vart stråket leder. Alternativet är att en markör 

blir synlig längre bort, kanske i hörnet Hökarängsplan/Sirapsvägen. Denna skulle då utgöra en 

markör för början/slutet av gågatan och för Konstiga Fönstret och Stadsdelsrådet. Om den 

tidigare omtalade uteserveringen skulle anläggas skulle den befinna sig snett bakom 

punkthuset i figur 74. 

 

 

 

 

 

Vi ser att ett staket är beläget på höger sida (figur 76). Detta kan ses länka samman 

Sirapsvägen med Hökarängsplan och ramar i dag in örtplanteringarna. Om vi vänder oss om 

vid staketet och blickar upp mot Stadsdelsrådets lokal med Konstiga Fönstret (figur 77) känns 

det inte särskilt lockande att gå fram. Det vore som tidigare nämnts lämpligt om platsen 

utanför Stadsdelsrådets lokal gjordes mer distinkt och samtidigt inbjudande. Kanske genom 

ett konstverk eller genom planteringar, markarbeten och belysning.  

 

Figur 75 Vy från trappa mot Sirapsvägen. Foto: A 

Fredriksson 
Figur 74 Vy mot Pepparvägen. Foto: A 

Fredriksson 
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Figur 77 Stadsdelsrådets lokal. Foto: A Fredriksson Figur 76 Länken mellan Sirapsvägen och 

Hökarängsplan. Foto: A Fredriksson 
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Vägval 1 + 2 
Här har de båda vägvalen bildat en enhet och benämns i fortsättningen vägval 1 + 2.  

Vi fortsätter gatan fram ner till hörnet Pepparvägen/Sirapsvägen (figur 79). Här finns ingen 

skyltning eller annat som vägleder oss mot Konsthall C. Något som skulle kunna synliggöras 

och märkas ut är den röda fasaden i fonden av figur 78, bakom trädet. Området framför 

fasaden skulle också hunna märkas ut. För att få fasaden i siktlinjen måste grönskan beskäras.  

Till vänster på Pepparvägen, kan vi ana entrén mot den sociala verksamheten som bedriver ett 

hundcafé och en loppis (figur 78, 79 och 80). Denna plats skulle kunna göras trevligare med 

en riktig uteservering och formgivning av platsen. Platsen/serveringen skulle kunna avgränsas 

av planteringar som förtydligar miljöspåret. Verksamheten skulle behöva hjälp med 

utformning, skyltning och marknadsföring om den har till syfte att locka kunder. Eftersom 

såväl kommunen som Carema har kompetent personal vad gäller såväl marknadsföring som 

exteriörer, kunde denna kompetens höja såväl verksamheten som det avtryck den gör i 

stadsbilden. Naturligtvis i samråd med de verksamma. 

 

 

 

 

 

 
Figur 80 Exteriör, Hundcafé. Foto: A Fredriksson 

  

Figur 79 Sirapsvägen/Pepparvägen. Foto: A 

Fredriksson 

Figur 78 Pepparvägen, riktning mot Farsta C. Foto: 

A Fredriksson 
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Om man går på höger sida av Pepparvägen skyms den röda fasaden av sop-skåp och av 

trädkronor (figur 82). Kanske kan skåpen utformas på ett annat mer estetiskt eller medvetet 

sätt så att de kan förtydliga vägen snarare än skymma vyn. Kanske kan en annorlunda 

utformning också hjälpa till att lyfta fram miljöspåret. Vi kommer snart att svänga in på en 

parkväg till höger, bakom de parkerade bilarna, figur 81. Parkvägen sträcker sig mellan 

Pepparvägen och Tobaksvägen. Vi kan också välja att gena över gräsmattan där upptrampade 

stigar redan skapar ett gångstråk. 

