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Abstract 

I min uppsats har jag undersökt skildringar av en plats - Hökarängen i södra Stockholm – och 

ett projekt som genomfördes där mellan 2011 och 2015; Hållbara Hökarängen. Genom att 

analysera dessa skildringar med hjälp av det diskursteoretiska logikbegreppet har jag försökt 

nå kunskap om en diskurs om Hökarängen, förorter och konstnärlighet. Det finns tydliga 

narrativ med ungefär samma teman och personer som framkommer, trots att skildringarna 

kommer från olika håll. Konst och konstnärer visade sig även vara väldigt symboliskt laddade 

och används inom skilda logiker i diskursen för att motivera förändringar men också 

representera utopier eller farhågor. 

Nyckelord: Hökarängen, diskurs, politisk diskursteori, gentrifiering, konst, konstnärlighet, 

etnologi, förort 
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Inledning 
 

Bakgrund 
 

Hökarängen är en förort i stadsdelen Farsta, som ligger söder om Stockholm. 2015 levde 

ungefär 9400 personer i Hökarängen. Medelinkomsten i Hökarängen 2014 var 248 200 kr/år, 

jämfört med 340 800 kr/år i hela Stockholm (Stockholms stad, u.å.). Bostadsbeståndet utgörs i 

huvudsak av hyresrätter varav bostadsbolaget Stockholmshem äger majoriteten - ungefär 2900 

lägenheter (Stockholmshem, u.å.a). Den större delen av bebyggelsen skedde under 1940 och 

1950-talet. Hökarängens centrum karaktäriseras av ett torg med bänkar, en fontän och 

torghandel samt Hökarängsplan, som i bland annat boken Stockholm utanför tullarna: nittiosju 

stadsdelar i ytterstaden (Söderström 2003) beskrivs som Sveriges första bilfria gågata (2003, 

s. 138). Gatan kantas av butiker, caféer och andra verksamheter. Bostäderna i Hökarängen 

består till stor del av grannskapsområden med tre- och fyravåningshus i 50-talsstil. Det finns 

även bland annat ett 9-våningshus i centrum, punkthus samt radhusområdet Skönstaholm 

(Söderström 2003, ss. 139-142).  

Mellan 2011 och 2015 genomförde bostadsbolaget Stockholmshem projektet Hållbara 

Hökarängen. Målsättningen i projektet har varit att ”Hökarängen skulle bli mer socialt, 

ekonomiskt och miljömässigt hållbart” (Elfors 2015, s. 24).  Inom projektet arbetade man med 

att förändra centrumbilden och bland annat sätta upp nya neonskyltar vid butiks- och 

verksamhetslokaler, hitta nya hyresgäster, hyra ut 20 ateljéer till verksamma konstnärer, 

renoveringar av fastigheter samt miljömässiga satsningar (Elfors 2015, ss. 24, 30, 85, 94). 

Projektet är väldokumenterat från Hållbara Hökarängens sida; en slutrapport har släppts, men 

det har också förts en blogg under projektets gång, en digital samling av miljövänliga recept 

har skapats, man har släppt en kortfilm om projektet och det har även skrivits en bok om 

Hållbara Hökarängen.  

Förutom Stockholmshems egna dokumentationer av projektet har även lokaltidningar, radio, 

bloggare med flera uppmärksammat och kommenterat projektet. Hållbara Hökarängen har 

mottagits med blandad kritik; mycket positivt har rapporterats under rubriker som ”Hållbara 

Hökarängen lockar” (Samara 2015) och ”Hökis – från ökänd till åtrådd” (Röstlund Jonsson 

2015), men det finns också en ambivalens; nackdelar med och risker för gentrifiering påpekas 



2 
 

och det har rapporterats om boende som är rädda att inte längre ha råd att leva i Hökarängen. I 

andra källor skildras Hökarängen ur andra perspektiv, och diskussioner om Hållbara 

Hökarängen eller gentrifiering kommer inte på tal. Tidningen Farsta Sköndal rapporterar om ett 

ungt, nyinflyttat par som sökt sig till Hökarängen för att det är en kreativ miljö. Man tycker 

också om blandningen av människor. ”Fast jag gillar att det är lugnt ändå. Och att det inte är 

för uppstädat i Hökarängen, att alkisbänken i centrum får fortsätta finnas kvar” (Röstlund 

Jonsson 2015). Det verkar som att man talar till och igenom olika diskurser och uppfattningar 

om Hökarängen, något som gjorde att jag fastnade för materialet. Något som är ett 

återkommande tema i skildringarna är det unga, kreativa, nya i kontrast till något annat, som 

var där tidigare, och som ses som viktigt att bevara. Det finns mycket intressant att hitta i 

rapporteringar från Hökarängen, men jag har valt att fokusera den konstnärliga profilen 

Stockholmshem valt att lyfta fram - ateljélokalerna som hyrts ut och hur detta blir en del till 

berättelserna om Hökarängen. Stockholmshem har under fliken ”konstnärlig profilering” 

(Stockholmshem u.å.b) skrivit om Konsthall C, en lokal konsthall som grundades 2004, hur 

samtliga skolor i Hökarängen har särskilda klasser med kulturell inriktning och de många 

ateljéerna. Man poängterar att konstnärlig verksamhet gör området mer levande och stärker 

sociala nätverk. Samtidigt verkar konstsatsningen väcka både oro och ilska. Ämnet förefaller 

laddat, i positiv och negativ bemärkelse, vilket gör att jag finner det särskilt relevant att 

undersöka. 

Syfte/problemställning 

 

Syftet med min uppsats är att identifiera och undersöka diskurser om stockholmsförorten 

Hökarängen med fokus på Hållbara Hökarängens satsning på konstnärligt utövande. Jag vill 

undersöka hur beskrivningar och skildringar av en plats motsäger eller samverkar med 

varandra och kan ge platsen mening. 

-Vilka teman och logiker går att identifiera i berättelser om och skildringar av Hållbara 

Hökarängen och projektets konstsatsningar?  

-Vilken roll har kreativitet och konst i de diskurser som förs om Hökarängen? 

-Påverkar diskurserna om Hökarängen vilka berättelser om platsen som blir möjliga? 
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Tidigare forskning 
 

Plats, identitet och diskurs är väl undersökta områden inom både etnologi och andra discipliner. 

Etnologen Maria Strannegård (2009) har i sin avhandling Hotell Speciell – Livsstilskonsumtion 

på känslornas marknad undersökt identitet och självbild i koppling till de livsstilshotell som 

blivit allt mer populära och använder sig av originalitet för att attrahera. Två etnologer jag själv 

använt mig mycket av i mitt uppsatsarbete är Elisabeth Högdahl och Per-Markku Ristilammi. 

Högdahl skrev avhandlingen Göra Gata: Om gränser och kryphål på Möllevången och i 

Kapstaden (2003), där hon undersöker hur dessa platser görs, inte bara genom skildringar utan 

även genom att följa med och observera invånare och deras rörelser i stadsbilden. Ristilammi 

har i Rosengård och den svarta poesin: en studie i modern annorlundahet (1993) undersökt hur 

uppfattningen om Rosengård har förändrats från något mycket positivt, lovande och närmast 

futuristiskt till en närmast dystopisk berättelse om samhälleliga misslyckanden i förorten.  

Etnologen Magnus Mörck har forskat om boendekarriärer i Göteborg, bland annat i Storstadens 

livsstilar och boendekarriärer (1991), där han sammanväver klass, livsstil, arbete och 

boendemönster i det sena 80-talets Göteborg. Kulturgeografen Tomas Borén har deltagit i ett 

flertal publikationer som fokuserar platser, människor och kreativitet. Han undersöker 

tillsammans med Craig Young människor med kreativa yrkens rörelsemönster och motivationer 

för flytt i artikeln The migration dynamics of the “creative class”: evidence from a study of 

artists in Stockholm, Sweden (2013) Han har även tillsammans med David Koch (2009) 

publicerat en rapport om just Hökarängen knutet till social hållbarhet. Anmärkningsvärt är dock 

att rapporten publicerades två år innan Hållbara Hökarängen drog igång. Vad gäller forskning 

om just Hållbara Hökarängen finns det dock inte mycket att hitta; ett antal uppsatser på 

kandidatnivå samt en magisteruppsats i samhällsbyggnad skriven av Anna Fredriksson: 

Stockholmshems möjligheter att tillföra attraktivitet genom ett skapat konstkluster i 

Hökarängen (2011). Uppsatsen skrevs dock som ett samarbete med Hållbara Hökarängen och 

har ett annat teoretiskt och ämnesmässigt förhållningssätt än min undersökning. Uppsatsen 

publicerades även 2011 då Hållbara Hökarängen låg i startgroparna medan min undersökning 

sträcker sig under projektets gång och efter dess slut. 

Om gentrifiering 

 

Då begreppet gentrifiering visade sig vara återkommande i mitt material, vilket kommit att 

avspeglas i analysen, vill jag ge en kort förklaring till begreppet samt en kort redogörelse för 
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forskning i ämnet. Hellspong och Löfgren (1994) beskriver i Land och stad. Svenska samhällen 

och livsformer från medeltid till nutid hur levnadsmönster i Stockholm förändrats. Om medel- 

och överklassen i Stockholm under 1900-talet berättar de ”För dem utgjorde en våning i 

innerstaden, även i rätt nedslitna arbetarkvarter, ett slags kulturellt kapital i Bordieus mening, 

en medveten markering gentemot konformismen och ett bejakande av ett mångtydigt kulturellt 

arv” (1994, s. 219). De beskriver även hur Östermalm och Gamla Stan kom att gentrifieras; den 

sociala prestigen på områden ökade och de boende utgjordes allt mer av barnlösa med 

prestigefyllda arbeten (1994, s. 221). Det exempel på gentrifiering som oftast förekommer i 

mitt material är Södermalm i Stockholm. Södermalm tas ofta upp som ett exempel på en 

stadsdel som genomgått en tydlig statushöjning från arbetarklasskvarter till åtråvärda adresser 

med högt kvadratmeterpris. Sociologen Mats Franzén har studerat Södermalms stadsdel och 

gentrifiering. Han poängterar även att gentrifiering inte enbart handlar om vem som köper 

bostäder på en viss plats; utan även vem som rör sig och vad som händer under dagtid på denna 

plats. (Franzén 2005, s. 54).  

Hållbara Hökarängen slutfördes så pass nyligen att forskningen om projektet som sagt är 

begränsad, och jag vill med min undersökning bidra med ett etnologiskt, konstruktivistiskt 

perspektiv där jag visar hur Hökarängen i samband med projektet görs. Genom detta menar jag 

att jag lyckas undersöka ämnet ur ett nytt perspektiv, och fyller en kunskapslucka. I relation till 

Hellspong och Löfgren samt Franzén finner jag det även intressant att undersöka gentrifiering 

i koppling till förorter och inte enbart innerstadsdelar.  

 

Teori 
 

Mitt kunskapsmål är att undersöka hur platser - i detta fall Hökarängen - görs och får mening. 

Då jag började intressera mig för Hökarängen och Stockholmshems projekt Hållbara 

Hökarängen sökte jag upp ett antal skildringar av dessa i lokaltidningar, radioprogram, bloggar, 

webbsidor och videoklipp. Det jag upplevde som mest anmärkningsvärt i beskrivningarna var 

att de ofta sade emot antingen varandra eller sig själva genom tydliga dikotomier och teman. 

Hökarängen beskrivs ibland som problemtyngt och otryggt, ibland som ungt, kreativt, 

gentrifierat, och ibland som båda två samtidigt - eller med ord om ett före och ett efter, en 

positiv eller negativ förändring. Särskilt de konstnärligt inriktade satsningar som gjordes under 

projektets gång verkar vara en central fråga i både positiva och negativa skildringar av 

Hökarängen. Jag arbetar utifrån ett konstruktivistiskt synsätt; och vill snarare än att undersöka 
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hur en plats är visa hur en plats görs och förstås bland annat i koppling till uppfattning om just 

hur platsen är (jfr Högdahl 2003, s. 47). Jag upplever dessa skildringar, kontrasterna och 

debatterna, som någon slags diskursiv kamp om vad Hökarängen är; eller kanske vad 

Hökarängen borde vara. (jfr Högdahl 2003, s. 58). Ämnesval och empiri kom alltså att bli 

drivande för vilket teoretiskt ramverk jag valde att använda mig av i min analys; ett 

förhållningssätt Kallenberg kopplar samman med den etnologiska traditionen (Kallenberg 

2016, s. 40). Jag intresserade mig för skildringarna av, berättelserna om en plats, och hade ett 

relativt brett material redan tidigt i processen. Valet föll då på diskursteori som den mest 

passande teoretiska ingången till empirin. Då jag hörde talas om PDT - politisk diskursteori - 

och logikbegreppet som det formulerats av Glynos& Howarth (2007), och tittade närmre på 

denna teori föreföll dessa användbara, både i relation till mitt empiriska material och till 

etnologi som disciplin.  

Diskurs kan beskrivas på flera sätt, men ett centralt begrepp är meningsskapande. Genom 

diskursen får omvärlden sin mening, och det pågår ständiga försök att befästa en mening kring 

ord, ett fenomen och praktiker. Samtidigt framhåller poststrukturalistiska teoretiker att en fast, 

entydig betydelse inte går att finna, utan förståelser för omvärlden är kontingenta, föränderliga 

och kontextbundna. En diskurs både uppehålls och utmanas av diskursiva handlingar; 

artikulationer. Diskursens bräcklighet blir då tydlig just då man talar om upprepanden; de är 

sällan exakt likadana varje gång och kan alltså leda till förändring. Jag avser att i min uppsats 

förhålla mig till begreppet på ett liknande sätt som både Gunnarsson (2006, s. 24) och 

Kallenberg (2016, ss. 42-43) gör i sina avhandlingar; i enlighet med PDT vill jag inte begränsa 

diskursbegreppet enbart till det språkliga, utan även försöka förstå materialiteter som en del av 

det diskursiva. 

Jag försöker, precis som Ristilammi i hans undersökning av Rosengård, inte beskriva eller 

förstå Hökarängen som en avgränsad geografisk plats där en viss kultur råder. Jag är snarare 

intresserad av beskrivningar av Hökarängen som just detta (jfr. Ristilammi 1993, s. 11).  

