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Förord 
 

Centrumbildningen  i  Hökarängen  har  förlorat  sin  dragningskraft. 
Denna  en  gång  så  omsorgsfullt  utformade  och  planerade  miljö 
verkar inte längre fylla någon verklig funktion; kunder och närings‐
idkare  lämnar  centrum,  post‐  och  bankkontor  läggs  ned,  vilket 
orsakar bekymmer både för fastighetsägaren och för de boende. Men 
situationen  i Hökarängen  är  inte  bara  ett  lokalt  problem  utan  ett 
symtom  på  förändringar  i  en  större  skala;  sociala,  ekonomiska, 
politiska,  infrastrukturella,  demografiska  etc.  Det  berör  de  flesta 
mindre  förortsanläggningar  från  1950–60‐talen,  som  i  likhet  med 
Hökarängen  skapades ur efterkrigstidens politiska visioner om hur 
arkitektur och stadsplanering kunde användas  för att skapa ett mer 
jämlikt och demokratiskt  samhälle. De nya  förorterna  längs  tunnel‐
banan  planerades  som  socialt  och  arkitektoniskt  sammanhållna 
enheter, samlade kring lokala centrum som antogs försörja vardags‐
livets  samtliga  behov  av  arbete,  kulturellt  utbyte  och  handel. 
Hökarängen var den första utposten och praktiska förstudien i denna 
genomgripande  modernisering,  och  hyser  därför  bland  annat 
världens  första  gågata  här  som  en  förstudie  till  Sergelgatan  i 
Stockholms city.  

Den  nuvarande  situationen  är  intressant  ur  flera  perspektiv. 
Hökarängens problem är inte specifikt, utan generellt. Det speglar en 
allmän  situation  som  inte bara drabbar  förorter  i  storstadens ytter‐
områden,  utan  även mindre  städer  i  landet  som  slås  ut  i  konkur‐
rensen med större städer och stadsbygdsregioner – ett fenomen som 
går  att  finna  i Sverige  såväl  som på  andra håll  i Europa. Vad  som 
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emellertid  gör  Hökarängen  annorlunda  är  att  det  utgör  ett 
synnerligen välbevarat och högtstående exempel på sin  tids  tro och 
förmåga. Förhållandet mellan historia, nu  och  framtid  ställs på  sin 
spets  i Hökarängen  eftersom de ursprungliga  intentionerna  fortfar‐
ande är så påtagliga. Situationen får med andra ord en särskild relief; 
Hökarängens centrum är symtomatiskt och samtidigt specifikt, vilket 
gör det  till en utmärkt utgångspunkt  för att  söka  svar på allmänna 
och djupt angelägna frågor. 

Hur  ska  vi  hantera  arvet  efter  det  svenska  välfärdssamhället? 
Finns  det möjligheter  att  utveckla  nya  värden  på  grundval  av  för‐
ortens  kvaliteter?  Kan  vi  omtolka  alternativt  uppdatera  förortens 
centrumanläggningar så att de kan få en funktion och betydelse även 
i vår samtid? Kan de då till och med bidra till att göra förorten till ett 
attraktivt  alternativ  till  en  tillvaro  präglad  av  vardagsstress,  social 
isolering  och  långa  personbiltransporter  å  ena  sidan,  och  ett  ökat 
miljömedvetande å den andra. Kan dessa anläggningar utvecklas till 
de platser där samhället finner sin lokala förankring?  

Hökarängens  Stadsdelsråd  har  länge  varit  engagerade  i  frågan 
om  centrum  och  tog  under  hösten  2007  initiativ  till  att  skapa  en 
samarbetsgrupp kring situationen i Hökarängen. Gruppen samman‐
för  representanter  för  boende  och  andra  verkande  i  området med 
experter  och  forskare  från  skilda  discipliner  som  har  ett  särskilt 
intresse av och kunskap om förortens problematik. Gruppen har bil‐
dats i syfte att utreda, utveckla och förnya situationen i Hökarängens 
centrum; verksamheten  är  tänkt  att både bedrivas på  ett praktiskt, 
projektinriktat  plan  och  på  ett mer  historiskt  och  stadsbyggnads‐
teoretiskt. I maj 2008 upprättades ett samarbete med Stockholmshem, 
Stadsbyggnadskontoret och Exploateringskontoret i Stockholm. Lars 
Marcus, KTH Arkitekturskolan  och  Thomas  Borén. Kulturgeografi 
Stockholms universitet  fick  i uppdrag att genomföra en  studie med 
syfte att  sammanställa  kunskapsläget när det  gäller de mindre  för‐
ortscentrumens framtid utvecklingsmöjligheter. 