 

 

 

 

Mellan det röda och det gula huset ligger en liten lekplats (figur 84). En annan lekplats finns 

bakom det blåa huset (figur 83), på andra sidan gångvägen. Bakom det gula huset löper en 

stig som eleverna på Martinskolan använder för att gena när de tar sig mellan tunnelbanan och 

skolan varje dag (figur 85). En idé vore att bjuda in eleverna till skoldagen med konstnärliga 

illustrationer med förankring i den svenska folksagan, eller från den mer traditionella 

sagoskatten. Eftersom fjärrvärme är anlagd mellan husen, kunde det vara intressant att se var 

snön smälter och använda sig av detta fenomen vid gestaltning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 82 Trädkronor och sopskåp vid 

Pepparvägen. Foto: A Fredriksson 

Figur 81 Genväg till parkväg. Foto: A Fredriksson 

Figur 84 Lägesbild av rött och 

gult hus. Foto: A Fredriksson 
Figur 85 Gångstig bakom gula 

huset och fjärrvärme. Foto: A 

Fredriksson 

Figur 83 Lägesbild blått hus 

och lekplats. Foto: A 

Fredriksson 
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En närmare granskning av lekplatserna visar att den övre (figur 87), som är belägen mellan 

det röda och gula huset, omges av krökta järnrör som formar ett slags glest staket. Den nedre 

lekplatsen (figur 86) ligger i anslutning till en grillplats. En tanke är att de båda lekplatserna 

skulle kunna byggas samman till en större lekplats genom att till exempel införa ett tema. 

Idébild för detta utgörs av en lekplats i Haninge, vid sjön Nedre Rudan (figur 88). De kan 

också knytas samman genom en serie hoppstenar, och fortsätta utgöra två enheter, med ett 

gemensamt uttryck. Vid passagen över gångbanan kunde hoppstenar målas på asfalten. Det 

lilla rör staketet skulle kunna bytas mot ett trästaket, och lekutrustningen anpassas för barn 

upp till tre år med hjälp av en mycket liten rutschkana eller liknande. På grund av att 

Pepparvägen ligger relativt nära finns en potentiell fara, som utgörs av trafiken.  

Kanske skulle örtplanteringar runt grillplatsen skapa en förlängning av temat från torget, och 

samtidigt förtydliga platsen. På nästa sida kommer fler förslag angående denna plats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 88 Idébild, tematisk lekplats. Foto: A Fredriksson 

 

  

Figur 87 Den övre lekplatsen. Foto: A Fredriksson Figur 86 Den nedre lekplatsen med grill. Foto: A 

Fredriksson 
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I närheten av den blåa klätterställningen finns en liten ormbunksskog, (figur 89), avgränsad av 

en stig i bakkant (figur 90). Detta ormbunksbestånd har en trolsk framtoning. Med tanke på 

trollskogen i närheten, kanske en utformning av ett sagolandskap passa. Då skulle 

anknytningar till svenska folksagor eller klassiska sagor kunna fungera som ett tema längs 

med hela gångvägen. Man skulle också kunna tänka sig att lätta upp och göra området mer 

trolskt med hjälp av till exempel belysningskonst. En alternativ omvandling av den övre 

lekplatsen skulle kunna utgöras av en vattenlek, förutsatt att avrinningen riktas bort från 

gångbanan. Inspirationsbild från Naturum i Fjärås Bräcka, Halland bifogas nedan, (figur 91 

och 92). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 89 Del av ormbunksskog. Foto: A 

Fredriksson 
Figur 90 Stig i bakkant av ormbunksskog. Foto: A 

Fredriksson 

Figur 92 Vattenlek, bassänger och 

kanaler. Foto: A Fredriksson 
Figur 91 Vattenlek system. Foto: A Fredriksson 
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Den inslagna gångstigen löper vidare och ter sig mörkare och en smula otrygg då terrängen är 

kuperad och husen döljer sig bakom grönskan. Ingen så kallad informell observatör ser vad 

som sker på gångvägen. På kullen till vänster bakom buskskiktet (figur 94), finns en låg gul 

byggnad. Bakom sandlådan (figur 93), skymtar infartsvägen till den parkering som döljer sig 

bakom det gula låga huset. Här skulle en kreativ belysning kunna åstadkomma effekter av 

eventuellt sagotema och förtydliga ett rum. 