Genom Rosengårds historia har olika betydelser lagrats in i den samlade mängd av 

uttalanden som är möjliga att göra om området. Jag kallar denna mängd för diskurs. […] 

Ändå har diskursen en styrande verkan genom att den fungerar som hinder för vad som 

är möjligt att skriva eller säga.  

(Ristilammi 1993, s. 14). 
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Just det som Ristilammi talar om, begränsningarna för vilka berättelser som möjliggörs genom 

diskursen, har kommit att intressera mig. 

Molina (2005) undersöker med ett intersektionellt perspektiv i sin text förorter som 

stigmatiserade ”andra platser” där, bland annat till följd av maktrumsliga, rasistiska diskurser, 

”den Andre”, de som definieras som icke-svenskar, placeras. Hon beskriver bland annat hur 

mediala bilder och narrativ såväl som rykten och berättelser om platser, och namn på platser 

blir hela berättelser om hur dessa stadsdelar är, vad som är fult och vad som är åtråvärt (Molina 

2005, ss. 112-113). Hon undersöker hur individer och företeelser kan komma att associeras och 

konstrueras som tillhörande ett specifikt rum (Molina 2005, s. 101). På samma sätt vill jag 

undersöka vilken diskurs som förs om Hökarängen och vilka logiker den utgörs utav, vilka ord 

och personer som verkar associeras till platsen och vilka som kanske inte anses höra hemma 

där. Jag undersöker framför allt en eventuell föränderlighet i de diskurser som förs, eftersom 

jag sällar mig till de poststrukturalistiska diskursteoretiker som ofta framhåller att alla sociala 

konstruktioner präglas av kontingens och föränderlighet; inget är helt bestämt, och allt skulle 

kunna se ut och upplevas på ett annat sätt i exempelvis en annan kontext (jfr. Glynos & Howarth 

2007, ss. 109-110; jfr. Kallenberg 2016, s. 42). 

En logik kan, likt diskursbegreppet, beskrivas som försök att tillskriva mening till ett begrepp 

eller fenomen i en viss kontext. Kallenberg skriver i sin avhandling att det sociala kan förstås 

som uppbyggt av ett antal skilda logiker (2016, s. 44). Logikbegreppet poängterar särskilt att 

det finns flera olika logiker och betonar föränderlighet. Just därför tänker jag mig att 

logikbegreppet passar mitt material, det är just det föränderliga, kontrasterna och 

motstridigheterna i diskurserna om Hökarängen jag intresserar mig för, och jag vill försöka 

upptäcka och visa olika logiker i skildringar av platsen. Snarare än att det finns en övergripande 

diskurs om Hökarängen undersöker jag i min uppsats en diskursiv kamp där Hökarängen kan 

ses som en flytande signifikant; ett ord som tillskrivs vitt skilda meningar och associationer i 

olika kontexter (jfr Gunnarsson 2006, ss. 113-116). Nedan följer en presentation av de tre olika 

logikerna, och för att illustrera har jag exemplifierat och kopplat logikerna till min empiri.   

Sociala logiker kan beskrivas som normer, regler, förgivettagna kunskaper och förståelser som 

råder i en specifik kontext (Glynos & Howarth 2007, ss. 139-140). Något som uttalas eller görs 

i enlighet med en social logik ses inte som anmärkningsvärt eller provocerande, något 

exempelvis Gunnarsson exemplifierar med genussystemet som hon menar i många 

sammanhang ses som fullkomligt naturligt och som sällan ifrågasätts (Gunnarsson 2006, s. 

30). Kallenberg drar även paralleller mellan sociala logiker och kulturbegreppet (2016, ss. 46-
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47). En social logik kopplad till mitt material skulle kunna vara ett förhållningssätt till förort 

och stad och de sätt ”gemene man” förstår dessa två, exempelvis hur man i mitt material 

genomgående relaterar Hökarängen till innerstan, och Södermalm i synnerhet. 

Politiska logiker kan beskrivas som logiker som ifrågasätter, utmanar eller hjälper till att 

upprätthålla de rådande sociala logikerna och den sociala ordningen. Något som görs eller 

uttalas i enlighet med en politisk logik kan fungera för att skapa och legitimera en ny ordning, 

men också för att hjälpa till att transformera eller förkasta en rådande ordning. Snarare än det 

förgivettagna och normativa som de sociala logikerna inbegrips i har man med politiska logiker 

en intention, en medvetenhet (Glynos & Howarth 2007, ss. 133–134, 141-145; Kallenberg 

2016, ss. 48-49). Ett exempel på en politisk aspekt av logiker jag identifierade i mitt material 

är de olika sätt Hökarängen och boende i Hökarängen representerades och positionerades mot 

varandra för att väcka känslor eller driva på en förändring – till exempelvis för att motivera 

projektet Hållbara Hökarängen. 

Fantasmatiska logiker syftar till en mer föreställd, ofta utopisk eller dystopisk, upplevelse av 

hur något skulle kunna vara, ha varit eller bli. Genom fantasmatiska logiker söker individen 

förklara en omvärld som ofta är splittrad, ofullständig, motsägelsefull och svårtolkad. De 

fungerar också för att få en förståelse kring sig själv och sitt eget handlande, och kan legitimera 

varför man handlar som man gör. De kan fungera ideologiskt, genom att motivera politiska 

logiker, men också för att legitimera sociala logiker (Glynos & Howarth 2007, ss. 145-146, 

151; Kallenberg 2016, ss. s49-50). I mitt material hittade jag exempelvis många både utopiska 

och dystopiska skildringar av Hökarängens framtid; där Hökarängen antingen stagnerade eller 

blev fullkomligt gentrifierat vilket skulle leda till att en mängd invånare blir utträngda ur 

stadsdelen, alternativt någon form av idealscenario där Hållbara Hökarängen skulle leda till en 

levande, blandad och färgstark stadsdel. Dessa scenarion skulle kunna vara uttryck för utopiska 

och dystopiska fantasmatiska logiker om Hökarängen. 

Glynos och Howarth (2007) beskriver hur logikbegreppet hjälper till att förklara hur de 

fenomen man problematiserar kan få mening, etableras, bli förgivettagna, utmanas och 

försvaras. Logikbegreppet visar hur fenomen och praktiker görs möjliga, men också hur de blir 

sårbara och föränderliga. En logik kan inbegripa förhållningssätt, berättelser, regler, för det 

fenomen logiken rör sig kring, men också objekt och aktörer som möjliggör företeelsen (2007, 

s. 136). Glynos och Howarth menar att man genom logikperspektivet så som de använder det 

kan få svar på tre huvudsakliga frågor om en företeelse; nämligen vad en praktik utgörs av, hur 

den utmanas eller försvaras och varför en praktik upprätthålls eller förändras (2007, s. 108). 
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Alltså; hur förstår vi platser som Hökarängen och vad relaterar vi dem till? Vilka krafter är det 

som gör att vi tänker på just detta sätt, och finns det försök att ändra på detta? Vilka kollektiva 

fantasier, förhoppningar eller farhågor går det att hitta kring platser som Hökarängen som 

motiverar dessa krafter? 

Genom logikbegreppet menar jag att man kommer närmre det undersöka fältet; då diskursen är 

mer övergripande plockar man genom att använda sig av logiker isär empirin, delar upp den 

och analyserar delarna i förhållande till varandra på mikronivå (Kallenberg 2016, ss. 43–44). 

Genom att gå nära inpå kan man genom logikbegreppet försöka säga någonting om det större 

och om rådande diskurser. Jag tänker mig att detta passar etnologin bra då man ofta rör sig i 

vardagen och håller sig nära empirin snarare än att i första hand undersöka större strukturer. 

Precis som Kallenberg beskriver kan teori hjälpa till med att sortera vald empiri (2016, s. 39). 

Den empiri jag använder mig av är relativt omfattande och ser ut på en mängd olika sätt, och 

jag har inte enbart genom ämnesavgränsning, utan även med hjälp av min teori fått ett verktyg 

att strukturera upp empirin och mitt arbete. Genom diskurs- och logikbegreppen betraktar mitt 

material genom ett par ”teoretiska glasögon” och fokuserar de teman och delar som genom just 

min teorianvändning blir intressanta. Materialet har sorterats och delats in i logiker för att skapa 

tydlighet och avgränsning, och även underlätta för mig att identifiera återkommande teman. 

Genom att undersöka logiker kring Hökarängen, Stockholmshems projekt och kreativitet blir 

det möjligt att identifiera vad som skildras som positivt, negativt och vad som lämnas utanför 

skildringarna. Jag har strävat efter att berätta om vad som framhålls som önskvärt och icke 

önskvärt, särskilt i koppling till förorter, men även processer som rör människor och platser, 

urbanitet och landsbygd. 

 

Material/källkritisk diskussion 

 

Det material jag valt att använda mig av består till stor del av medial rapportering om 

Hökarängen och Hållbara Hökarängen så som dags- och lokaltidningsartiklar och 

radioreportage, men även av blogginlägg skrivna av bland annat privatpersoner som lever i 

Hökarängen, samt Stockholmshems och Hållbara Hökarängens eget material vilket publicerats 

via webbsidor, filmklipp och den bok som skrevs om projektet 2015. Även om jag inte refererat 

till allt material i texten finns empirin i sin helhet i källhänvisningen. Samtliga källor har spelat 

en viktig roll i att ge mig en förståelse om hur talet om Hökarängen ser ut; genom att läsa och 
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analysera ett större material tycker jag mig ha möjlighet att förstå de tankemönster och symboler 

som logikerna utgörs av.  

Det finns ett stort omfång artiklar och annat material att hitta om Hökarängen, men jag har 

begränsat mig till de som på något sätt förhåller sig till Hökarängen knutet till konst eller 

skapande. Delvis för att materialet skulle bli alldeles för stort ifall jag inte valde att rikta in mig 

på en särskild aspekt av projektet, men även eftersom jag upplevde att konstsatsningen verkar 

framkalla särskilt mycket känslor och reaktioner, förhoppningar och farhågor kring platsen. 

Denna avgränsning var också nödvändig att göra då jag finner det mest relevant att undersöka 

källor som avhandlar mitt ämnesområde, snarare än exempelvis renodlad nyhetsrapportering. 

Dock innebär att välja även att välja bort, och jag har svårt att tro att mitt urval inte påverkat 

min uppsats i någon särskild riktning. Att fokusera konst och skapande i förhållande till 

Hökarängen säger mycket om en del av de diskussionerna som förs; men hade jag valt att 

analysera exempelvis nyhetsrapporteringar eller artiklar om Hållbara Hökarängens 

miljösatsningar hade jag med säkerhet fått en till viss del annorlunda bild. Jag har använt mig 

utav sammanlagt 30 olika källor som skiljer sig till omfång och utformning. Vissa texter 

förhåller sig skarpt kritiska till Stockholmshem, och anser att konstsatsningen varit ett 

dragplåster för att dra köpstarka konsumenter till Hökarängen och bidra till en gentrifiering av 

stadsdelen. Andra är positiva, eller försöker framhålla både positiva och negativa aspekter av 

projektet. Även Stockholmshem förhåller sig till kritik som framförts mot Hållbara Hökarängen 

i sina skildringar av projektet. Det finns alltså en mängd olika berättelser om platsen, de som 

bor där och vad som händer där. Det är just detta jag vill undersöka; motstridigheterna i hur en 

plats skildras, men också vad som kan finnas gemensamt i de olika berättelserna. Under arbetet 

med empirin började jag även intressera mig för de bilder som används i reportage om 

Hökarängen, vilka fotografier man valt att visa och vad de skulle kunna förmedla, så det är 

mycket möjligt att även dessa bilder kommer att bli en del av mitt material. Vilka syns på 

bilderna? Vilka platser och motiv har man valt att fotografera och vilka associationer väcks hos 

betraktaren?  

Jag har i empirin analyserat exempel på material från alla olika kategorier av källor jag använt 

mig av; Hållbara Hökarängens egna dokumentationer, blogginlägg, artiklar i dags-, lokal- och 

konsttidningar. Detta är inte för att försöka vaska fram en sanning om hur saker och ting 

verkligen är (jfr Gunnarsson Payne 2006, s. 149), det kan jag omöjligen veta, men för att försöka 

visa vilka olika logiker aktörerna rör sig inom i den diskursiva kampen om Hökarängen.  Medial 

rapportering får ett stort utrymme delvis för att den utgör den största delen av materialet men 
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också för att jag tänker mig att dessa aktörer har störst plattformar och mest möjlighet att styra 

diskursen och vilka historier om Hökarängen som förmedlas. 

Jag gjorde ett aktivt val att inte genomföra några intervjuer eller planerade observationer. Detta 

eftersom jag inte anser att det skulle tillföra särskilt mycket till just den analysen jag gjort, 

eftersom jag avgränsat mig till de skildringar av Hökarängen som bidrar till en diskurs, och 

framför allt mediala sådana. Jag bestämde mig även tidigt för att vara konsekvent med mitt 

material; att arbeta nästan uteslutande med rapporteringar och internetobservationer och sedan 

bryta av med en eller två intervjuer skulle sticka ut och kanske verka apart i relation till resten 

av materialet. Dock har jag sedan flera år bott nära Hökarängen, och vistats i området både 

innan och under uppsatsskrivandet. Allt detta bidrar till min egen förförståelse om platsen, och 

kan ses som en sorts informell, oplanerad observation. Så som Arvastson och Ehn (2009) 

skriver kan man säga att människan ständigt observerar sin omgivning; det som gör en 

observation etnologisk är reflexiviteten (2009, s. 20). Jag kan personligen relatera till flera av 

de platser och verksamheter som beskrivs i empirin, och kan mäta beskrivningarna mot mina 

egna upplevelser. Jag har under arbetet inte aktivt försökt använda mig av min personliga 

erfarenhet av Hökarängen som empiri, men som Gunnarsson Payne reflekterar; ”Ingen studie 

är skriven utifrån en arkimedisk punkt” (2006, s. 36). Mina personliga erfarenheter och åsikter 

färgar säkert delar av min uppsats, till exempel i den mån att min erfarenhet av Hökarängen är 

grunden till att jag intresserade mig av skildringar av platsen från första början. Så som 

Gunnarsson Payne framhåller vill jag dock poängtera det konstruktivistiska synsättet att 

forskning inte är objektiv, och att försök att visa en diskurs även kan tolkas som artikulationer 

av diskursen (2006, ss. 36-39). I och med att jag har tagit del av diskussioner och rapporteringar 

om Hökarängen kunde jag märka att jag själv i allra högsta grad är en del av den diskurs jag 

vill undersöka. Även denna uppsats kommer ju i flera avseenden att vara en artikulation av en 

diskurs om Hökarängen; vilket jag tror är omöjligt att undvika då min hållning är att allt är 

diskursivt och diskursen inte är något en kan kliva utanför och undersöka objektivt (jfr. 