Detta arbete har nu  resulterat  i de här presenterade  texterna av 
Thomas Borén och Daniel Koch, vilka även diskuterade vi projektets 
slutseminarium på Konsthall C i Hökarängen den 4: februari 2009. Vi 
ser detta som ett mycket viktigt avstamp inför vidare studier i denna 
viktiga fråga för den framtida stads‐ och samhällsutvecklingen. 
 

Per Hasselberg 
Louise Modig Hall 

Lars Marcus 
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1. Inledning 

1 
Inledning 

 
Stadsbyggnad  och  samhällsplanering  är  som  framgår  av  förordet 
inget neutralt område utan en praktik och ett kunskapsområde med 
stora implikationer för människors vardagsliv liksom för samhället i 
stort. Det handlar om att få platser att fungera bra för dem som bor, 
arbetar eller på annat sätt är involverade i platsen, och där i samman‐
hanget  ’fungera’  avser  hela  skalan  från  individens möjligheter  till 
självförverkligande,  till  det  för  staden  och  samhället  gemensamma 
bästa.  

Över tid förändrar sig förutsättningarna och platser som en gång 
formgivits  i  samklang med  sin  tid  behöver  i  stadsbyggnadens  och 
samhällsplaneringens praktik  omtolkas  och ges nya  innebörder  för 
att kunna leva upp till den nya tidens krav, utan att för den skull ge 
avkall  på  grundläggande  överenskommelser  i  samhällskontraktet. 
Platser  i praktiken kommer då  att handla om  social hållbarhet och 
om  vilken  typ  av  stad  vi  vill  ha  i  vilken  typ  av  samhälle.  En 
komponent  i  detta  handlar  om  livskraften  i  det  lokala  offentliga 
rummet och de villkor som gäller där oavsett om detta är beläget  i 
stadens centrum eller  i något av  stadens ytterområden, där mycket 
av  stadens  liv  levs. Det är detta  lokala offentliga  rum  som den här 
rapporten ämnar bidra till att belysa. 
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Syfte, metoder och disposition 

Syftet  med  föreliggande  arbete  är  framför  allt  att  sammanställa 
kunskapsläget  inom både  forskningen och praktiken när det gäller 
att  upprätthålla  och  vidareutveckla  livskraften  i  efterkrigstidens 
förortscentra  i  Sverige  och  internationellt. Men  syftet  är  även  att 
genomföra empiriska pilotstudier  som berör  relationen mellan eko‐
nomisk  verksamhet  i  dessa  centra  och  social  hållbarhet  i  form  av 
identitet, socialt kapital och annat av värde  för den  lokala offentlig‐
heten.  Avsikten  är  dels  att  skapa  bättre  underlag  för  beslut  och 
fruktbara riktlinjer för vidare verksamhet för fastighetsägare, ansvar‐
iga  förvaltningar och andra  intressenter när det gäller dessa centra, 
dels  att  skapa  underlag  för mer  utvecklade  vetenskapliga  studier 
inom området. Studien har  fokus på social hållbarhet men vill sätta 
denna i relation till kulturella, medborgerliga och ekonomiska aktivi‐
teter  i dessa  centrum  och  stadsdelar.  Förstudien  är uppdelad  i  två 
delar som behandlar olika aspekter av dess syfte; (1) forskningsläget 
i  en  kunskaps‐  och  litteraturöversikt,  och  (2) planeringspraktiken  i 
intervjuer och studier av projekt och empiriska nedslag.  

Syftet med den  första delen  är  att undersöka det  internationella 
forskningsläget vad gäller frågor om urban förändring på platser med 
små centrumbildningar. Denna har formen av en litteraturstudie med 
huvudsaklig bas i vetenskaplig litteratur och annan forskning. Syftet 
är  att  identifiera  vilken  kunskap  som  finns  internationellt  och  i 
Sverige och vilken som saknas, speciellt med avseende på frågor om 
identitet, kultur och beteende i relation till denna typ av stadsrum och 
rådande utvecklingstrender. Litteraturstudien ger också möjlighet att 
jämföra  forskningen  inom  problemområdet  med  den  planerings‐
praktik som utvecklats, som är fokus i för den andra delstudien. Den 
andra delen  syftar  till att  förstå  arkitekt‐ och planerarpraktiken och 
hur  den  hanterar  och  förstår  centrumproblematiken.  Detta  görs 
genom  studier  av  planer,  program,  och  facktidskrifter  såväl  ur 
historiskt  som  ur  ett  bredare  geografiskt  perspektiv,  samt  genom 
intervjuer av aktörer på området. På så vis avser rapporten bygga en 
grund för en avslutande diskussion om möjliga insatser och åtgärder, 
samt för en ökad förståelse mellan praktik och forskning, och en höjd 
kunskapsnivå om centrum av Hökarängens typ och storlek. 