  

Figur 94 Gångstig. Foto: A Fredriksson 

 

 

Backen ned mot Tobaksvägen känns inklämd mellan buskar och husgavel (figur 96). Backen 

utnyttjas av såväl fotgängare som bilister som åker upp och parkerar bakom det gula huset på 

höger sida. Mellan grönskan skymtar en lekstuga (figur 95) och en liten stig avslöjar att folk 

genar mellan buskarna. Trots att känslan som förmedlas av platsen är litet ödslig kan detta 

kanske utnyttjas om den kan förvandlas med hjälp av till exempel sagotema. En annan lösning 

skulle kunna vara att röja sly och grönska på ett klassiskt manér. Den kuperade terrängen är 

dock svårare att förändra. 

 

 

 

 

Figur 93 Gångstig i grönska. 

Foto: A Fredriksson 

Figur 96 Gångbana mellan gavel och grönska. Foto: A 

Fredriksson 

Figur 95 Lekstuga. Foto: A 

Fredriksson 
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Nedanstående bilder är tagna från samma punkt vid Tobaksvägen och visar gångvägen sedd 

från detta håll (figur 97) och Cigarrvägen med Konsthall C i fonden (figur 98). 

Garageportarna vid gångvägens mynning (figur 97), bidrar till att skapa en ödslig atmosfär 

genom att begränsa ytorna kring gångvägen. Denna trängs in mellan sluttningen och fasaden. 

Om man står på samma punkt och blickar mot Konsthall C ser man en tämligen 

oproblematisk vägsträcka. Härifrån syns konsthallen och husens förgårdar är välskötta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsthallen märks ut av en stor skylt på fasaden (figur 100). Dess entré är förlagd ovan 

betongtrappan (figur 99). I fönstret presenterar färgglada lappar det som visas i konsthallen. 

Här skulle en tydligare skyltning angående evenemang och öppettider kanske kunna locka fler 

och andra besökare som skulle kunna gå in av ren nyfikenhet. Som läget är nu måste 

besökaren ha konsthallen som aktivt mål för att fysiskt ta sig upp för trappan och läsa på 

lapparna, alternativt målmedvetet gå in på internet. Eftersom hiss inte finns är 

målmedvetenhet extra viktigt för rörelsehindrade besökare. En hiss håller visserligen på att 

installeras, men informationen är likväl svårtillgänglig för dessa grupper.  

 

 

 

 

  

Figur 97 Gångvägen från Tobaksvägen. Foto: A 

Fredriksson 

Figur 98 Vy över Pepparvägen, mot Cigarrvägen. 

Foto: A Fredriksson 

Figur 100 Cigarrvägen, med 

konsthallen i bakgrunden. Foto: A 

Fredriksson 

Figur 99 Entrén till Konsthall C och tvättstuga. Foto: A 

Fredriksson 
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I hörnet av byggnaden som inrymmer Konsthall C (figur 102) skulle uteserveringen kunna 

etableras enligt vad som tidigare sagts av Henriksson (2011). Utsikten från denna plats utgörs 

framför allt av lekskulpturen ägget med plaskdammen i bakgrunden (figur 101). En 

uteservering skulle kunna utgöra en lokal mötesplats och på så sätt möjliggöra möten som 

leder till samarbete. Uteserveringen skulle enligt detta förslag kunna beredas en tydligare plats 

om man utförde markarbeten och på så sätt formade en tydlig plattform invid husfasaden. 

Kanske i terrass-formation med stenläggning. I och för sig skulle detta kunna upplevas som 

otryggt när det är obefolkat. En alternativ idé utgörs av en uppbyggd plattform med terrasser 

som skulle kunna definiera platsen. Kanske kunde någon slags utescen också anläggas, 

alternativt restaurant, som kan hålla öppet till sen kvällstid, för att skapa en kvällspublik 

 

 

 

  

Figur 102 Vy av hörn, där uteservering kan komma 

att etableras. Foto: A Fredriksson 

Figur 101 Vy mot lekskulpturen Ägget och 

plaskdamm. Foto: A Fredriksson 
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Vägval 3 
 

Låt oss återvända till centrum (figur 104). För den tillfälliga besökaren är gångvägen mot 

Fagersjövägen såväl mer lättillgänglig och orienterbar, som gen. Går man till konsthallen 

denna väg är det bara raka spåret till dess att man viker in på en parkväg till vänster.  