Gunnarsson Payne 2006, s.34).  

Jag upplevde stundtals svårigheter att förhålla mig till analysnivåerna och källorna i materialet. 

I slutändan är det till exempel tidnings- eller radioredaktioner som är förmedlare av de 

berättelser jag tagit del av; jag vill alltså i största möjliga mån undvika att spekulera i de 

personer som intervjuats upplevelser och tankar och använda dem som empiri. Snarare har jag 

försökt analysera materialet utifrån vem som publicerat det, vad det är för bild av Hökarängen 

som förmedlas i de olika källorna, och vad de olika intervjupersonerna får representera i 
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analysen. Samtidigt var det lätt att glida in i att börja analysera vad intervjupersoner sade då det 

fanns många intressanta teman att undersöka. Jag har dock försökt hålla en distans och istället 

se uttalandena som en del av narrativet om Hökarängen som de olika källorna velat berätta.  Det 

är mycket att ta hänsyn till när man analyserar ett material, särskilt när det redan är producerat. 

Jag uppfattar det som att man i flera reportage försökt göra en objektiv skildring av Hökarängen, 

och velat låta nyinflyttade, äldre Hökarängsbor såväl som representanter för Hållbara 

Hökarängen komma till tals. Samtidigt, när man går närmre inpå, började jag uppleva att så är 

inte riktigt fallet. De källor jag har är inte objektiva skildringar av en plats och det som händer 

där, utan kan snarare tyckas reproducera olika diskurser och logiker kring Hökarängen. Viktigt 

att poängtera är producenters roll inte bara i urvalet av intervjupersoner. Även intervjufrågorna 

kan ha påverkat vilka historier som sedan berättas av intervjupersonerna. I exempelvis de 

intervjuer som genomfördes i radioprogrammet Konflikt i P1, en av mina huvudkällor, har 

frågorna blivit bortklippta, och man hör endast de intervjuade berätta (med undantag för 

följdfrågor). Intressant att fundera kring är vilka frågor som kan ha ställts och hur de kan ha 

påverkat vad som sades. Detta gäller även exempelvis personporträtt i lokaltidningar.  

 

Metod 
 

Mitt teoretiska förhållningssätt fungerar, förutom som ett analysverktyg, även som ett 

metodologiskt redskap då jag undersöker empirin.  Diskursteori, men kanske framför allt 

logikbegreppet har hjälpt mig att komma nära empirin och strukturera upp den. Detta genom 

att jag strävat efter att hitta centrala teman i materialet - så som återkommande symboler, 

figurer, förhållningssätt och narrativ – för att sedan ordna upp dem i underkategorier, sortera 

dem i politiska, sociala och fantasmatiska logiker och analysera dem. Jag tänker mig att även 

om min empiri är relativt mångsidig, med ljud, bild och text, kommer jag med hjälp av mitt 

tillvägagångssätt kunna hitta gemensamma drag och kanske framför allt veta vad jag letar efter 

i materialet. Jag har försökt hålla mig till ett väl avgränsat ämne och studera det på mikronivå, 

och vill hålla mig så nära empirin som möjligt. Genom logikperspektivet kan jag nå kunskap 

om och säga något om konstnärlighet, kreativitet, förorter och i synnerhet Hökarängen. En 

utmaning under arbetet med uppsatsen var att anpassa logikbegreppet efter just mitt material; 

det är ett förhållandevis begränsat område och material jag undersöker, och jag har velat att 

detta ska avspegla sig i hur jag använder mig av logikerna. I stället för att söka en genomgående 

logik i mitt material har jag istället försökt bryta ut teman och mindre logiker som samsas eller 
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kämpar om utrymmet i diskursen.  Jag har i min teoretiska tillämpning valt att använda mig av 

logikperspektivet framför allt med inspiration av hur Kallenberg tillämpat det i sin avhandling 

om hur personalen på ett ungdomshem berättade om ungdomarna och livet på avdelningen. Hon 

har konsekvent, avhandlingen igenom, undersökt berättelserna, ordnat dem i sociala, politiska 

och fantasmatiska logiker och relaterat dessa till tillvaron på avdelningen hon observerat (jfr 

Kallenberg 2016, s. 67ff). Eftersom jag analyserar ett mindre, och till stora delar skriftligt, 

material kommer min analys att se annorlunda ut; framför allt tror jag detta kommer avspegla 

sig i att jag använder mig av logikerna på just det mer småskaliga sätt jag beskrivit, Just detta 

beskriver även Gerber, Gunnarsson Payne och Lundgren (2012) i Kulturella Perspektiv; 

diskursteori är snarare än ett färdigt teoretiskt ”paket” som man applicerar på ett material, något 

som i högsta grad bör anpassas efter den studie, den empiri och den problemformulering 

forskaren valt (2012, ss. 4-5). 

Jag har använt mig i huvudsak av internet då jag sökt källor; jag har kombinerat en mängd olika 

sökord så som ”Hökarängen” och ”konst” eller ”Hållbara Hökarängen” och ”ateljé”, eller kort 

och gott bara ”Hökarängen” och sökt i sökmotorer så som Bing och Google, Diva, på 

nyhetssajter, i lokaltidningar etc. Jag har även studerat Hållbara Hökarängens egen hemsida och 

bok och sökt vidare efter personer och projekt man hänvisat till där. Samtidigt är det en 

möjlighet att jag gått miste om ett antal källor på detta sätt. Å andra sidan arbetar jag som 

tidigare nämnt inte för att hitta en objektiv sanning om Hökarängen, utan vill göra en 

diskursanalys av en rad olika berättelser. Det finns även en analytisk poäng i att i huvudsak 

analysera de material som dyker upp tidigt i en sökning på en sökmotor; det är dessa skildringar 

som når mig som läsare först, och har rimligtvis en bredare läsekrets vilket ger dem ett större 

utrymme i diskursen. Avgränsningar gör man alltid; och hade jag exempelvis valt att göra 

intervjuer hade jag kanske haft ännu större problem med just detta; jag hade behövt förhålla 

mig till intervjupersonerna och vilka de var, och vilka som eventuellt inte blev intervjuade. De 

radioprogram jag använt mig av har jag transkriberat, och då jag citerar dem försöker jag hålla 

mig så nära som möjligt till hur intervjuerna lät. Därför förkommer mycket talspråk i citaten.  

 

Etik/anonymisering 
 

I min analys är jag framför allt intresserad av de representationer och berättelser om 

Hökarängen som reproduceras i beskrivningar. Enskilda individer och deras personliga 

livsberättelser är inte mitt fokus i denna uppsats. En stor del av materialet jag använt mig av är 
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producerat och publicerat av tidningar, radio etc., och även om jag använder mig av de 

intervjuer som görs i detta material vill jag poängtera att det inte är de enskilda individernas 

upplevelse jag sökt, utan snarare vad och vilka de representerar i programmet eller artikeln. Det 

de säger kan vara taget ur kontext och saker kan ha lämnats utanför, så de bör alltså inte stå till 

svars för som publiceras. När jag sedan arbetar med materialet sker detta ytterligare en gång; 

jag väljer ut de bitar jag vill använda och inte. Av den anledningen har jag gjort valet att endast 

skriva ut den första bokstaven i de personnamn som förekommer i empirin. Jag är medveten 

om att det är i princip omöjligt att anonymisera någon som ställt upp i en artikel om jag sedan 

refererar till artikeln i uppsatsen, men att korta av namnen handlar snarare om att göra en 

analytisk poäng; att understryka att det inte är de enskilda personerna jag vill undersöka. 

Snarare vill jag undersöka vilken diskurs de förmedlar och vilka åsikter de får representera.  

 

Analysdel 
 

Hökarängsborna och ett skamfilat rykte 
 

I detta första kapitel av analysdelen kommer jag att presentera de människor och karaktärer jag 

mött i mitt material - hur skildras egentligen Hökarängsborna och andra aktörer i berättelser om 

Hökarängen? Jag kommer även presentera och analysera det dåliga rykte som Hökarängen 

enligt stora delar av mitt material dragits med, men som framställs som i förändring. Vilka ord 

och tankar verkar kopplas till ett dåtida Hökarängen, vad vill man ta tillvara på? Och hur ser 

bilden av Hökarängen idag ut? I detta avsnitt behandlar jag till största del sociala logiker om 

Hökarängen, och i förlängningen förorter, som problematiska platser som behöver och kan 

förändras och förbättras. Jag kommer även undersöka berättelser om konst och konstnärlighet 

som något med hög status och något positivt i området.   

Människorna 
 

Vilka är då de människor jag möter i mitt material? Vilka sorters liv och åsikter får de 

representera? Högdahl (2003) beskriver i sin avhandling hur invånarna i Möllevången i 

representationer av platsen får en särskild position där de står för något annorlunda, något som 

skiljer sig från resten av Malmös invånare. Hon visar på hur unga, kreativa människor genom 

att visa upp sig själva i ett tidningsreportage får komma att representera Möllevången och en 

sorts positiv annorlundahet som platsen upplevs inneha (2003, s. 61). Hon identifierar även en 
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exotisering av platsen, där torget och den torghandel som pågår där blir en symbol för det 

mångkulturella, kosmopolitiska Möllevången. (2003, s. 60) På ett liknande sätt menar jag att 

man kan hitta symboliska personer, karaktärer, som i representationer av Hökarängen i 

tidningar och radio får komma att spegla Hökarängen, ett tidigare Hökarängen, eller hur 

Hökarängen bör vara. Även om de narrativ kring Hökarängen jag tagit del av på många sätt 

skiljer sig åt, finns det ändå ett samband i vilka symboliska personer som förekommer i 

materialet. 

 De inflyttade (boende eller ateljéinnehavande) konstnärerna beskrivs ofta som unga, kreativa 

och kopplas ofta både i positiva och negativa termer till Södermalm. Konstnärerna verkar stå 

för det nya, det inflyttade, det tillförda. Ofta talas de om som personer som höjer statusen för 

platsen, ökar attraktiviteten eller förändrar gatubilden genom sin fysiska närvaro. Samtidigt 

verkar just konstnärerna genom sin närvaro representera och någonstans bära ansvar för den 

gentrifieringsprocess som många av de källor jag gått igenom slår ifrån sig och vill motverka. 

Ofta kopplas de till ”konstklustret” i Tobaksområdet, där flertalet ateljéer finns, eller Konsthall 

C, en konsthall som jag kommer att återkomma till. I reportage och artiklar framkommer kritik 

mot projektet från konstnärers sida, men samtidigt framställs de flesta som positiva till 

Hökarängen som plats och tacksamma för möjligheten till ateljélokal. Jag vill även tillägga att 

detta äen kan handla om nyinflyttade som inte har ateljélokal i området, men påfallande ofta 

beskrivs de nyinflyttade ha konstnärliga eller kreativa yrken. 

De riktiga Hökarängsborna definieras oftast som de som levt i Hökarängen länge; de är alltså 

i övre medelåldern eller äldre. Trots att Hökarängen ibland beskrivs som en plats som haft 

mycket konstnärlig aktivitet redan innan projektet, lyfts de äldre Hökarängsborna i mediala 

sammanhang inte fram som särskilt kulturellt verksamma utan snarare relativt kritiska mot 

konstsatsningarna. Ofta verkar de representera en gemytlig stämning och den småbygdskänsla 

som ofta målas upp. De beskrivs även ofta som arbetarklass, och ibland med termer så som 

missbrukare, sociala problem etc. Just missbrukarna har nästan blivit en kategori i sig, som 

beskrivs som nästan hotfulla då de bland annat i Fredrikssons (2011) avhandling om 

Hökarängen beskrivs missbrukare ha dominerat torget (2011, s. 8), den plats som de blivit starkt 

knutna till i narrativ om Hökarängen. Missbrukarna framställs i vissa källor som ett problem 

och en tyngd Hökarängen och dess boende fått bära, men i andra framstår de vara ett delvis 

önskat inslag i gatubilden; kanske för att symbolisera, visa något; att det fortfarande är lite 

”ruffigt” i Hökarängen? Om konstnärer och unga står för gentrifieringen blir här missbrukarna 
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ett bevis på att något av det som var finns kvar; en motivering till att detta hot inte har 

förverkligats.  

Den tredje typen av person som ofta dyker upp i materialet är Stockholmshem och Hållbara 

Hökarängens representanter. De framstår ofta som personer med både expertis och makt; de 

har exempelvis möjlighet att höja eller sänka hyror. Jag upplever att de skildras som personer 

med stor möjlighet att förändra; de kan påverka hur Hökarängen ser ut, vem som bor där och 

vad som händer där.  Samtidigt verkar man inom olika logiker ha skilda syner på hur dessa 

representanter väljer att använda sig av sin makt, och Stockholmshem anklagas och misstänks 

inte sällan för att ha en dold agenda med projektet. Som faktisk aktör är kanske Stockholmshem 

dock den part som gör det tydligaste försöket att ta makt över och påverka diskursen kring 

Hökarängen. De besitter en viss makt då Stockholmshem har en reell möjlighet att påverka då 

de äger majoriteten av lägenheter i området. De har även en stor plattform att verka igenom.   