Föreliggande arbete är disponerat enligt ovan  i  tre huvudsakliga 
kapitel. I kapitel två behandlas forskningsläget utifrån generella teo‐
retiska begrepp med  fokus på social hållbarhet,  identitet och urban 
utveckling med särskilt fokus på detaljhandelns rumsliga utveckling. 
I kapitel  tre behandlas planeringspraktiken  och hur den behandlar 
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centrumproblematiken. Detta görs utifrån fem viktiga strategier som 
identifierats. Kapitel  fyra är  en diskussion om  förslag och åtgärder 
som  också  är  en  början  på  en  omtolkning  av  Hökarängen,  dess 
centrum och  liknande platser.  I denna  finns också embryot – det är 
resultatet av en förstudie – till en övergripande planeringsmodell av 
problemområdet. 

Kort om Hökarängen 

Hökarängen är belaget i södra Stockholm knappt 10 km från stadens 
absoluta  centrum. Det  ligger vid Örbyleden  inte  långt  från Nynäs‐
vägen och längs tunnelbanans gröna linje till Farsta strand med ca 15 
minuters  resväg  (t‐bana)  från  Södermalm. Hökarängen  gränsar  till 
Gubbängsfältet  i  norr  och  Farsta  i  söder.  Befolkningen  var  8265 
personer vid utgången av 2008 (USK 2009) plus de personer som bor 
strax  norr  om  Örbyleden. Merparten  av  bostadsbeståndet  är  från 
åren runt 1950 och byggdes  i enlighet med grannskapsplaneringens 
ideal.  Hökarängens  centrum  byggdes  1953  och  är  ritat  av  David 
Helldén.  

Övrigt 

Arbetet är huvudsakligen genomfört hösten och vintern 2008/09 och 
ska  betraktas  som  en  förstudie  inom  problemområdet.  Förstudien 
har  finansierats av Stockholmshem och av Stadsbyggnadskontoret  i 
Stockholm stad. Tack också till Hökarängens stadsdelsråd som varit 
drivande  i  att  få  denna  förstudie  till  stånd  och  till  Catharina 
Gabrielsson som var med i projektets första inledande faser. 

Studien  är  genomförd  av  Thomas  Borén,  Filosofie  Doktor, 
forskare,  lektor  och  huvudlärare  i  samhällsplanering  vid  Kultur‐
geografiska  institutionen,  Stockholms  universitet  och Daniel Koch, 
Teknologie  Doktor,  forskare  och  lärare  vid  Arkitekturskolan, 
Kungliga Tekniska Högskolan. 
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2. Social hållbarhet, relationella rum och urban utveckling 

2 
Social hållbarhet, relationella rum 

och urban utveckling 

Social hållbarhet 

Hökarängen  är  uppbyggt  enligt  grannskapsplaneringens  normer 
men  i  en  tid  när  det  modernistiska  grannskapet,  på  grund  av 
samhällsutvecklingen  i  övrigt,  spelat  ut  en  stor  del  av  sin  roll  i 
kommersiella sammanhang kommer centrumbildningar baserade på 
denna  typ  av  planering  och  butikerna  i  dem  att  få  problem,  om 
utbudet av service inte anpassas.  

En  risk  i  sammanhanget  är  också  att  problemen  får  spridnings‐
effekter  till andra samhällssektorer än de kommersiella, som sociala 
hållbarhetsfrågor.  Ett  exempel  kan  vara  att  utan  ett  fungerande 
centrum  kan  det  bli  svårare  att  locka  investeringar  till  den  sociala 
infrastrukturen  som  arbetsplatser,  skolor  och  daghem  och  bostads‐
byggande  vilket  i  förlängningen  kan  skapa  grunderna  till  ’nedåt‐
gående  spiraler’,  det  vill  säga  leda  till  problem  som  segregering, 
social utarmning,  förslumning med mera. Det är också sannolikt att 
kulturella  värden  som  platsidentiteten  (uppfattningen  av  platsen) 
bland befolkningen  i  längden påverkas negativt av ett centrum som 
inte är bärkraftigt, varken socialt eller ekonomiskt.  
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Hållbarhetsbegreppet kanske  framförallt  förknippas med miljö‐ och 
ekologiska frågor. Dessa står dock inte i centrum för den här rappor‐
ten även om diskussionen om  rörligheten  samt  förslagen nedan  till 
att  försöka  hitta  klimatsmarta  lösningar  har  bäring  även på denna 
del av hållbarhetsbegreppet.  