Som kan avläsas av bilderna förmedlar Hökarängsplans stora ytor en lätt ödslig känsla som 

skulle kunna livas upp med tidigare nämnda uteserveringar. Även en anslagstavla som 

annonserar vad som sker i området skulle kunna få förbipasserande att stanna upp och kanske 

lockas att besöka något evenemang. Idébild från anslagstavla (figur 103) återfinns i Larsberg 

på Lidingö. Denna har inte femtiotals prägel, men kan illustrera att en anslagstavla inte 

behöver vara platt och fantasilös. Den kan utgöra ett såväl estetiskt som intressant inslag i 

stadsbilden.  

 

 

 

 

Vägen mot Konsthall C löper längs med Fagersjövägen (figur 105 och 106). Till vänster syns 

en nyanlagd parkering. Bakom parkeringen finns en låg rosa byggnad med igensatta vita 

fönster. Dessa fönster är iögonfallande och skulle kunna utnyttjas för till exempel 

marknadsföring. Byggnaden har även potential att rymma små bostäder och på så sätt bidra 

till ökad trygghet på denna sträcka då tillgång på informella observatörer ökar i och med 

bostäder. Inspiration kan hämtats från Vindragarvägen på Reimersholme, där de små 

piglägenheterna har byggts om till små ettor med pentry, och är förlagda i liknande 

byggnader.  

 

På höger sida om Fagersjövägen (figur 106) är huskropparna väl tillbakadragna. Figur 

107visar den återvinnings station som finns i bakkant av figur 106. Här skulle låga 

glasbyggnader i suterräng kunna placeras liknande ”glashus ett” i Hammarby sjöstad. Dessa 

skulle kunna ersätta befintlig miljöstation och förtydliga miljöspåret. Tanken med detta 

förslag är att byggnaderna skulle och inrymma såväl bemannade återvinningsstationer som 

station för miljöfarligt avfall och ett bytes-rum, där människor kan ge och ta begagnade 

grejor. En förutsättning för att dessa skulle fungera är förutom bemanning att de hålls fräscha 

Figur 104 En ödslig torgplan. Foto; A Fredriksson 

Figur 103 Anslagstavla. 

Foto: L Mattsson 
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och välstädade. Om möjligt skulle de kanske kunna ge arbetstillfällen för de som behöver 

arbetsträna eller arbetsterapi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När besökaren i området väl når denna parkväg som viker av från Fagersjövägen, mellan 

Tobaksvägen och Kontoristvägen, är det raka spåret till Konsthall C. Tyvärr finns inget 

övergångsställe direkt i anlutning till parkvägen, vilket skulle ge en genare och mer 

orienterbar gångsträcka. Det skulle även behövas en skylt som visar vägen mot konsthallen, 

alternativt konstnärig utsmyckning längs vägen och in mot parken, som fungerar som snitslad 

bana. I bakgrunden av figur 108, skymtar lekskulpturen Ägget. 

 

Figur 105 Fagersjövägens vänstra sida, riktning 

Magelungsvägen. Foto: A Fredriksson 

Figur 106 Höger sida av Fagersjövägen. Foto: A 

Fredriksson 

Figur 107 Fagersjövägen, riktning Örbyleden. Foto: 

A Fredriksson 
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Figur 108 Parkväg mot Konsthall C från Fagersjövägen. Foto: A Fredriksson 
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Tankar gällande framtida utveckling  
 

När jag skrev mitt examensarbete gällande etableringen av Stockholmshems Konstkluster i 

Hökarängen, växte tankar och idéer gällande gestaltning av stadsdelen fram utifrån de möten 

och samtal som fördes i det undersökande arbetet. För att ta tillvara dessa idéer genomfördes 

det tidigare presenterade gestaltningsförslaget gällande vägen mellan Konsthall C och 

Hökarängens Centrum. Nedan presenteras några andra tankar gällande stadsdelens utveckling 

och möjlighetet. 