Vad är det då för logik som gör att just dessa personer får agera representanter för det som 

händer i Hökarängen? Å ena sidan verkar dessa roller i princip cementerade och ifrågasätts inte 

i någon större mån i mitt material, vilket skulle tyda på en social logik kring Hökarängens 

invånare, en invånarnas logik, och i ett bredare perspektiv en social logik kring människor i 

eller utanför staden, där de som kommer från staden har ett kulturellt kapital och möjlighet att 

höja statusen för en plats, medan de utanför oftare sammankopplas med arbetarklass och en 

avsaknad av kulturintresse. I just Hökarängen verkar diskussionen, så som jag tolkat den i mitt 

material, om konstnärer vara något som uppkommit relativt nyligen i samband med Hållbara 

Hökarängen, och så att säga har brutit in i diskursen. Hur man talar om dessa personer sträcker 

sig även ifrån de sociala logikerna till de politiska och fantasmatiska logikernas område. Jag 

tycker mig se att man använder konstnärerna såväl som Hökarängsborna och Stokholmshem 

inom flera olika politiska logiker för att motivera eller ifrågasätta förändringar av Hökarängen. 

Dessa logiker undersöker jag vidare i nästa kapitel. Ett exempel på hur dessa karaktärer 

förekommer finns i artikeln Hökis – från ökänd till åtrådd (Röstlund Jonsson 2015) där det 

berättas om hur Hökarängen i och med projektet påverkats. Precis som i många av de artiklar 

och reportage jag tagit del av finns dessa tre grupper med stort symbolvärde representerade som 

intervjupersoner: en representant från Stockholmshem som berättar om projektets fördelar, tre 

unga, nyinflyttade möbeltapetserarare som tycker om den kreativa miljön men inte vill att 

platsen ska förändras alltför mycket, samt en medelålders Hökarängsbo som citeras ”Det gynnar 

inte oss som alltid bott här 
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, 80 procent av oss struntar i konst. Det hade gjort mer nytta med fler billiga mataffärer” 

(Röstlund Jonsson 2015). Hon påpekar att Hökarängen var bättre förr, även om det var mer 

kriminalitet och platsen hade ett sämre rykte.  

 

Två radiodokumentärer och förändringens logik 
 

En källa jag valt att låta ta en särskilt stor plats i analysdelen är ett inslag i radioprogrammet 

Konflikt (2014). Avsnittet heter Makten över staden och publicerades 17 maj 2014, det vill 

säga när Hållbara Hökarängen pågått i ungefär tre år. Avsnittet behandlar framför allt 

gentrifiering och förändring av områden, och man exemplifierar med Göteborg, Johannesburg 

och Hökarängen. Jag fann programmet särskilt relevant att beskriva och analysera då jag 

finner det mycket representativt för mitt material; de teman, åsikter och personer som 

förekommer i reportaget går att hitta i många skildringar av Hökarängen, även om 

skildringarna har olika hållningar gentemot exempelvis Hållbara Hökarängen. 

Inslaget jag valt ut är ungefär 12 minuter långt och utgörs till största delen av intervjuer med 

boende i Hökarängen samt Stockholmshems dåvarande VD. Reportern ledsagar lyssnaren i 

handlingen, ger korta bakgrundsbeskrivningar och ställer frågor till de intervjuade. De 

huvudsakliga teman som behandlas i inslaget rör de problem med Hökarängen som föranlett 

projektet, men också vad som är positivt med platsen, vilka som bor där och vilka som kan 

tänkas flytta dit, Stockholmshems eventuella intentioner med Hållbara Hökarängen samt 

reaktioner på projektet. De boende i Hökarängen som intervjuas är V, som är en relativt 

nyinflyttad skådespelare, J och S, vars eventuella yrken man inte får reda på och som bott i 

Hökarängen länge, samt M som är konstnär och har bott i Hökarängen ett par år.  Viktigt under 

analysarbetet har varit att försöka ta hänsyn till att de personer som intervjuats har blivit utvalda. 

Likaså kan jag anta att deras utsagor blivit redigerade och nedkortade, producenterna har 

antagligen gjort ett urval av de citat de anser belyser vad de vill berätta. I min analys vill jag 

alltså försöka förhålla mig till de intervjuade som representanter i ett narrativ som i slutändan 

berättas av Konflikt i P1. Berättelsen om Hökarängen som förmedlas i radioprogrammet är en 

av många berättelser som artikuleras från en mängd olika håll. Även mitt eget urval var något 

jag behövde ta ställning till. Då jag gör en diskursanalys menar jag att det är viktigt att jag 

återger centrala delar av materialet och citerar: jag vill ju, i enlighet med mitt syfte, visa och 

identifiera skildringar och diskurser så därför blir det viktigt att tydligt visa läsaren vad jag 

grundar mina analyser i. Samtidigt måste jag välja och välja bort vilket också kommer att 
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påverka mina resultat. Programmet fortsatte även efter det reportage jag analyserat, med en 

paneldiskussion och reportage från andra platser, men jag fattade beslutet att göra en tydlig 

avgränsning och hålla mig till just denna sekvens som fokuserar och utspelar sig i Hökarängen.  

I inslagets början berättar V om varför han flyttat till Hökarängen och vad han har för relation 

till stadsdelen.  

Jag tyckte det fanns lite för många som jag inne i… på Södermalm. Alltså, folk som håller 

på med kultur eller media eller…. […] Eh, men också av rent praktiska skäl, att vi bodde 

alldeles för litet så vi flyttade ut hit. Jag hade ingen relation till Hökarängen innan, bara 

att det var på vägen till Farsta och att jag varit här på punk- och rockkonserter när jag var 

14-15 år. Och då var det riktigt tufft att komma hit. det kändes…nu var jag…in real life 

(Konflikt 2014).  

Ett stycke ur en punklåt på svenska spelas.  

I nästa sekvens intervjuas Stockholmshems dåvarande VD, I, och berättar hur Hökarängens 

stadsdelsråd sagt till henne att alldeles för många så kallade försöks- och träningslägenheter för 

bland annat missbrukare eller människor med ”psykiska problem” placerades i Hökarängen. I 

uttrycker att i många fall fungerade det väl med träningslägenheterna, och i många fall 

fungerade det sämre, och att Hökarängsborna som en konsekvens av detta ” (…) fick ta ett 

alldeles för stort ansvar för den här gruppen människor som har liksom ganska svår, tung 

problematik stundtals. Så det, det, det var det första som hände nästan, hon sa ’Eh, I, nu får du 

liksom...stopp! Ingen, inga fler till Hökarängen’ liksom” (Konflikt 2014).  

Berättarrösten förklarar vad man gjort inom projektet för att höja statusen på Hökarängen, och 

menar att man på kort tid lyckats ge Hökarängen en ny image.  Stockholmshems dåvarande VD 

berättar att kötiderna för boende i Hökarängen ökat, och menar att fler nu flyttar till Hökarängen 

för att de vill bo där. Hon talar även om associationer; för henne brukade Hökarängen vara 

Krökarängen eller Mördarängen, men idag menar hon att associationerna blivit mer positiva 

och att man kan vara stoltare över att bo där (Konflikt 2014). 

Konflikt skulle kunna betraktas som en artikulation av en social förändringens logik, en 

berättelse om Hökarängen som en plats i förändring. Det finns ett tydligt då vad gäller 

Hökarängen och dess invånare som är kantat av problematiska och negativa associationer, ett 

dåligt rykte och ett behov av förändring, förbättring. Stockholmshem representerar här en 

påbörjad förändring vilken har lett till ett bättre rykte och ökad efterfrågan på hyreskontrakt i 
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Hökarängen. Hökarängen blir i och med denna förändring beskriven som en plats för kreativa 

och konstnärer. Samtidigt hittar jag fantasmatiska aspekter av denna förändringens logik; det 

får inte bli för likt Södermalm exempelvis, något som framkommer i reportaget i Konflikt men 

även i andra källor. Södermalm upplevs ha genomgått någon form av total förändring, som av 

vissa verkar representera ett dystopiskt scenario. Detta skulle då kunna motivera en politisk 

logik kring vad som är bra eller dålig förändring och hur denna bör se ut. Dessa logiker i Konflikt 

kommer jag att återkomma till i följande kapitel.  

I ett annat radioprogram, Stad 6: Att uppfostra en gurka. Om hållbarheten och 

stadsodlingarna som sändes i radiokanalen P1 onsdag 22 maj 2013, undersöks ordet 

hållbarhet. Programmet är 29 minuter långt, och börjar med att berätta om guerillaodlingar i 

Söderort. I nionde minuten kommer Hökarängen på tal. En boende intervjuas: 

När man själv växte upp, innan man träffade andra från andra områden tyckte man det 

var fantastiskt fint i Hökarängen med det här gröna, grönområden och så, men sen så 

insåg man ju att det var inte riktigt fint att komma från Hökarängen utan… man mötte… 

eeh… från, de som bodde i andra delar av stan sa… att det… men att jag var nog alltid 

stolt över Hökarängen ändå så… 

(Stad 2013). 

Här verkar en självupplevd bild av Hökarängen ställas emot det dåliga rykte som skildras i 

Konflikt och som är ett återkommande tema i källorna.   

En berättarröst talar: 

Hökarängen har periodvis dragits med ett dåligt rykte. Jag brukar titta till Hökarängen 

ibland, och fortfarande är det flest hyresrätter här. För några år sen öppnades en konsthall 

i gamla centraltvättstugan, och de sista åren har fler och fler konstnärer sökt sig hit. 

’Hållbara Hökarängen’ står det numera på en skylt på Pepparvägen.  

(Stad 2013). 

En representant från Stockholmshem intervjuas. Intervjun börjar kort med en diskussion om 

brukaravtal för odling och guerillaodling för hyresgäster; man menar att detta är något 

Stockholmshem stödjer. Snart talar man om jakten på nya hyresgäster, det nyöppnade 

surdegsbageriet och de neonskyltar i 50-talsstil som tilldelats hyresgästerna sedan projektet 

drogs igång. 
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Här återkommer det dåliga ryktet – och kontrasteras nästan direkt mot konsthallen och 

konstnärernas - och Hållbara Hökarängens - intågande i stadsdelen. Vad insinueras med orden 

”titta till” Hökarängen? Ordvalet låter förmyndaraktigt, ungefär som att Hökarängen behöver 

vaktas och tas om hand. Berättaren verkar mycket positivt inställd till Hökarängen, men 

Hökarängen förefaller flera gånger inte bara i denna intervju som något som behövs tas om 

hand eller ”räddas” från ena eller andra hållet. Att Hökarängen skulle kunna ”sköta sig självt” 

verkar sällan vara ett alternativ i den empiri jag hittat. Jag vill kalla detta en förortens 

beroendelogik; en logik om staden och andra aktörer som någon form av förmyndare, och där 

förorter (och i förlängningen möjligen även övriga platser) ställs i beroendeposition till staden. 

Staden står det unga, moderna, kreativa, framåtsträvande, självständiga som kontrasteras mot 

förortens upplevda egenskaper. Inom denna logik verkar man nästan alltid förhålla sig till 

staden även då man talar om Hökarängen. Detta är även en logik där vi inte verkar kunna förstå 

eller bedöma förorten om vi inte utgår ifrån staden.  

Det förefaller finnas en oro för ombildningar i programmet; hyresrätterna blir på samma sätt 

som Hökarängsborna på torget en symbol för att Hökarängen inte är helt förändrat eller 

gentrifierat. Konsthall C tas upp som ett centrum för konst som funnits där sedan innan, men 

konstnärerna blir i och med projektet fler. Logiken om förändring, det nya Hökarängen, 

framkommer även här. Inte sällan får denna förändringens logik politiska aspekter; genom att 

tala om det nya och sökandet efter nya hyresgäster implicerar man att det finns något dåtida 

som man vill och bör röra sig från.  

 

Sagor om Hökarängen och innerstan 
 

I Dagens Nyheter skrev man, då Hållbara Hökarängen pågått ungefär ett år; ”Hökarängen har 

lämnat några skamfilade decennier bakom sig och höjs nu till Södermalmsskyar av både 

förståsigpåare och Hökarängsbor” (Ritzén 2012).  I empirin förhåller man sig då man talar om 

Hökarängen ofta till innerstan, och särskilt till Södermalm. Även detta är ett exempel på den 

beroendelogik jag tidigare nämnt; genom att relatera till Södermalm och ”förståsigpåare” blir 

Hökarängen lättare att värdera och tolka och får legitimitet. Även genom att beskrivas på detta 

sätt i Dagens Nyheter, en av våra största dagstidningar, får Hökarängen ett erkännande från 

någon slags opinionsbildare och expertis. Hökarängen ligger söder om Stockholm och 

kontrasteras mot innerstan i många berättelser, dock även i positiv bemärkelse; man talar om 

en bykänsla, en gemenskap som upplevs unik. I artikeln Gentrifiering eller konstnärlig ekologi? 
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i konstmagasinet Kunstkritikk (Tunström 2013) uttrycker en intervjuad ateljéinnehavare att hen 

inte skulle vilja driva sin verksamhet i innerstan då det skulle kunna innebära en ”påtvingad 

formalitet” istället för den intima informalitet hen upplever i Hökarängen. Innerstadsdelen 

Södermalm förefaller spela en särskilt viktig roll när det kommer till Hökarängen. Man jämför 

platserna, kontrasterar dem mot varandra och pekar ofta på att Hökarängen antingen redan 

kallas, eller kommer att kunna bli, ett nytt Södermalm. Symbolen och berättelsen Södermalm 

kan vara en social logik i denna kontext; även om man diskuterar Hökarängen och Södermalm 

i förhållande till varandra finns det sällan någon beskrivning av Södermalm och vad det upplevs 

vara för plats som det gör om Hökarängen. Det verkar snarare betraktas som allmänt vetande 

hur det är på Södermalm, hur det varit där och vad som menas då man säger att det är åt detta 

håll Hökarängen är på väg. Det verkar som att bara namnet Södermalm berättar en saga och 

därför inte kräver vidare förklaring (jfr Molina 2005, ss.112-113). Detta tolkar jag som ett 

uttryck för en slags social logik om Södermalm och staden. 

Vad går då att utläsa av de logiker och berättelser jag hittills presenterat? Kan de säga något om 

en tidigare och kanske mer övergripande diskurs om Hökarängen?  

Det verkar som om den som skriver eller uttalar sig om Rosengård är tvungen att välja 

bland redan cementerade sätt att beskriva området. Den tidigare diskursen överlever som 

en riktlinje för vad som är möjligt att säga i nuläget  

(Ristilammi 1993, s. 34).  