Vissa  forskare  argumenterar  dessutom  för  att  ekologisk 
hållbarhet,  framförallt de delar  av den  som  relaterar  till  transport‐
apparaten,  inte  kan  uppnås  om  inte  social  hållbarhet  uppnås  först 
(Jarvis  et  al.  2001). Med  social  hållbarhet menar  de  att  relationen 
mellan  produktion  och  reproduktion  eller  arbete‐hem‐relationen 
måste  fungera.  De  menar  vidare  att  relationen  nu  som  bäst  är 
’ansträngd’ och  som värst  ’dysfunktionell’ – människor  får  inte  sitt 
’livspussel’ att gå ihop. Författarna menar att det är den sociala delen 
som  blivit  satt  på  undantag  i  konkurrensen  i  vardagslivets 
tidsbudget mellan arbete å ena  sidan och hem,  familj och vänner å 
den  andra.  En  del  i  lösningen  är  att  samhällsplanering  och 
stadsbyggnad måste baseras på ’joined‐up thinking’, vilket i korthet 
här  innebär  att  försöka  ta  ett  samlat  grepp  på  arbete,  hem  och 
transporter  tillsammans  med  den  sociala  reproduktionen,  det  vill 
säga shopping, träffa vänner, fritidsaktiviteter och annat av det som 
gör  ’livet  värt  att  leva’.  De  menar  att  hushållet  måste  vara 
utgångspunkt  för  analysen  av  social  hållbarhet,  och  inte  mer 
abstrakta  begrepp  som  arbetsmarknad,  bostadsmarknad  eller 
transportsystem. 

En  annan  definition  av  social  hållbarhet  utgår  inte  från 
människors  personliga  förhållanden  och  deras  möjligheter  till 
självförverkling,  som  Jarvis  et  al.  gör,  utan  tar  fasta  på  risken  för 
sociala konflikter: 

Urban social sustainability is […] the continu-

ing ability of a city to function as a long-

term viable setting for human interaction, 

communication and cultural development. It is 

not necessarily related to the environmental 

and economic sustainability of a city, although 

the links often exist between the three areas. 

A socially sustainable city is marked by 

vitality, solidarity and a common sense of 

place among its residents. Such a city is 

characterized by a lack of overt or violent 

intergroup conflict, conspicuous spatial segre-
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gation, or chronic political instability. In 

short, urban social sustainability is about the 

long term survival of a viable urban social 

unit. (Yiftachel och Hedgcock 1993: 140, 

citerad i Knox och Pinch 2006: 291)1  

Ett par aktuella exempel på hur arbetet  för social hållbarhet kan gå 
till diskuteras och finns beskrivet av Nora Räthzel (2007a, b, se även 
Nylund 2007) men också ett  fall där något  som var  lyckat  inte  fick 
fortsatt  stöd.  I  Tensta  startades  en  konsthall  1998  som  snabbt  fick 
stort erkännande – i media och med 8000 besök (Räthzel 2007b: 308) 
utifrån per år – och som fick befolkningen i Tensta att känna stolthet 
över  sin  plats.  Konsthallen,  som  finansierades  av  allmänna medel 
från Stockholms stad, bedömdes dock inte uppfylla de krav på lokal 
förankring  och  delaktighet  som  ställts  och  föreståndaren  där  fick 
efter mycket  rabalder  i  pressen  sluta.  Verksamheten  i  konsthallen 
lades om och även om den nu uppfyller  finansiärernas krav så har 
den  förlorat  sin  funktion  som  ett  kulturellt  landmärke  som  gav 
Tensta och Tenstaborna en  ’plats på kartan’ – en plats som det gick 
att vara stolt över och känna positiv samhörighet med.  

En av Räthzels informanter säger: ”Konsthallen, det var verkligen 
synd. För det var en plats som verkligen höjde Tenstas status och fick 
folk utifrån att besöka Tensta. Det var synd.” (Räthzel 2007b: 308).  

Representationens kraft och betydelse har  i  frågor om plats och 
identitet visat sig ha mycket stor betydelse (se ex. Ristalämmi 1994, 
2003).  Folk  är  känsliga  för  hur  ’deras’  platser  uppfattas  av 
omvärlden. I Hökarängen finns Konsthall C, som gjort sig ett namn i 
konstkretsar,  och  i  denna  har  stadsdelen  en  källa  för  positiv  rep‐
resentation. Att det dessutom finns människor i Hökarängen som på 
ideell basis organiserar  sig själva och  föreningslivet  i Hökarängens 
stadsdelsråd för att bevaka Hökarängens intressen måste i ljuset av 

                                                 
1 En diskussion om och genomgång av framväxten av begreppet social hållbarhet 

finns i Bramley och Power 2009, vars artikel relaterar begreppet till urban form 

i  termer av  täthet och hustyper. Deras  resultat är komplexa men visar bland 

annat att kompakta,  täta  former ökar vantrivsel och grannskapsproblem men 

ökar  tillgängligheten  till  service,  samt  att  den  kompakta  formen,  där  det 

således finns service, å andra sidan skulle vara negativ för gemenskapen i om‐

rådet. Deras studie relaterar  i huvudsak dock  till en omfattande vetenskaplig 

diskussion  om  täthetens  roll  för  stadsbyggnad,  som  ligger  utanför  genom‐

gången här, se också vidare kapitel 3 för hur detta diskuteras i praktiken. 
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social  hållbarhet  också  ses  som  en  stor  tillgång.  Föreningsliv, 
kontakter  och  lokalt  engagemang  är  ett  sätt  att  såväl  positivt 
påverka platsidentiteten  som att  lokalt bygga  socialt och kulturellt 
kapital.  