 

Eftersom Hökarängen sedan gammalt har ett skamfilat rykte, skulle en marknadsföring och 

profilering av stadsdelen kunna hjälpa till att berätta vad den erbjuder i dag. Framför allt 

måste stadsdelen visa såväl förbipasserande som besökare vad den erbjuder. Det som 

presenteras nedan är sprunget ur vad som framkommit tidigare i arbetet. Den föreslagna 

utvecklingen av Högdalstopparna kommer också att vägas in i det som föreslås nedan. Enligt 

programmet för Högdalstopparna, från 2005, håller en skateboardpark på att anläggas på en 

av dem (Stockholms stad, 2005). Denna ligger på gångavstånd från Hökarängen. 

Högdalstoppen närmast Hökarängen är redan nu ett etablerat utflyktsmål för de som åker 

down-hill med cykel. Denna skulle enligt programmet för högdalstopparna, förses med just en 

down-hill bana, skidhoppsbacke, utkiksplats och så kallade sol-gropar. Dessa planer verkar 

inte genomföras, men om de blir aktuella, kommer säkerligen hela området att ha potential att 

utgöra ett utflyktsmål.  

Hökarängen sett från Örbyleden - Skyltning och markörer 

Värt att notera är hur korsningen Örbyleden/Fagersjövägen gestaltas i stadsrummet. Den stora 

rondellen (figur 110) utgör en möjlig yta för en exponering av stadsdelen i form av till 

exempel en alternativ rondellhund. Med alternativ rondellhund menas någon form av 

konstverk som förmedlar stadsdelens identitet. Även tidigare föreslagen belysning av broarna 

från undersidan skulle bidra att skapa en platsidentitet.  

 

 

 

 

Figur 110 Örbyleden, riktning trafikplats 

Gubbängen. Foto: A Fredriksson 

Figur 109 Hökarängens Centrum sett från 

Örbyleden. Foto: A Fredriksson 
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Vid avfarten Fagersjövägen (figur 109) som leder in mot Hökarängen syns en reklamskylt, 

samt neonskylt som markerar Hökarängens Centrum. Detta hörn skulle möjligen kunna 

rymma fler skyltar som visade vad som saluförs i området samt markera vägen mot Konsthall 

C. Om skyltarna var utformade i femtiotalsanda skulle platsidentiteten förstärkas. Platsen 

skulle också kunna förstärkas med belysning av trädkronor. Något som kanske är vanligare i 

Europa än i Sverige. 

 

Även vid Nynäs vägen skulle reklam och definiering av Hökarängen kunna göras med hjälp 

av skyltar. 

Inspiration konstkompassen 

Malmös initierande av Konstkompassen, skulle mycket väl kunna inspirera till en liknande 

konstkompass i Hökarängen. Det finns gott om konstverk och arkitekturen är också mycket 

intressant. En digital, nedladdningsbar applikation som kan guida besökaren via telefonen kan 

kanske bidra till att ge nya värden och framför allt synliggöra befintliga värden i området. 

Kanske är detta något som Kulturnämnden och Stadsdelsförvaltningen är intresserade att 

medverka i. 

Guidade visningar 

Guidade arkitektoniska visningar och mässings-skyltar på husen som i innerstaden i stil 

med; här bodde Cornelis, dragspelshusets historia, nödbostäderna mm. Det kanske till och 

med finns det möjlighet att återställa en nödbostad i ursprungligt skick och på så sätt 

intressera Stadsmuseet som kan använda den som Musée-lägenhet. Därigenom 

åstadkommer man möjligheten att utgå från denna med eventuella stadsvandringar. Ett 

alternativ utgörs av visningar via en nedladdningsbar applikation, med intalade röster som 

dramatiserar det som syns. Kjell Bergkvist bodde enligt rykten här ett tag, möjligtvis kan han 

engageras för att tala in denna. Om området förklaras som riksintresse blir guidade visningar 

ännu mer aktuella. Det kan vara en möjlighet till samarbete mellan Stadsdelsrådet, 

Stockholms stadsmuseum och Stockholmshem. Möjligen skulle kanske kyrkan kunna utgöra 

en part. Befintliga Hälsans stig skulle i detta sammanhang utgöra en resurs om Stadsdelsrådet 

vidareutvecklar den i den riktning som de anslagit, med olika tematiska vandringar.  