  

Precis som Ristilammi beskriver diskursen om Rosengård undrar jag om det inte är den tidigare 

diskursen om Hökarängen som gjort de berättelser jag nu identifierar möjliga. Om det tidigare 

dåliga ryktet står som en social logik som kanske inte bara rör Hökarängen utan även förorter 

generellt bäddar denna logik för tydliga och effektfulla berättelser om en transformering som 

är i skeende eller bör sättas igång. Utan Hökarängens tidigare negativa konnotationer skulle 

inte en statushöjning kunna göras, och de tydliga kontraster som görs mellan då och nu, 

Södermalm och Hökarängen och Hökarängsbor och konstnärer inte vara möjliga. Ristilammis 

studie av Rosengård i Malmö, hur platsen konstrueras och får representera en modern 

annorlundahet i bland annat mediala framställningar skrevs för över 20 år sedan. Ändå har 

beskrivningarna av Rosengård och Hökarängen mycket gemensamt, även om Hökarängen inte 

tillskrivs samma ”mörka magi” och annorlundahet som Rosengård (jfr 1993, s. 36). En social 

logik knuten till platser kan identifieras i detta: Ristilammi beskriver skildringar av förorter som 

en särskild genre, där bara ortsnamnen blir till symboler som berättar en hel historia om hur 
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platsen är (Ristilammi 1993, s. 35). Jag vill kalla denna genre för en social logik om förorten 

och de människor som befolkar den; en plats som ofta får representera ett misslyckande från 

samhällets sida (jfr Ristilammi 1993 s. 73), men även behov av och möjligheter och viljan till 

förändringar, förbättringar. Kanske det går att säga något om hur såväl förorter och landsbygd 

förstås och beskrivs - de blir på något vis platser som förhåller sig till centrum och staden. Den 

logik jag kunnat identifiera uttryck för genomgående i mitt material är det som jag kallar för 

förändringens logik. Man talar ofta i berättelser om Hökarängen om ett då, ett nu, och inte sällan 

ett i framtiden. Ett uttryck för denna förändringens logik är det dåliga rykte många av texterna 

tar upp att Hökarängen har haft. Man talar om ett skamfilat rykte (Tunström 2013) ”några 

skamfilade decennier” (Ritzén 2012), och den berättelse reportaget i Makten över staden 

(Konflikt 2014) utgör. Ryktet om Hökarängen verkar fungera som ett bevis på en förändring 

som skett eller är i skeende; precis som I, Stockholmshems f.d. VD i Konflikt (2014), uttrycker 

att man nu kan vara stolt över att leva i Hökarängen. 

 

Södermalm och konsten som kontrastvätska/lackmuspapper – konstnärer och riktiga 

Hökarängsbor  
 

I detta kapitel undersöker jag främst de politiska logiker jag kunnat urskilja i materialet. Jag 

analyserar Stockholmshems försök att skriva om berättelsen om Hökarängen med hjälp av sin 

konstsatsning och de känslor och åsikter konsten väcker. Jag fortsätter även undersöka 

förhållandet stad – förort och hur Hökarängen kopplas till Södermalm i både positiv och negativ 

bemärkelse. Jag vill även i detta avsnitt visa på hur olika skildringarna och åsikterna kan vara, 

och det motstånd jag identifierat från privatpersoner; något som kan tolkas som en diskursiv 

kamp om Hökarängens betydelse.  

 

Spelbrickor 
 

Om den huvudsakliga sociala logiken jag identifierat är en beskrivning av Hökarängen som en 

plats som är i förändring, där en åldrande arbetarklass som ibland tillskrivs en social eller 

missbruksrelaterad problematik ställs mot en yngre konstnärlig grupp som kommer utifrån och 

innehar ett kulturellt kapital, och att dessa i sin tur lockar till sig grupper med ett ekonomiskt 

kapital, verkar det som att den motiverar ett flertal politiska logiker i en diskursiv kamp om vad 

Hökarängen bör vara. Någonstans verkar ett gemensamt mål för många vara just 
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uppblandningen, ett Hökarängen för alla, inte för mycket av vare sig det ena eller det andra. 

Familjebostäder motiverar ett konstnärligt Hökarängen som positivt för platsen då ryktet blir 

bättre, kötiderna längre, centrum blir levande och Hökarängen i allmänhet mer attraktivt. Andra 

ifrågasätter Stockholmshems egentliga agenda och menar att de aktivt vill gentrifiera området 

för att motivera hyreshöjningar eller omvandlingar till bostadsrätter i området. 

Lokaltidningen Tidningen Farsta Sköndal är en av de aktörer som kontinuerligt publicerar 

reportage och intervjuer relaterade till Hökarängen och den konstsatsning som gjorts där. 9 

januari 2015 publicerades artikeln ”Hökis – från ökänd till åtrådd” (Röstlund Jonsson 2015). 

Ingressen lyder:  

Krökarängen och knarkarsvängen, punk och sunk. Men inte längre. Det alltid älskade 

Hökis har gått från ökänd till åtråvärd förort. På gott eller ont? Det beror på vem du frågar 

(Röstlund Jonsson 2015).  

Dessa dikotomier och liknelser återfinns i mycket av mitt material, även om just denna artikel 

kanske var mer laddad än många andra. Intressant är även formuleringen att Hökarängen även 

om det alltid ska ha varit älskat, samtidigt varit ökänt. Dessa utopiska och dystopiska 

tankegångar kring Hökarängen är återkommande. Många uttrycker sig osäkert om vad som kan 

tänkas vänta i framtiden. Liknande tankegångar kan jag återfinna i berättelser om det upplevda 

dåtida Hökarängen; bland annat i projektledarnas egna beskrivningar i boken om 

projektet.  Samtidigt impliceras redan i ingressen av artikeln att människor ställs emot varandra; 

beroende på vem du frågar kommer förändringen vara av antingen positiv eller negativ art. 

17 februari 2015 publiceras ett reportage om L, en ung Hökarängsbo och modedesigner, 

nyinflyttad från Mariatorget (Jarnlo 2015). Hon intervjuas i sin lägenhet, som fotograferats till 

artikeln och beskrivs som att den andas 1930-40- och 50-tal. Hon menar att det var en 

omställning att flytta ifrån stan, men att ”[…]det är kul att så mycket kreativ och konstnärlig 

verksamhet har flyttat till Hökarängen de senaste åren och tycker det sätter en positiv prägel på 

området” (Jarnlo 2015). ”Folket här är verkligen ’tjena, tjena’, säger L med pilsnerfilmsröst” 

(Jarnlo 2015). Här konstrueras en distans mellan de nyinflyttade, unga f.d. Södermalmsbor som 

uppskattar kreativitet och konst, och andra boende i Hökarängen, som beskrivs med liknelser 

till pilsnerfilm. Den nyinflyttade f.d. Södermalmsbon blir en tydlig symbol för det nya 

Hökarängen i artikeln. Jag menar även att hon också i och med detta blir en symbol för vad 

Hökarängen bör vara; och vad Hökarängen inte bör vara (jfr Högdahl 2003, s. 62). På samma 

sätt beskrivs en annan konstnär som ”konsekvensen av Hökarängen” i ett annat reportage 2016 
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(Åbonde 2016). Hon är inte boende i Hökarängen men har sin ateljé där, och menas fungera så 

som de andra konstnärerna, genom att ”sätta färg på” stadsdelen och skapa ett mer levande 

Hökarängen. Eftersom reportagen publicerades i en lokaltidning, kan man också argumentera 

att den i någon mån riktar sig till just Hökarängens invånare; det handlar kanske inte bara om 

en representation som riktar sig utåt, till resten av Sverige för att bilda en förståelse om vad 

Hökarängen är, utan även inåt, för att Hökarängsborna själva ska veta vilka de är eller bör vara 

(jfr Högdahl 2003, s. 62).  

De bilder som används i Tidningen Farsta Sköndals reportage om konstnärer verksamma i 

Hökarängen går även efter ett tydligt tema, även om de är tagna av flera olika fotografer: 

fotografierna föreställer påfallande ofta unga kvinnor, ofta i arbete, i sina ateljéer, lokaler eller 

hem, omgivna av prylar, tavlor, skulpturer, fotografier. Någon slags kreativt kaos. Vad 

representerar detta? Vilka konnotationer får konstnärligheten? I Moved by relocation (2012) 

gör Sjöstedt Landén en tabell där upplevda gamla kontra nya egenskaper ställs upp (jfr. 2012, 

ss. 43-44). Om det nya till viss del verkar vara konstnärligt, kreativt, ungt och feminint laddat i 

mitt material, vad finns det för laddningar i det gamla?? The gentrification reader (Lees, Slater 

& Wyly 2010) visar på samband mellan genus och gentrifiering, och påpekar bland annat att 

maskulinitet är starkt knutet till formerandet av en arbetarklassidentitet (Lees, Slater & Wyly 

2010, s. 266) Ifall jag utgår från mitt material, där de äldre Hökarängsborna förknippas med 

arbetarklass och de nya ofta skildras som unga, kreativa kvinnor – vad säger det egentligen om 

gentrifiering, maskulinitet och femininitet? Skulle exempelvis reportaget i Konflikt kunna vara 

ett uttryck för detta då man i reportaget spelade en punklåt sjungen av en man, samt en visa av 

Cornelis Vreejswijk för att symbolisera det äldre Hökarängen Detta skulle vara intressant att 

undersöka och diskutera vidare i andra studier.  

Åter till Konflikt och de personer som skildrats i reportaget. I en sekvens berättar skådespelaren 

V en historia om innan han flyttat till Hökarängen, och deltog i arkitekturvandring i stadsdelen. 

Han beskriver hur gruppen på 50-60 personer samlats på torget, då några av ”de som brukar 

hänga på torget”, ”A-lagare” kom fram till gruppen.  

Någon började, ’öh stick härifrån, stick härifrån’ sa någon. Och plötsligt inser jag att jag, 

han ser mig som någon inkräktare. Och, äh, jag tror att, “moderatjävlar”, ropade han. Det 

är första gången jag blir kallad moderatjävel. Eh, så det var någonting som vi utstrålade, 

vi som grupp som gick omkring och var fina, kulturintresserade människor i Hökarängen. 

(Konflikt, 2014)  
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Även detta är en skildring då de nyinflyttade, kreativa och kulturella positioneras mot de äldre 

Hökarängsborna, som här framstår som nästintill hotfulla. Programmet går direkt vidare till 

nästa intervju.  

S och J blir intervjuade på torget, de har bott i Hökarängen länge. De säger att Hökarängen är 

bra och fint, och J beskriver hur han fortfarande springer på sina gamla vänners mammor, och 

att han själv flyttat tillbaka till gatan han växte upp på. Både J och S är positiva till nya 

verksamheter, så som bageriet som öppnat. J säger att förändringarna som gjorts i mångt och 

mycket är bra, men tillägger skämtsamt att det inte får bli ”för kulturellt”, ”för mycket flum-

flum över det hela” eller bli ett nytt Söder. ”Nä men då kommer trendfolket och, eller alltså det 

är inget fel så men att… infödingarna flyttas bort”. Blir området mer attraktivt riskerar man 

omvandlingar och J säger att de som bor i Hökarängen inte har råd med bostadsrätter.  

S tillägger ”Och folket som bor här håller väl inte på dom, dom idéerna heller, att man ska äga 

sina lägenheter på det sättet” (Konflikt, 2014). Här vänds rollerna, och nu blir i stället de 

nyinflyttade till ett hot mot de som levt i Hökarängen länge. 

S och J är de enda som inte nämns med efternamn eller yrke i reportaget. Berättarrösten 

beskriver hur de ses i vårsolen på torget, ett direkt följande inslag efter att V talat om 

alkoholister som personer som brukar vistas på torget, och de som kan upplevas som att de inte 

vill ha nytt folk till Hökarängen. Som lyssnare är det lätt att koppla S och J till den grupp 

skådespelaren V tidigare beskrivit. Skulle det kunna representera ett uttalande enligt en logik 

om Hökarängen, det J och S säger? De framhåller att Hökarängen är bra, fint, att man inte vill 

att det ska bli för kulturellt eller ”flum-flum”. Som de enda i inslaget som bott länge i 

Hökarängen, och med tanke på de paralleller som dras mellan V’s historia och J och S upplever 

jag att deras roll i programmet är att representera de Hökarängsbor som levde där innan 

Hökarängen fick ett förbättrat rykte. S menar att de boende i Hökarängen kanske inte har råd 

att köpa sig bostadsrätter vid en eventuell framtida omvandling, men också att de av politiska 

skäl inte heller är intresserade av att äga en bostadsrätt. Detta kan tolkas som en politisk logik; 

genom att tillskriva Hökarängens boende en politisk åskådning som motsäger bostadsköp 

motiverar hon en politisk logik som sätter sig emot de förändringar Stockholmshem upplevs 

vilja göra. Lundgren (2012) beskriver en ekvivalenslogik, där grupper som vanligtvis inte 

känner någon särskild gemenskap i särskilda kontexter och sammanhang upplever just en stark 

samhörighet (2012, s. 60). Det går förvisso inte att förutsätta att Hökarängsborna inte känner 

samhörighet i andra fall, men jag vill ändå reflektera kring en möjlighet att boende i Hökarängen 

i gensvar till en logik där de positioneras mot inflyttade stadsbor agerar enligt en 
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ekvivalenslogik. Detta kan tolkas som något som sägs för att försöka motivera en uppbromsning 

av förändringar som sker och uppvärdera ett upplevt tidigare Hökarängen. Detta kan tolkas som 

en del av den sociala logiken som utgör berättelsen om Hökarängen; en plats där de boende 

kanske inte har så mycket pengar, en viss politisk åskådning (vilket även tillmälet 

”moderatjävlar” som användes som ett skällsord mot vandringsgruppen belyser) och där kultur 

inte verkar få ett större utrymme än att punkkonserter hållits.  