Tittar  man  på  den  internationella  forskningen  om  urbana 
förhållanden i stort finns det dock mycket kvar att göra för dem som 
arbetar med sociala hållbarhetsfrågor – man talar om en tudelad stad 
som går på tvärs med den definition av hållbarhet som angetts ovan. 
Denna tudelning behandlas mer i detalj nedan men är av vikt också 
vad  gäller  frågor  om  representation.  I  Stockholm  kanske  bäst 
representerat i vardagliga uttryck som ’innanför tullarna’ å ena sidan 
och  utanför  dem  å  den  andra.  Andra  uttryck  är  kvartersstad  och 
stenstad kontra betongförort, eller gräddhylla kontra förortsgetto. 

Representationen av platser spelar som nämnts stor roll – dels hur 
platsen  uppfattas  av  dem  utanför  platsen,  dels  hur  den  betraktas 
inifrån.  Finns  det  en  gemensam  uppfattning  om  och  känsla  för 
platsen, vad  som  i  citatet  ovan  av Yiftachel & Hedgcock  omnämns 
som  ’common  sense  of place’,  är  en  viktig  grund  lagd  för platsens 
identitet. 

Plats som identitet 

Med  plats  som  identitet  avses  en  avgränsad  yta med  vilken  dess 
invånare upplever samhörighet, och som de härmed  identifierar sig 
med. Identifikationen kan vara stark eller svag och påverkar befolk‐
ningens och andra aktörers praktiska förhållningssätt till rummet, till 
exempel var och hur man väljer att bo, handla, arbeta mm. Relatera‐
de  begrepp  är  topofilia  (Tuan  1990),  platskänsla  (McDowell  1997), 
genius loci (Norberg‐Schulz 1980; Loukaki 1997;  jfr. Relph 1976) och 
mentala kartor  (Gould & White 1986; Lynch 1960). Konkret handlar 
plats som identitet om sammanvävningen av den fysiska miljön med 
de berättelser  som  är  anknutna  till området och  som  invånarna på 
platsen  delar,  samt  om  de  sociala  band  som  finns mellan männi‐
skorna på platsen  (i vilka berättelserna utgör ett kitt). Berättelserna 
om platsen  behöver  förvisso  inte  vara positiva utan  även  negativa 
representationer  ingår  i  platsen  som  identitet.  Ofta  men  inte 
nödvändigtvis  är  vid  en  stark  platsidentitet  den  fysiska  miljön 
speciell, eller har några speciella drag eller en speciell historia  (som 
vävs  samman med  nutiden  i  berättelserna  om  platsen). Med  plats 
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som  identitet  hamnar  de  meningsbärande  och  meningsskapande 
rumsliga faktorerna i människors liv i centrum för analysen.2 

Plats  som  identitet  stärks av de  funktioner  som  finns  i området 
och som utgör dess platsnytta. Dessa funktioner är ett annat kitt som 
håller  ihop  platsen  som  identitet  genom  att  de  möjliggör  ett 
användande och levande av miljön som kommer att utgöra platsens 
rutiner och rytm. Samhörigheten och sociala band mellan människor 
är också ofta bunden till platsnyttan. I det dagliga levandet av miljön 
uppstår  möten  mellan  människor.  Platsen  blir  i  det  dagliga 
användandet  till vardag  för  invånarna  och  är härmed  för de  flesta 
människor  inte  särskilt  framträdande  i  medvetandet.  Platsen 
problematiseras inte utan blir för‐givet‐tagen.  

Grannskapsplanering  kan  i  korthet  sägas  vara  uppbyggd  kring 
plats  som  identitet  med  tillhörande  platsnytta  och  Hökarängen 
kvalar väl in under begreppet. Här finns en speciell urban form med 
tillhörande  historia,  som  dessutom  väver  in  Hökarängen  i  det 
moderna  Sveriges  framväxt  och  vars  centrumgata  också  varit 
förebild  för  Sergelgatan,  en  av de mest  centrala  shoppinggatorna  i 
innerstaden.  Här  finns  dock  också  negativa  representationer.  I 
stadsdelens  tidiga  utveckling  förknippades  den  bland  annat  med 
kriminalitet  (Hökarängsligan) även om detta börjar sjunka  tillbaka  i 
det allmänna medvetandet och problemfokus i samhällsdebatten om 
urbana  frågor  istället  flyttat  till  ’miljonprogramsförorter’. 
Hökarängen  har  i  samband  med  detta  relativt  sett  stigit  i  den 
hierarki av platser/stadsdelar som finns i det allmänna medvetandet. 