Hökarängens dag och andra evenemang 

Inför Stadsdelens och framför allt centrums sextio års jubileum nästa år, skulle Hökarängens 

dag kunna utgöra ett evenemang som attraherar publik från flera olika områden. Något som på 

senare tiden poppat upp i Stockholm är minifestivaler, som den som i somras hölls i 

Hammarby sjöstad. På Södermalm spelade ett Steel band en hel dag på en innergård i 

samband med ett jubileum för en större bostadsrättsförening. I och med att många musiker bor 

i området finns stora förutsättningar att presentera musik med lokal förankring i festival form. 

Naturligtvis måste konsten också lyftas fram. I Årsta arrangerades en årlig torgfest, där 

konstnärerna ställde ut över hela torget och lokala musiker spelade. Kanske kan denna utgöra 

inspiration. Huddinge har under flera år arrangerat ”tusen meter konst”. Möjligtvis skulle 

konst och hantverk kunna ställas ut mellan centrum och Konsthall C. Även de lokalt 

tillverkade matvarorna choklad och öl bör säljas där.  
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Hökarängens utbud av verksamheter så som Matkultur, Lilla lokalen för kreatörer, 

Parklekarna inklusive stallverksamheten Starrmyran, de tre skolorna och kulturskolan skulle 

själva kunna fylla ett helt program. Skolorna bör tillfrågas i god tid om deras elever vill 

uppträda eller ställa ut elevarbeten. Kanske kan Martinskolan ställa upp med en eldshow 

som den som förekommer på julmarknaden så det finns kvällsaktiviteter. Kanske kan de 

också ställa upp med ett dockspel för barnen. Yogan skulle också kunna medverka på 

Hökarängens dag med drop-in kurser och ett specialprogram. Eftersom plaskdamsfestivalen är 

aktuell för en Stockholmsturné med tillhörande utställning, bör kontakt tas så att dessa 

evenemang kanske kan samordnas. 

 

I och med att stadsdelen jubilerar måste arkitekturhistoriska visningar utgöra ett inslag. 

Tingeling-tåget som guidade under Boendedialogen var ett uppskattat inslag. Parkour har i 

och med Finbar Krook Rosato en koppling till stadsdelen. Eftersom Stockholms stadsmuseum 

erbjudit parkour på sitt program, kan de kanske tänka sig samarbeta i en mer handbegriplig 

visning av stadsdelen och komplettera tingeling-tåget. 

 

Om man vill locka en bredare publik skulle kopplingar till till exempel geocaching kunna 

utgöra en attraktion. Om ett geocach evenemang arrangerades skulle flera hundra människor 

kunna lockas till platsen (Geocaching, 2011). Här skulle även utomhusbio och konserter 

kunna göra ett inslag, kanske i parken vid plaskdammen. 

 

Kanske kunde en klubbscen öppnas i panncentralen inför jubiléet och locka en nattaktiv 

publik. Litet fräck belysning utanför byggnaden och en bra DJ, skulle kunna få stadsdelen i 

gungning. 

Biograf och nöjen 

Söderortsbor som vill gå på bio måste antingen åka in till centrum, eller ut mot Heron city. 

Från början planerades en biograf på Hökarängsplan, där matbutiken nu ligger. Om stadsdelen 

Farsta är tänkt att utgöra ett alternativ till city vad gäller kulturliv, måste ett kulturutbud 

etableras i området. Om en större biograf kunde etableras på Gubbängsfältet skulle en publik 

tillströmning även kunna genereras till Hökarängens Centrum, förutsatt att centrum 

marknadsfördes. 