Nästa intervjuperson, M, beskrivs av Konflikt som en ung konstnär och formgivare som bott i 

Hökarängen ett par år. Hon talar om hur Hökarängen förändrats sedan hon flyttat dit, hur hon 

upplever att Stockholmshem genom Hållbara Hökarängen har arbetat mycket visuellt, med 

neonskyltar och skyltfönster för att det ska bli fint, ”eller som de själva beskriver det, det ska 

mer ut som Södermalm” (Konflikt, 2014). Hon plockar fram en manual som hon förklarar att 

Stockholmshem delat ut till de som hyr lokal i Hökarängen.  

Så här står det ju till exempel: modern retrodesign passar väldigt väl i Hökarängen. Med 

medveten utformning kan Hökarängen bli ett hemmaställe för många som annars söker 

sig till till exempel Söder. Så att det, på så sätt är det artikulerat. Undvik skyltning som 

ser skräpig och billig ut. Och att det ger ett billigt intryck, det vill man ha bort. Det säger 

ganska mycket om vad för slags människor de vill få hit och i och med det vad för slags 

människor de vill ha bort, för det som händer är ju att man vill ha hit, eh, folk med högre 

inkomst, eh, och en stor del av befolkningen i Hökarängen, eh, har inte mycket pengar. 

(Konflikt, 2014) 

Det rena, fina ställs i kontrast till det skräpiga inte bara i detta reportage, men även ofta i 

exempelvis Hållbara Hökarängens egen bok om projektet. Det faktum att det i radioreportaget 

är underförstått vilka som ska dit och vilka som ska bort är också intressant – vilka 

konnotationer väcker skräpighet och ett billigt intryck? Den verkar tydligt avskild från den 

”kreativa rörighet”, jag identifierat i fotografier från reportage. I detta segment får vi också ta 

del av den misstänksamhet som riktas mot Hållbara Hökarängen och de dolda motiv de skulle 

kunna tänkas ha. 

Reportaget är på flera sätt en berättelse om det kulturella, det konstnärliga Hökarängens varande 

eller ickevarande. Här förhåller man sig ständigt till kultur och konst som någonting som ger 

status, en bättre image, men framför allt som något som förs till Hökarängen utifrån. De 

intervjuade förhåller sig också till konst och kultur; J på torget vill inte att Hökarängen ska bli 

för kulturellt, och de övriga två Hökarängsborna som intervjuas är nyinflyttade och arbetar båda 
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inom konstnärliga områden. Man har konstruerat ett tydligt narrativ där Södermalm får stå för 

det gentrifierade, det konstnärliga, och som något som förs in till Hökarängen. Södermalm 

fungerar i inslaget också som en plats för mer köpstarka människor; personer med högre 

inkomst. Logiken att införa konst blir politisk då jag menar att den är sprungen ur en fantasi om 

de människor och platser jag redogjort för; den goda eller dåliga staden eller förorten, den 

kreativa konstnären och den åldrande arbetarklassen. Individerna som intervjuas i inslaget har 

tydliga roller, de representerar de platser och egenskaper som i reportaget flera gånger ställs 

emot varandra; Södermalm och Hökarängen, förr och nu, kreativitet, politiska åskådningar och 

så vidare. Här hittas precis de tre personer jag tidigare i kapitlet identifierat och presenterat. 

Samtidigt som Södermalm i en del sammanhang lyfts upp som något eftersträvansvärt och 

positivt i Hökarängens utveckling, tolkas platsen av andra som ett varnande exempel på någon 

slags slutgiltig gentrifiering. Jag skulle vilja säga att detta är en politisk aspekt av förortens 

beroendelogik, vilken tar sin grund i fantasier om vad som är en bra plats att leva på. Många 

formuleringar jag stött på i mitt material förhåller sig till Södermalm som en plats där det rör 

sig just mycket kreativa och unga personer samt människor med konstnärliga yrken. Kanske 

eftersom båda platserna är tydliga och talande exempel på hur gentrifiering kan se ut; kvarter 

med en tidigare stämpel av ruffighet och arbetarklass som växer i status och laddas med 

kreativitet. Södermalm utmålas även som för dyrt för många som sedermera rör sig utanför 

tullarna; t ex intervjun med skådespelaren V i Konflikt (2014) som tyckte att Södermalm var 

för dyrt, men även för likriktat.  

I dessa skildringar ser jag tydligt hur de personer jag identifierat i skildringarna - kanske framför 

allt de nyinflyttade konstnärerna, men också Hökarängsborna som anses ha liknande politiska 

åsikter och vara emot förändringar – används som någon form av verktyg inom politiska logiker 

för att förändra Hökarängens betydelse och motivera de sociala logiker som rör förändring och 

beroendeställningar jag nämnt i mitt första kapitel. På samma sätt blir Södermalm och idén om 

Södermalm inte bara en social logik utan även en spelbricka där det används som ett argument 

både för och emot de satsningar som gjorts på konsten. Det blir även uppenbart att logiker inte 

alltid är så tydligt urskiljbara som man lätt kan tro; ibland verkar samma logik ha flera 

funktioner samtidigt.  

Levande Hökarängen 

 

Södermalm, Hökarängen, punk och konst står ofta som symboler, kopplas ihop eller ställs emot 

varandra.  Vad innebär då det levande Hökarängen som Stockholmshem menar att de vill bidra 
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till med konstsatsningen, och som är ett utryck som flera tidningar tagit tillvara på? Vad är 

alternativet och vad är det som gjort att Hökarängen inte varit just levande? Under rubriken 

Urholkat grannskapsliv berättar man i boken Hållbara Hökarängen – en dokumentation av ett 

utvecklingsprojekt (2015) en historia om något man menar fanns där innan. På ungefär en sida 

beskriver man Hökarängen som ett område som haft en nedåtgående trend, att butiker har stängt 

igen och att de träningslägenheter som reserverats för ”socialt utsatta personer” har haft en 

inverkan på området. ” (…) det har också lett till att de som bor där har haft, och har, lägre 

medelinkomst än Stockholm som helhet.pp Stadsdelen har också haft en större 

missbruksproblematik och social ohälsa än genomsnittet i staden” (Elfors 2015, ss. 40-41). 

Alltså följer man det narrativ och en förändringens logik som så ofta förekommer, och berättar 

ungefär den historia jag redan återgett från flera olika håll.  Man uttrycker även att en känsla av 

otrygghet har växt sig starkare i området genom åren. Som en konsekvens av att kvinnor i högre 

grad börjat arbeta istället för att vara hemma samt att den ökade bilismen underlättat handlande 

i köpcentrum etc. menar man att Hökarängen dagtid framför allt befolkats av äldre och 

arbetslösa, t ex missbrukare (Elfors 2015, ss. 40-41).  Denna beskrivning av Hökarängen är ett 

exempel på en av de dystopiska beskrivningar som formuleras om dåtiden. Den ”mörka magi” 

som Ristilammi menar har omgärdat diskurser om Rosengård (1993, s. 36) menar jag att man 

kan hitta spår av i beskrivningar som denna. Texten vill redogöra fakta och en historisk process, 

och kanske har den ambitionen att vara, eller uppfattas som, objektiv, men de uttryck som 

används är målande, dramatiska och värdeladdade. Samtidigt är det inte en alltigenom mörk 

magi som genomsyrar beskrivningen under rubriken Urholkat grannskapsliv utan även någon 

sorts ambivalens. Man menar att det även funnits och finns positiva saker i Hökarängen; en 

gemenskap för alla, även de som är i ”tillvarons skuggsida”, grönområden och kreativa 

människor. Ristilammi påpekar att negativa beskrivningar av en plats kan vara nödvändiga för 

att motivera att lägga ekonomiska resurser på en förändring av platsen (1993, ss. 35-36).  

Beskrivningar av ett dåtida Hökarängen som denna kan då tolkas som en motivering från 

åtminstone Stockholmshems sida till varför projektet ansågs nödvändigt att genomföra. Det 

skulle alltså kunna vara ett uttryck för en dystopisk fantasmatisk logik som motiverar en politisk 

logik om en förändring av centrum, precis så som Glynos och Howarth beskriver fantasmatiska 

logiker som kraften bakom de politiska logikerna (2007, s. 145). Intressant är också 

problematiseringen av de som uppges vistas i centrum dagtid; personer utanför arbetslivet och 

äldre. Samtidigt lyfts ”kreativa” människor fram som någon som är positivt i området. Viktigt 

att poängtera är också att fokus verkar ligga på att ta tomma lokaler i bruk; ateljéerna blev ett 

sätt att få dit personer som skulle vara yrkesverksamma och röra sig i området dagtid. 
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Konstnärerna beskrivs alltså som någon form av materiellt medel för att ändra gatubilden; vilket 

skulle kunna kopplas till den poststrukturalistiska tanken att även det materiella är diskursivt 

(jfr Kallenberg 2016, s. 42). Idéer om vilka som bör röra sig i gatubilden, hur verksamheter ut, 

och exempelvis Stockholmshems uppmaningar till konstnärer att i sina lokaler inte bomma igen 

fönstren mot gatan (Elfors 2015: s 94) blir här någon form diskursiva artikulationer (jfr 

Kallenberg 2016, s. 43).  

Konsthall C 
 

Konsthall C grundades 2004 av Per Hasselberg och är lokaliserad i en centraltvättstuga på 

Cigarrvägen 14 (Styrelsen för Konsthall C 2015). Konsthallen fungerar som utställningshall 

men hyr även ut ateljéer i lokalen. I boken Hållbara Hökarängen – en projektbeskrivning 

beskrivs konsthallen som ”ett nav i Tobaksområdets konstliv” (Elfors 2015, s. 98). Man berättar 

att samarbetet mellan Stockholmshem och Konsthall C till en början gått väldigt bra, med 

gemensamma aktiviteter och ett utbyte mellan konstnärer och konsthallen. ”Men efter två år 

byttes den konstnärliga ledningen ut och nya ledare tillsattes. Istället för samverkan valde dessa 

ledare att via de projekt som drevs bli en aktör som kritiskt granskade Hållbara Hökarängen 

och andra stadsutvecklingsprojekt i södra Stockholm” (Elfors 2015, ss. 98-99). Man berättar att 

Konsthall C använde sitt utrymme till att påpeka att Stockholmshem bidrog till att gentrifiera 

Hökarängen. I slutet av kapitlet, under rubriken konstlivet frodas, berättar man dock att 

Konsthall C nu fått en ny ledning som är mycket mer öppen för samarbete. I Konflikts 

reportage, dock, nämns inte Konsthall C, men i den logiken Konflikt rör sig inom förefaller 

Konsthall C eventuellt vara irrelevant, här framställs Hökarängen medvetet eller omedvetet som 

en plats som konst och kultur tillförs artificiellt. 

 

Motstånd 

 

Som jag tidigare poängterat vill jag inte använda mig av mediala representationer av 

Hökarängen och de personer de intervjuat där som en sanning om vad dessa personer känner 

och tycker. Även om till exempel Konflikt skildrade Hökarängsbor som var både positivt 

inställda och kritiska mot projektet och konstsatsningen är ju dessa personer del i ett reportage 

som redigeras och förmedlas av någon annan. Dock vill jag uttrycka mig så som flera 

konstruktivistiska teoretiker, särskilt med inspiration från Foucault, gjort; där det finns 
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maktutövning finns det även alltid ett motstånd (jfr Kallenberg 2016, ss. 45-46). Samtidigt går 

det att reflektera kring var i mitt material denna maktutövning går att hitta; å ena sidan skulle 

man kunna säga att Stockholmshems beskrivningar av Hökarängen i samband med projektet är 

ett maktutövande för att ändra diskursen. Det sätt på vilket Hökarängen även skildrats medialt 

kan tolkas som maktutövningar. Det motstånd jag kommer att presentera i detta kapitel går även 

att reflektera kring; uttalas motståndet enligt samma diskurs som hittas i mediala sammanhang 

exempelvis? Vad blir det då för motstånd?  

 Jag har identifierat kritiska och positiva röster som förmedlas direkt av Hökarängsbor genom 

privata grupper på Facebook, bloggar m.m. På grund av etiska skäl har jag valt att inte använda 

mig av de diskussioner som förs i Facebook-grupper rörande Hökarängen som en del av mitt 

material. Att publicera en blogg menar jag är att frivilligt vända sig mot en grupp läsare, men 

det som privatpersoner skriver i sina egna namn i kommentarsfält på Facebook är både svårt att 

anonymisera och etiskt tvivelaktigt. Ett initiativ som jag stötte på, och som även 

uppmärksammas i Hållbara Hökarängens blogg är bloggen Ohållbara Hökarängen (2014), som 

satte upp flygblad; som svar på den hållbarhetsfestival som anordnas presenteras en 

ohållbarhetsfestival. Hållbara Hökarängens bloggare publicerade ett fotografi på flygbladet och 

svarade: 

För de som gillar alternativ, och inte är så sugna på de hållbara aktiviter alla lokala aktörer 

arrangerar, så hittade jag imorse en annons för en annan festival, Ohållbarhetsfestivalen. 

Det är oklart var denna festival går av stapeln dock, plats saknas. Enligt lappen jag 

hittade arrangeras den av Ohållbara Hökarängen som uttrycker att de har har frågor kring 

utvecklingsprojektet Hållbara Hökarängen och hur det påverkar boende i Hökarängen på 

sikt. Då passar det ju bra att vi har öppet hus på projektkontoret (Hökarängsplan 14 i 

centrum) nu under Hållbarhetsfestivalen. Välkommen in och fråga!  

(Stenmark 2014) 

Bloggen Ohållbara Hökarängen, i sin tur, menar att Hållbara Hökarängen inte bemöter kritik 

på ett riktigt sätt; de vill helt enkelt verka tillmötesgående. Bloggaren ställer en rad frågor till 

projektledarna, så som önskan att få se styrdokument från projektets sida, hur hyror påverkas i 

de nya lokalerna, och ” Hur stor andel av de konstnärer som fick lokal, var boende i 

Hökarängen? Hur stor andel av de som intresseanmälde sig men aldrig fick lokal, var boende i 

Hökarängen?” (Ohållbara Hökarängen 2014). Något svar från Hållbara Hökarängens sida har 

jag dock inte lyckats hitta. Bloggen publicerade ytterligare ett par inlägg men verkar sedan ha 

dött ut. 
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Högdahl (2003) beskriver hur flygblad delats ut som en protest mot den ”yuppiefiering” som 

Möllevången ansågs gå igenom. Det hon fann intressant med dessa flygblad var att de verkade 

använda sig av samma stereotyper som i mediala sammanhang. Hon beskriver;  

Berättelsen om Möllevångens förvandling till ett storkapitalistiskt intressefält blir i mångt 

och mycket en representation som träder utanför medielandskapet och förvandlas till en 

sanning som blir en utgångspunkt för motaktion. […] hur media kan lyfta fram vissa 

aspekter och göra dem till en mer påtaglig del av stadsdelens framtoning än vad som 

annars skulle vara fallet. 