Men vad gäller platsnyttan har det uppstått problem. Hökarängen 
har  tappat  funktioner,  både  inom  offentlig  service  och  inom  den 
kommersiella.  Affärerna  i  centrum  har  svårt  att  klara  sig  och 
överlåtelserna av lokaler i centrum är många. Och det är härmed det 
blir relevant att tala om platsen Hökarängen som ett relationellt rum. 

Plats som relationellt rum 

Med  plats  som  relationellt  rum  avses  ett  rum  som  kontinuerligt 
skapas  genom  de  politiska,  ekonomiska,  sociala  och  kulturella 
relationer som är verksamma där över tid (Massey 1994, 1999, 2005; 
Harvey 1996; för en översikt på svenska se Ek och Hultman 2007; jfr. 
Borén  och  Schlyter  2008). Dessa  relationer  genererar  och/eller  styr 

                                                 
2 I bilaga 1 finns några brainstorm‐förslag på enklare åtgärder i identitetsfrämjande 

syfte, som trots sin enkelhet kan vara betydelsefulla. 
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flöden av olika slag  (kapital, befolkning,  idéer mm) och de behöver 
inte ha sitt ursprung på platsen utan kan springa ur förutsättningar 
någon helt annanstans. Det fysiska och sociala rum som växer fram i 
relation till dessa faktorer utgör också en konstituerande del av dem. 
Flödena kan sägas vara beroende av att strömma genom en viss typ 
av rum, rummet formar härmed också flödena och ’bär upp dem’. 

Till  skillnad  från  plats  som  identitet  så  understryks med  detta 
begrepp att platsen  ingår  i ett sammanhang av olika skalnivåer och 
härmed  också  är  indragen  i  de  politiska,  ekonomiska,  sociala  och 
kulturella processer som utspelar sig på dem – från det regionala via 
det  nationella  till  det  transnationella  och  globala.  Tillika  hamnar 
även aktörerna mer i fokus för analysen, processerna drivs inte av sig 
själv utan av aktörer som gör mer eller mindre medvetna val utifrån 
vissa värderingar, och som är rationella i sig men som sammantaget 
kan leda till utfall som inte är gynnsamma för andra. Applicerat i ett 
rumsligt sammanhang blir vissa platser ’gynnade’, andra inte. 

För  att  förstå platsen  som  relationellt  rum måste  vi  granska de 
processer som är verksamma och som har betydelse för Hökarängen 
och  andra  små  centrumbildningar.  Sammantaget  är  det  ett  flertal 
processer  som  i  sin  samverkan  har  haft  ett  ej  gynnsamt  utfall  för 
Hökarängens  centrum  och  andra  små  centrum. Det handlar  i  stort 
om en  fortsatt modernisering – en ny  regim vad gäller  tidsanvänd‐
ning,  tvåförsörjarsamhället  (det  vill  säga,  inga  hemmafruar), 
minskad  trångboddhet  (mindre  befolkning),  allt  större  rationali‐
sering av detaljhandeln (otidsenliga lokaler för ’stordrift’), allt större 
rörlighet bland befolkningen (genom bil men också det hållplatstäta 
busslinjenätet), ny användning av hemmet genom ny  teknologi  (tv, 
dator) och nya preferenser bland befolkningen – som det är svårt, för 
att  inte  säga omöjligt, att  lokalt hindra. Sammantaget har detta  lett 
till  att  den  lokala  offentligheten,  där  både  det  kommersiella  och 
sociala livet ingår, minskat i betydelse (Persson 2001).  

Detta  har  också  konsekvenser  för de demokratiska  värden  som 
upprätthåller det offentliga rummet  (Gabrielsson 2006;  jfr. Deutsche 
1996)  och  diskussionen  om  ett  levande  centrum  berör  alltså  något 
större  än  enbart  tillgänglighet  till  service.  Det  handlar  om 
delaktighet,  jämlikhet  och  andra  centrala  värden  för  det  demo‐
kratiska styrelseskicket. För att upprätthålla dessa värden, menar vi, 
måste det finnas en positiv samverkan mellan plats som identitet och 
platsens relationer med omgivande rum. 

I  linje med begreppet  relationellt  rum kan man också  förstå den 
övergripande  urbana  utvecklingen  i  västvärlden.  Det  handlar  om 
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politik  och  ekonomi  på  olika  skalnivåer  som  anpassar  sig  till  nya 
globala  förhållanden.  Konsekvenserna  för  städer  i  väst  har  varit 
omfattande – man talar om staden som tudelad. 