 

Ungdomarna i Hökarängen hänvisas till ungdomsgården Tuben eller den lokala 

ungdomsgården beroende på åldersgrupp. I de nationella och regionala styrdokumenten pekar 

man på vikten av kultur för unga. Det finns även en vision om att ett kreativt centrum likande 

LAVA skall finnas i varje stadsdel. De befintliga verksamheterna skulle kanske kunna stärkas 

upp på ett medvetet sätt så att de kunde nå de mål som satts upp genom styrdokumenten. 

Digitala plattformar 

För att ytterligare marknadsföra Hökarängen, skulle en gemensam digital plattform kunna 

skapas som marknadsförde butikerna i centrum såväl som de kommunalt eller enskilt drivna 

verksamheterna som Starrmyran, parklekarna, skolorna, föreningar och företag samt 
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naturligtvis konstnärer. Här skulle även kurser och evenemang kunna marknadsföras och 

presenteras. Kanske kunde Stadsdelsrådet vara intresserat av att utforma en sådan. 

Vykort 

Ännu ett sätt att förmedla en ny bild av dagens Hökarängen vore att trycka upp vykort
12

, 

föreställande valda delar av området, liknande reklamkort med ett stycke 

historia eller ett utvalt konstverk på. Stockholmshem skulle kunna trycka 

upp kort med motiv ur bostads- och lokal beståndet. 

Stadsdelsnämnden skulle kunna bidra med motiv och 

budskap som de vill sprida i staden. En bokstavlig 

bild av samhället förmedlas på detta sätt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framtida gestaltning och fokusområden 

I en framtida gestaltning av Hökarängen, vore det intressant att titta på barriäreffekten som 

orsakas av Örbyleden. Eftersom Gubbängsfältet utgör ett funktionellt grönområde skulle 

kanske ekodukter kunna anläggas.  

 

Det vore även intressant att anslå ett hållbarhetsperspektiv med Resilience i fokus. Stockholm 

Resilience Centre (2011) skulle i detta sammanhang kunna erbjuda oerhört värdefulla 

kunskaper, vad gäller såväl forskning som utbildning och stöd i planering. Kanske skulle de 

kunna tänka sig att samarbeta med ett residency om intresset finns från residencyts håll. 

Möjligtvis skulle Miljöteknikklustret i Högdalen kunna involveras också. 

 

Om gestaltningsprogrammet från 2005, för den närmaste Högdalstoppen åter blir aktuellt, 

med hoppbacke, och down-hill backe, vore det nödvändigt att se över infrastrukturen. Gatorna 

                                                           
12 Tre motiv från Hökarängen. Foto: A. Fredriksson, Hösten 2011. 
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i området är inte dimensionerade för det antal bilburna trafikanter som kan tänkas genereras 

av dessa aktiviteter. Möjligheter att etablera hållplats för pendeltåget borde också undersökas, 

om fler aktiviteter och eventuellt fler bostäder kan anläggas i närområdet. 

 

Ett annat område som vore intressant att undersöka är hur Hökarängen kommer att förhålla 

sig gentemot Farsta Centrum när staden växer. I och med att det är gångavstånd mellan 

stadsdelarna vore det värdefullt att lägga ner kraft på trevliga och genomtänkta gång- och 

cykelvägar för att på så sätt minimera biltrafiken. Även förhållandet för gång- och cykeltrafik 

mellan Hökarängen och ett eventuellt miljöteknikkluster i Högdalen vore intressant att 

undersöka. 

 

Den kommunala sektorns gestaltning är i vissa fall bristfällig i dagens Hökarängen. Framför 

allt är bristen på gestaltning utanför den nya ungdomsgården slående. För att göra platsen 

välkomnande skulle till exempel skylten från den tidigare ungdomsgården kunna markera 

entrén. Som tidigare nämnts skulle även hundcaféet behöva hjälp att definiera platsen för 

verksamheten. Denna lokal ger ett ovårdat intryck har mycket smutsiga fönsterrutor. En 

medveten definiering av platsen, skyltning i fönstren och putsade rutor skulle ge ett lyft för 

hela verksamheten.  
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