(Högdahl 2003, s.72 )  

Hon förklarar också att andra sidor och berättelser om en plats kan hamna i skuggan av dessa 

rapporteringar, och hur saker som skitighet i stället kan få en ny positiv mening. Även om man 

verkar inom en annan logik verkar den överhängande förståelsen för Hökarängen som 

rapporteras i bland annat media ha en stor inverkan på det motstånd som görs. Det verkar som 

att de roller och berättelser som tilldelats Hökarängen och dess invånare är svåra att kliva ur, 

även i negativa skildringar av projektet. Frågan är även hur pass stor roll ett tjugotal ateljéer 

och konstnärer har i ett grannskap med 9000 boende. Möjligen är det just de rapporteringar och 

berättelser om Hökarängen som får dessa att upplevas, och kanske bli, en reell faktor till 

förändring. Den mediala diskursen har alltså möjlighet till faktisk påverkan på hur platsen 

uppfattas och vad som händer med den i en större utsträckning än vad som annars hade kunnat 

ske. Som konstnär kanske man inte heller har så mycket val annat än att inrätta sig i en retorik 

där man förvisso är tacksam för ateljémöjligheten men kanske också kritisk mot 

Stockholmshem (jfr Tunström 2013). Då konstnärerna ändå är beskyllda för att bidra till en 

gentrifiering kan det bli extra viktigt att slå sådana anklagelser ifrån sig. I The gentrification 

reader (Lees, Slater & Wyly 2010) hänvisar man till två huvudsakliga diskurser i litteratur om 

gentrifiering – varav den ena kallas ”The revanchist city”. Inom denna diskurs betraktas 

gentrifiering som en negativ och destruktiv process från staten mot arbetare som blir 

bortträngda (Lees, Slater & Wyly 2010, ss. 378-379) Den kritik jag hittills redogjort för i detta 

kapitel skulle kunna ses som en artikulation av denna, eller en liknande diskurs. Jag har 

identifierat något jag kallar en gentrifieringens logik, som innehar både politiska och 

fantasmatiska aspekter, där gentrifieringen är något nästintill oundvikligt, en förändring som 

knappt går att hindra om man inte stoppar den helt.  
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Den kritik mot Hållbara Hökarängen som kommer direkt från Hökarängsborna hittar jag som 

jag tidigare nämnt framför allt i kommentarsfält på Facebookgrupper och bloggar. Detta får mig 

att fundera över sökbarhet och träffar. Det är dessa åsikter som varit svårast att hitta vid 

sökningar på sökmotorer då de resultat som visas först är de som kommer från Stockholmshem 

själva, nyhetssidor, Sveriges Radio etc.; de större erkända kanalerna. Det finns kanske en 

ojämlikhet i detta; hur vissa kan upplevas försvinna lite i debatten, och även om Stockholmshem 

ibland lyfter fram att de fått kritik har de även en stor plattform där de kan slå den ifrån sig. Det 

är positivt att alla kan säga sitt, men de få gånger jag hittat utsagor som motsätter sig 

dikotomiska beskrivningar av Hökarängen har de varit tidskrävande att gräva fram. Detta menar 

jag säger något om dessa personers möjlighet att styra diskursen; de har inte samma sorts 

plattformar och läsekretsar som press och Stockholmshem. Möjligen har de inte heller samma 

position som ”experter”, särskilt då Hökarängen i flera reportage föreställs som en plats som 

behövs tas om hand eller räddas. Efter att lokaltidningen Mitt i ska ha publicerat ett reportage 

om Hökarängen med rubriken ”Sunkförort blev trendigt centrum”, en rubrik tidningen sedan 

fick rapportera mottagit mycket kritik och ilska från Hökarängsbor som hört av sig till tidningen 

(Mitt i 2013). Nu finns artikeln inte att hitta någonstans på nätet, och arkivet verkar vara 

omöjligt att komma åt; kanske har artikeln blivit bortplockad. Samtidigt hittar jag ingen kritik 

mot artikeln ”Hökis – från ökänd till åtrådd” (2015) som publicerades i samma tidning två år 

senare – varken i artikelns kommentarsfält, på Facebook eller i bloggar. Denna artikel använder 

till exempel ordet ”sunk” för att beskriva Hökarängen i ingressen – samma ord som två år 

tidigare orsakat starka reaktioner. Detta ser jag som ett tecken på diskursens föränderlighet och 

hur sagan om Hökarängen i viss mån kan ha skrivits om under dessa två år. Möjligheterna och 

gränserna för vad som är möjligt att säga om Hökarängen verkar ha förflyttats, och att koppla 

samman ett tidigare Hökarängen med sunk har blivit ett accepterat uttalande i enlighet med en 

social logik – den förändringens logik jag talat om.  

 

Gentrifiering eller stagnation - förhoppningar och farhågor  

 

I detta kapitel ska jag undersöka de fantasmatiska logikerna jag kunnat identifiera i mitt 

material. Dystopier och utopier om framtiden är ett centralt tema. Hyrornas och 

bostads/hyresrätternas symbolvärde, en gentrifiering som gått för långt och ett levande centrum 

kontra stagnation och sociala problem kommer även att analyseras. 
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En ny generation 

 

Vi återkommer än en gång till Konflikt (2014).  Programmet förhåller sig, vilket jag redan visat, 

till Hökarängen som en problematisk plats, eller snarare en plats som varit problematisk; man 

menar att Hökarängen haft ett dåligt rykte. Detta förklaras utav både berättarrösten och flera 

medverkande med att människor med missbruk, sociala problem eller ”problemfamiljer” har 

bott i Hökarängen. Individer med exempelvis missbruk skulle alltså   kunna fungera som en 

förklaringsmodell där ett dåligt rykte är en konsekvens av en problematik många boende ”har” 

och därför kanske inte går att åtgärda på andra sätt än genom inflyttningar av andra människor. 

Detta skulle i detta fall kunna tolkas som ett fantasmatiskt uttryck av en problemlogik (jfr 

Kallenberg 2016, s. 79). Man tillskriver platsen ett slags dystopiskt förflutet; något negativt i 

behov av förändring. Egentligen är situationen rimligtvis mer mångsidig och komplicerad än 

så, men det är en effektfull och tydlig historia att berätta om Hökarängen. 

I slutet av inslaget om Hökarängen i Konflikt i p1 återkommer vi till I, Stockholmshems f.d. 

VD. Hon menar att ”alla här nu” medverkar och arbetar för att Hökarängen får ett mer positivt 

rykte, och att det måste vara bättre än det motsatta. Hon säger även att det är klart att ju bättre 

och finare det blir, desto större är förstås risken att boende och andra aktörer kommer propagera 

för ombildning av lägenheter. ”Men vad är alternativet?” (Konflikt 2014). Detta påminner om 

hur Kallenberg (2016) identifierat fantasmatiska logiker i sin avhandling; hon beskriver i hur 

föreställningar om det goda liv ungdomarna på det behandlingshem hon observerade skulle leva 

efter behandlingen och dystopiska fantasier om vad som skulle hända om ungdomarna 

lämnades vind för våg motiverade behandlingsmetoder hos personalen (2016, ss. 50-51). 

Vi återkommer även till skådespelaren V, som säger att han hört att vissa inte tycker om 

förändringarna som gjorts, men att han själv tycker att det är positivt. Han menar att han förstår 

ifall Stockholmshem vill attrahera ”bättre” hyresgäster och garanterat kan få in sina pengar. 

”För mig som kommer nu som är den här generationen som bor här så tycker jag det bara är 

jättepositivt” (Konflikt 2014). 

Det finns ett tydligt narrativ inslaget igenom om en förändring Hökarängen genomgått; ett 

föreställt innan då Hökarängen beskrivs i termer av punk, real life, sociala problem, men också 

en ny generation med bättre hyresgäster. Reportaget rör sig ständigt mellan ytterligheterna, det 

verkar inte finnas något mellanläge utan antingen kommer Hökarängen bli helt gentrifierat och 

bostäder kan komma att omvandlas, eller så stagnerar stadsdelen och fortsätter vara 
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problematisk. Detta skulle kunna tolkas som en fantasmatisk logik: i programmet beskrivs det 

som en dystopi att det blir för likriktat, för gentrifierat, att det blir för mycket omvandlingar. 

Samtidigt beskrivs det förflutna som sagt med många negativt laddade termer och som något 

man vill lämna bakom sig.  

Skådespelaren V och konstnären M är båda nyinflyttade, och kan ses som representanter för det 

”nya” Hökarängen, V deklarerar även sig själv tillhörande en ny generation i Hökarängen. 

Stockholmshems VD I verkar inte bo i Hökarängen. Den enda intervjun med några som bott 

där länge är kort och sker på torget. Intressant nog är det dessa personer som är mest positivt 

inställda till Hökarängen före Stockholmshems projekt. Kan denna retorik betraktas som en 

fantasmatisk eller politisk logik: man framhåller det positiva och utmålar söder som flum-flum, 

talar om Hökarängsbornas politiska åskådning osv i och med att man granskas och formuleras 

som ett problemområde? Denna logik skulle å ena sidan kunna betraktas som en politisk logik 

då den verkar vara en reaktion på fantasmatiska logiker om ett tidigare Hökarängen där de 

boende uppmålas som problematiska. Å andra sidan kan den ses som en fantasmatisk logik som 

skyler över en potentiell mångfald både på Södermalm och i Hökarängen och snarare framhäver 

vad de boende har gemensamt, och hur positivt laddat Hökarängen är och har varit för dem. 

Varför har man valt att använda sig av en ung konstnär, en skådespelare från Södermalm och 

alkoholisterna på torget? Det är tydliga stereotyper som passar in i narrativet om Hökarängen 

och Södermalm. Södermalm som stadsdel fungerar här som en symbol; stadsdelen står för det 

unga, det kreativa och konstnärliga, men också som antingen ett positivt eller ett varnande 

exempel på hur Hökarängen kan komma att bli – en utopi eller en dystopi, något Kallenberg 

beskriver som ett kännetecken för fantasmatiska logiker (2016, ss. 50-51). Även om man 

förhåller sig till Södermalm programmet igenom, pratar om Hökarängen som ett nytt Söder etc. 

förklaras aldrig riktigt hur Södermalm upplevs vara och ha varit. Kanske för att ordet 

Södermalm för många väcker en rad associationer och är en berättelse i sig (jfr Molina 2005, 

ss. 112-113).  

 

Nya Södermalm eller mötesplats för alla? 

 

Jag tycker mig hitta något jag skulle kunna kalla gentriferingens logik som en del av den 

överhängande sociala logiken om förändring. Det verkar ha blivit en del av berättelsen om 

Hökarängen att även ta upp gentrifiering. Jag upplever också här hur svårt det är att ”kliva 
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utanför” diskursen; även om jag försöker undvika det impregnerar gentrifieringsfrågan stora 

delar av min analys. Min poäng är inte att diskutera om ifall Hökarängen är gentrifierat eller 

inte, jag vet inte ens om en sån sak går att säga eller veta. Dock finner jag det intressant hur 

bunden jag som uppsatsskrivare blivit till att undersöka gentrifiering trots allt.  Gentrifieringen 

verkar ha blivit en del av den saga som berättas om platsen; Hökarängen har på sätt och vis 

blivit en symbol för gentrifiering. Det verkar nästan omöjligt att beskriva Hökarängen och konst 

utan att gentrifieringsfrågan dyker upp. Kanske är det så att gentrifering hör till det som är 

möjligt att säga om Hökarängen. Jag lyssnar på Stad (2013), ett radioprogram om hållbarhet; 

och även om programmet till stor del handlar om odling och miljömässig hållbarhet, glider man 

in på ämnet gentrifiering då Hökarängen kommer på tal. En butiksägare i Hökarängen intervjuas 

tidigt i inslaget om Hökarängen. 

 […] Jo, jag upplever väl att det är en form av gentrifiering, att, dels är det väl barnfamiljer 

men alltså har en (ohörbart) ganska medvetna och mer välbeställda och välutbildade som 

kom, flyttar hit från Söder och Hammarby sjöstad. Jag tycker det skulle vara positivt om 

det fortsätter att vara blandat så att det inte blir nya… Södermalm utan man vill ha kvar 

nån... det här jag tycker är positivt när det är… många olika typer av grupper kan samsas.  

Ja, att det kommer vara en blandning mellan låginkomsttagare, invandrare, barnfamiljer 

som även är lite mer välbeställda och även äldre. [intervjuaren bryter in] -Och ett gäng 

konstnärer på kanten. - Ja precis! [Skratt]. De kan få vara med också, det känns ju också 

skönt att de, att de får vara med liksom. Och att det inte bara är marknaden som styr 

liksom... 

(Stad 2013) 

Även om konstnärerna beskylls för att locka till sig köpstarka grupper från stan, står de för 

något mer organiskt, men som Stockholmshem använder till sin fördel. De kontrasteras både 

mot övriga Hökarängsbor och mot marknaden, som verkar framstå som något mer artificiellt, 

negativt - samtidigt som de verkar fungera som ett verktyg för att förändra bilden av 

Hökarängen. 

Här ser vi även förhoppningen om en uppblandning av människor jag tidigare exemplifierat. 