Den tudelade staden 

Den internationella litteraturen kring urban utveckling målar upp en 
mörk bild av hur samhällsutvecklingen i västvärlden sedan omkring 
1970  påverkat  städer  och  urbana  förhållanden.  En  långt  driven 
dystopi  finner man  i  planeraren  och  geografen Michael Dears  bok 
’The  postmodern  urban  condition’  (2000),  som  diskuterar  Los 
Angeles utveckling  som något  som  förebådar utvecklingen  i  andra 
delar av världen. Här  tecknas bilden av ett  tudelat samhälle mellan 
rika,  etablerade  människor  som  barrikaderar  sig  i  sina  gated 
communities mot de fattiga grupper som lever under mer eller mindre 
strikt övervakning på smulorna från de rikas bord. (Men det är också 
bland  de  fattiga  grupperna  som  en  stor  del  av  den  nyskapande 
kulturella produktionen sker.) 

Annan  forskning  diskuterar  den  sentida  urbana  utvecklingen  i 
västvärlden i mindre drastiska termer även om innehållet i stort är i 
samklang med Dears analys. Med begreppet  ’dual cities’ – tudelade 
städer  –  som  myntats  av  John  Mollenkopf  och  Manuell  Castells 
(1991) fångas den postindustriella stadens utveckling. I huvudsak två 
processer  ligger  bakom  framväxten  av  den  tudelade  staden:  (1) 
utflyttningen av  traditionella  industrirelaterade arbeten  från staden, 
och  (2)  det  offentligas  minskade  roll  i  att  förse  staden  med 
(välfärds)service. Hela samhället har gått från ett ’welfare society’ till 
ett ’workfare society’, men med det problemet att arbetsmarknadens 
krav förändrats, vilket drabbar stora grupper i medelklassen.  

I  samband med den  första processen har antalet medelklassjobb 
minskat medan  jobbtillfällena  ökat  för  de  högst  utbildade,  det  vill 
säga  de  kunskapsintensiva  arbeten  har  ökat  liksom  även  de  lågt 
betalda  serviceyrkena. Sammantaget  leder detta  till en ökad polari‐
sering i samhället. Det polariserade samhället beskrivs ibland som ett 
timglas – bred högst upp med ett välbetalt  strata och bred  i botten 
med de  lågbetalda, de  arbetslösa och migranter men  smal  i mitten 
med  en medelklass  som minskat  i  storlek. Utvecklingen  har  också 
rumsliga  urbana  uttryck,  som  gentrifiering,  skyddade  samhällen 
(gated  communities),  segregation,  (risk  för)  förslumning  och  kant‐
städer.  Internationellt har relationen mellan stadsrummet och social 
polarisering fortsatt att uppmärksammas med fokus på de upplopp, 
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våldsamheter och urbana revolter som sedan 1980‐talet fram till idag 
med jämna mellanrum bryter i västvärldens städer (Dikec 2007).  

Den  här  utvecklingen  är  inte  begränsad  till  andra  länder  utan 
också Sverige följer ett liknande mönster – fattiga områden blir ännu 
fattigare  i  samband  med  att  ekonomin  omstruktureras.  Urban‐
forskaren och professorn i kulturgeografi vid Lunds universitet Eric 
Clark3  säger  i  en  intervju  om utvecklingen  1986–2001  i  Stockholm, 
Malmö och Göteborg: ”Det som märks mest är  låginkomstfiltrering. 
Fattiga områden blir ännu fattigare. Det är tydligt att polariseringen 
har ökat, de som har det sämre ställt och de som har mer pengar bor 
mer  och  mer  uppdelat”  (DN  12  juni  2008).4  Stadsmiljön  och  de 
principer som ligger bakom utanförskap och bortstötning analyseras 
också  i  en nyutgåva av den  svenska antologin  ’Den delade  staden’ 
(Magnusson‐Turner  2008)  även  om  fokus  här  ligger  på  etnisk 
segregation. Denna  typ  av  segregation  samvarierar  dock  i  stor  ut‐
sträckning med socio‐ekonomiska förhållanden. Det ska även noteras 
att  utvecklingen  också  i  Sverige  har  våldsamma  uttryck,  senast 
hösten  2008  i  Rosengård,  vilket  kan  tolkas  i  enlighet  med  den 
marginella  sociala och  rumsliga position dessa platser och delar av 
dess befolkning erhållit eller ’tryckts ut’ till (Wacquant 2008). 