Något som lyfts fram som positivt från de flesta håll är tanken om en mix, en uppblandning av 

såväl arbetarklass som mer bemedlade, barnfamiljer, konstnärer, missbrukare, svenskar, 

invandrare. Man verkar hela tiden röra sig mellan ytterligheterna i tankar och beskrivningar; 

antingen stagnerar Hökarängen eller så blir det nya Södermalm. I vilket fall verkar det som att 

båda sidor av diskursen säger sig ha blandningen som mål; en plats där man möts över gränser. 
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Kanske det är just därför ordet mötesplats förekommer påfallande ofta; man vill skapa 

mötesplatser för alla. Det finns en tydlig parallell till en av de två ledande diskurser som 

identifierats i The gentrification reader (Lees, Slater & Wyly 2010); ”the emancipatory city”, 

där gentrifiering har positiva konsekvenser, och tillåter människor från exempelvis olika 

samhällsklasser mötas på ett sätt de annars inte skulle gjort (Lees, Slater & Wyly 2010, ss. 378-

379). 

Ett annat ämne som ofta kommer på tal är hyror för bostäder och lokaler – som läsare får man 

ofta förstå att det finns en oro bland de boende att hyrorna ska höjas eller hyresrätterna ska gå 

igenom ombildningar som en konsekvens av projektet, precis som J och S på torget i Konflikt. 

Tidningen Farsta Sköndal tar under rubriken ”Dubbla känslor när Hållbara Hökarängen lämnar 

stadsdelen” upp oron för gentrifiering, och en representant för projektet och Stockholmshem 

svarar att ”vissa tror att vi haft en dold agenda, att projektet skulle mynna ut i en utförsäljning 

av våra lägenheter eller chockhöjda hyror. Men vi har hela tiden velat göra det bättre för och 

tillsammans med de som bor här, inte byta ut dem”. Fyra månader senare släpper samma tidning 

en artikel med Hållbara Hökarängen står hyreshöjningar och ombildningar, och när nu 

ateljéhyrorna ökas rubriken ”Chockhöjda hyror för konstnärerna i Hökarängen: 

’Stockholmshem har lurat oss’”. Detta skulle kunna förstås som en fantasmatisk logik som är 

tydligt dystopisk; som en konsekvens av blir detta en bekräftelse av farhågorna. Artikeln har en 

tydlig retorik då man talar om ett dåtida Hökarängen där Stockholmshem bryter in och ställer 

saker på ända, och ett nu där boende och konstnärer känner sig lurade. ”De har använt strategin 

att ha konstnärer och behjärtansvärda projekt som dragplåster för att locka kulturellt medvetna 

och köpstarka människor till bostadsområdet. Och när de tror att de lyckats åker konsten ut med 

huvudet före” uttalar sig en intervjuad konstnär i artikeln. Detta kan också beskrivas som en 

slags verklighetseffekt (jfr. Högdahl 2003) där en händelse fungerar som ett bevis för att ett 

antal farhågor har eller ska besannas. Det är påtagligt att konst och gentrifiering är mycket tätt 

knutna i många av de berättelser och skildringar av Hökarängen jag hittat. 

Konstnärligheten blir också i detta fall en tydlig ingång till både utopiska och dystopiska 

farhågor; å ena sidan står de för ett ungt, nytt, förändrat Hökarängen och en levande gatubild; å 

andra sidan uppmålas deras närvaro som ett hot – de kan leda till gentrifiering och höjda hyror. 

Konsten verkar bli en central symbol där uttryck för ett antal logiker går att hitta. Även här är 

det viktigt att reflektera över Tidningen Farsta/Sköndal och dess roll; även här fungerar 

tidningen som någon sorts expert och förmedlare av kunskap, och når ut till ett stort antal 

människor. Jag menar att det inte är de enskilda personer de intervjuar, deras livsöden och 
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eventuella åsikter, som är föremål för undersökning, utan vad de representerar i den historia om 

Hökarängen som förmedlas genom aktören Tidningen Farsta/Sköndal.  

Avslutning 
 

Jag vill återkomma till Glynos och Howarths beskrivning av logikperspektivet och vilka frågor 

de olika logikerna kan hjälpa mig att besvara. Om jag ställer mig frågan vad det är för social 

praktik jag tycker mig ha identifierat i materialet vänder jag mig till de sociala logiker jag 

identifierat. Den huvudsakliga logik jag funnit och intresserat mig för är den jag valt att kalla 

för förändringens logik. I detta fall handlar den om Hökarängen men jag tänker mig att den 

egentligen kan röra förorter överlag. Förändringens logik är en berättelse om Hökarängen som 

en problemtyngd plats, en förort med ett dåligt rykte, men en plats som aktivt går att förändra 

och är i förändring. Denna logik uttalas i de flesta reportage och skildringar jag kan hitta och 

verkar inte särskilt uppseendeväckande. Konst och konstnärlighet betraktas även som något mer 

statusfyllt och eftersträvansvärt än t ex arbetarklassyrken eller mer problematiska benämningar 

såsom missbrukare. Detta skulle kunna beskrivas som en logik om status, och mer positivt eller 

negativt laddade yrken och egenskaper, som inryms i förändringens logik. Hur har då denna 

praktik och logik konstituerats? Jag tänker mig att berättelsen om Hökarängen är en del av en 

större diskurs om förorten och andra platser utanför staden. Att en plats som tidigare ansetts 

ruffig får ett nytt kulturellt kapital och en ny status verkar inte heller vara något nytt, om en 

exempelvis ser åt de ständiga referenserna till Södermalm i materialet, men också till Högdahls 

undersökning av Möllevången (jfr Högdahl 2003). Ser en åt ett större perspektiv skulle jag 

kunna tänka mig att dessa diskurser om platser i behov av förbättring fyller en funktion på ett 

samhälleligt plan; då Stockholms befolkning växer behöver människor följaktligen söka sig 

utanför tullarna då lägenheter i stan blir allt dyrare och svårare att få tag på. Jag föreställer mig 

att berättelser om de lite sjabbiga, men charmiga arbetarklassförorterna som ändå innehåller 

någon slags inneboende konstnärlighet och som är på uppgång, är bra och tydliga narrativ för 

att motivera satsningar så som Hållbara Hökarängen, vilka lockar innerstadsbor till förorten. 

Hållbara Hökarängen och rapporteringen om projektet är kanske bara ett symptom på något 

som sker i en större skala, en hel genre om stad och förort där det senare ständigt förstås och 

mäts utifrån det förra.  

Det finns en tydlig retorik i skildringarna av Hökarängen där det yngre, nyinflyttade och 

kreativa positioneras mot det äldre, inte särskilt kulturintresserade Hökarängen. Berättelserna 

om Hökarängens förvandling verkar svåra att frångå; och det verkar svårt att tala om 
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Hökarängen utan att nämna gentrifiering i samma andetag. Hållbara Hökarängen gör ett tydligt 

försök att ta makten över diskursen om Hökarängen; jag upplever det som att projektet har haft 

en stor påverkan på hur media skriver om Hökarängen. Många reportage har gjorts där projektet 

diskuteras eller omdebatteras. Någon slags gemensam utopi i det materialet jag hittat tycks vara 

blandningen, att många olika sorters människor ska kunna leva och mötas i Hökarängen i 

gemensamma rum. Vissa verkar mena att konsten ska utgöra en sådan ingång. Diskussionerna 

om konst och konstnärer; de reportage som görs om unga aktiva och skapande personer som 

flyttat sina verksamheter till Hökarängen, kan också ses som uttryck för en politisk konstnärlig 

logik. Jag tolkar det som att upphovspersonerna till skildringarna valt att fokusera på de 

nyinflyttade, konstnärliga personerna och lyfta fram dem som en del av en ny berättelse om ett 

ungt och kreativt Hökarängen. Skildringarna blir kanske snarare än en berättelse om vad 

Hökarängen är en berättelse om vad Hökarängen borde vara och vem som hör hemma där.  Jag 

tolkar det som ett spektrum av status där missbrukarna på torget ligger längst ner, men trots allt 

bidrar med något positivt: de fungerar som ett bevis på just denna mötesplats man eftersträvar, 

ett Hökarängen för alla. De visar också att den gentrifiering, som verkar vara en av de 

fantasmatiska logiker som motiverar vissa av dessa politiska logiker, det talas om   ännu inte 

nått Hökarängen. På andra sidan spektrumet hittar man konstnärerna, utflyttade från 

Södermalm, unga, kulturellt insatta och trendmedvetna. De bidrar med mycket positivt; konst 

ses som något mer genuint, men som förändrar stadsbilden och lockar till sig nya människor. 

Samtidigt verkar de utgöra någon form av hot; om missbrukare på torget får stå för ett bevis att 

Hökarängen inte är gentrifierat verkar konstnärerna vara själva symbolen för en pågående 

gentrifiering. Dessa två grupper, tillsammans med Stockholmshem och de äldre 

Hökarängsborna, används på olika sätt för att förmedla de olika logiker som utgör den 

diskursiva kampen om Hökarängen.   

Varför hittar vi då dessa politiska logiker, vad är det som motiverar dem? De tydligaste 

fantasmatiska logiker jag identifierat hör till utopier och dystopier om ett förflutet och en 

framtid.  Det verkar finnas många förhoppningar och farhågor knutna till Hökarängen. Det 

dåtida talas ofta om i mycket negativa termer, och kontrasteras mot en ljusare nutid eller 

framtid. Ofta verkar man på jakt efter bevis på en gentrifiering i färd att ske, men efter tecken 

att detta ännu inte är en verklighet. Man rör sig ofta mellan ytterligheterna; grupper positioneras 

mot varandra och föreställs ha samma åsikter och vilja, och antingen kommer Hökarängen att 

bli fullkomligt gentrifierat och ett nytt Södermalm eller så kanske det blir en plats laddad med 

samma konnotationer som exempelvis Rosengård? Kollektiva fantasier om stad, förort och 
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vilka platser som är de goda, eftersträvansvärda platserna motiverar logiker som i sin tur gör ett 

antal berättelser och handlingar möjliga – där det urbana, moderna konstnärliga, unga ställs mot 

förort, landsbygd och ”andra platser” och blir eftersträvansvärt. En rad praktiker, system och 

processer vad gäller platser och boende möjliggörs och legitimeras. Att staden på något sätt 

behövs förändras eller ”hjälpas på traven” hittar jag inga exempel på i mitt material; vilket kan 

tyda på att Hökarängen inte anses kunna eller behöva påverka staden. 

Som jag framhöll i teorikapitlet vill jag undersöka en eventuell föränderlighet i diskursen om 

Hökarängen. Det tydligaste exemplet jag kunnat hitta för en eventuell förändring är det faktum 

att rubriken ”Sunkförort blev trendigt centrum” fick så pass mycket läsarkritik att tidningen 

publicerade en notis om kritiken, medan rubriken ”Från ökänd till åtrådd”, vilken även innehöll 

ordet ”sunk” i ingressen inte verkar ha utstått någon nämnvärd kritik. Ett annat sätt diskursen 

verkar ha påverkats är det faktum att rapporteringen av de satsningar som gjorts verkar ha lett 

till en stor oro för gentrifiering; många av de artiklar, radioprogram och inlägg som skrivs och 

görs diskuterar just en eventuell gentrifiering av Hökarängen.  

I mitt inledningskapitel ställde jag mig frågan om vilken roll konst och kreativitet hade i den 

diskurs jag skulle komma att identifiera om Hökarängen. Anledningen till att jag valde att 

fokusera på den konstnärliga satsning som gjordes var som tidigare nämnt att den verkade 

framkalla mycket känslor och reaktioner – vilket jag i min analys också påvisat. Konsten verkar 

i diskursen om Hökarängen få ett mycket starkt symboliskt värde där den å ena sidan får 

representera något autentiskt; en inneboende, närmas organisk konstnärlighet i Hökarängen 

som man väljer att stödja, och något naturligt och behjärtansvärt snarare än marknadskrafter 

som får styra i förorten. Å andra sidan kontrasteras konstnärer inte sällan mot de som levt länge 

på platsen, och menas bidra till en ”Södermalmifiering” av Hökarängen. De används som ett 

verktyg i den diskursiva kampen, men tydligt verkar vara att konstnärlighet har blivit ett ord 

som allt starkare verkar sammankopplas med den flytande signifikant jag menar att Hökarängen 

på flera sätt varit.  

Det är svårt för mig att avgöra om vissa berättelser om Hökarängen blir omöjliga som en 

konsekvens av diskursen; möjligtvis en berättelse om Hökarängen som en plats självständig 

från staden och kapabel att styra sig själv. Snarare skulle jag vilja säga att min slutsats är att de 

sätt som Hökarängen kan beskrivas verkar innehålla ungefär samma teman, komponenter och 

karaktärer. Det förefaller finnas ett fåtal olika berättelser om Hökarängen, och vissa begrepp 

verkar har blivit så starkt knutna till platsen att det är svårt att beskriva Hökarängen utan dem. 

Jag upplevde själv under uppsatsskrivandet att det är svårt att inte berätta samma berättelse som 
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jag själv mötts av så många gånger; nämligen den om Hökarängen som en tidigare stökig och 

ruffig plats, som förändrats genom bland annat Stockholmshems initiativ, där konstnärlighet 

fått ett stort utrymme och där gentrifiering upplevs vara ett hot mot Hökarängen. Diskursen 

verkar också skapa någon sorts berättelsemodell där de boende i många skildringar nästan 

verkar tvingas förhålla sig till varandra på vissa särskilda sätt; eftersom konstnärerna nästan 

blivit någon slags verktyg för att Hökarängen ska få högre status behöver de positionera sig i 

en sorts berättelse där de både bidrar till en levande stadsdel men även till en potentiell 

gentrifiering. De tidigare boende behöver förhålla sig till en berättelse där Hökarängen har ett 

skamfilat förflutet, är problemtyngt och har ett dåligt rykte; något som ska ändras med hjälp av 

bland annat Stockholmshem och konstsatsningen. Även om jag får intrycket av att delar av det 

material jag undersökt, framför allt medial rapportering, försöker hålla sig objektiva och vill 

visa på flera olika sidor av diskussioner, faller man lätt in i upptrampade mönster som kan ha 

grundlagts när Stockholmshem lade fram sina planer på att utöka den konstnärliga aktiviteten i 

Hökarängen. Det blir just ett fåtal åsikter och symboliska personer som framträder gång på gång 

i reportagen – även om man kan tänka sig att en plats med över 9000 invånare rimligtvis bör 

vara mer mångsidig än så.   
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