I Sverige tog den här utvecklingen fart i samband med 1990‐talets 
krisår (Andersson 1998) och att Hökarängen som stadsdel riskerar att 
hamna på  fel sida  i denna urbana dualitet  får betraktas som en risk 
om det inte redan är ett faktum. Att centrum inte fungerar tillfredstäl‐
lande som handelsplats kan eventuellt ses som en konsekvens av låg 
köpkraft, samhällets omvandling i övrigt och som en förlöpare till att 
andra  problem  kan  förvärras,  som  fattigdom,  arbetslöshet  och 
utanförskap. Den sociala sammansättningen i Hökarängen är i dags‐
läget (hösten 2008, före finanskrisen) präglad av låga inkomster, hög 
faktisk arbetslöshet och en hög andel hyresrätter (ca 83 procent) men 
är  inte  i  stor  utsträckning  etniskt  diversifierad  (samtal med  Louise 
Modig‐Hall).  I  statistik  från USK  (2009)  framgår av  siffror  från  före 

                                                 
3 Denna  forskning  är  ännu  inte publicerad men utförs  av Karin  Johnson, Emma 

Lundholm, Gunnar Malmberg &  Eric Clark.  En  kommande  publikation  har 

namnet  “Gentrification  generalized  –  generic  gentrification.  Case  studies  in 

Stockholm, Gothenburg and Malmö 1986–2001”. 
4  Samma  artikel  i  DN  rapporterar  om  ett  nybyggt  bostadsområde  i Malmö  – 

Viktoria  Park  –  som  är  ett  mer  eller  mindre  skyddat  samhälle  (gated 

community).  Samma  företag  ska  bygga  liknande  skyddade  samhällen  i 

Strängnäs, Göteborg och Stockholm. 
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finanskrisen 2008 att knappt 70 procent av befolkningen mellan 20–64 
år  förvärvsarbetade  2007,  att drygt  11 procent  av befolkningen  fick 
sjukersättning  2007  (tidigare  kallat  sjukpensionärer),  att  knappt  8 
procent av befolkningen i alla åldersgrupper fick ekonomiskt bistånd 
2007  (tidigare  kallat  socialbidrag)  och  att  medelinkomsten  för 
gruppen mellan 20–64 år var knappt 18 000 kr per månad år 2006.  

Också vad gäller den uppdelning i Stockholm, som utvecklar sig 
med en rik  innerstad och en  fattig(are) ytterstad, är Hökarängen på 
den minst  fördelaktiga  sidan. Etnologen  och  förortsforskaren Karl‐
Olov Arnstbergs bok ’Miljonprogrammet’ (2000) tar upp fattigdomen 
som  ett  problem  i  en  diskussion  om  bostadspolitiken  under  efter‐
krigstiden  och  han  för  ett  argument  kopplat  till  begreppen  socialt 
och kulturellt kapital, eller rättare sagt avsaknaden därav.  

Låga inkomster, arbetslöshet och i förlängningen fattigdom växte 
under  1990‐talet  i  Sverige  på  bred  front  inte  bara  i  samband med 
arbetsmarknadens omstrukturering utan också i samband med att de 
sociala  skyddsnäten  försvagades  i  samband med krisen  i början på 
1990‐talet. Sammantaget  innebar detta en nedmontering av det som 
Arnstberg  kallar  ’socialstaten’,  det  vill  säga  statens  stora  stöd  till 
välfärdssystemen avvecklades. I dess ställe växte  ’Marknadssverige’ 
eller  ’det  civila  Sverige’  fram  och Arnstberg  (2000:  20)  preciserar  i 
samband med detta fattigdomsbegreppet:  
 

 Ekonomisk fattigdom: brist på  inkomster, kapital,  jord och 
egendom. 

 Kulturell  fattigdom: brister med avseende på språk, seder, 
bildning, kompetenser och kunskaper. 

 Social  fattigdom:  brist  på  närstående  personer  och 
medmänniskor i form av släkt, vänner och grannar. 

 Ekologisk  fattigdom:  brist  på  rena  och  oförstörda 
naturtillgångar. 

 Politisk  fattigdom:  brist  på makt‐  och  nätverkskontakter, 
oförmåga  att  kunna  hävda  sina  intressen  i  det 
politiska/demokratiska systemet. 

 
Under  de  senaste  åren  från  slutet  av  1990‐talet  till  hösten  2008 
präglades dock den  ekonomiska utvecklingen  i  Sverige  av  en  lång 
period  av  tillväxt  och  låg  arbetslöshet,  och den  ekonomiska  fattig‐
domen  var  inte  ett  överhängande  problem  i  samhällsdebatten  om 
förorter (snarare då utanförskap kopplat till etnisk segregation, samt 
rumsligt sett ojämn privatisering av allmännyttiga bostäder). Men att 
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konjunkturen  är  god  påverkar  främst  den  ekonomiska  delen  av 
människors  kapital,  och  inte  i  första  hand  kulturell,  social  eller 
politisk fattigdom.  

Sannolikt  är  det  dock  under  de  goda  åren  än  under 
lågkonjunkturer  som möjligheterna är  större att berika den  sociala, 
kulturella och politiska delen av människors kapital, vilket kan vara 
viktiga  tillgångar  för  dessa  människor  och  samhället  i  stort  när 
konjunkturen vänder ned  igen. Kanske  är det här  som gemensam‐
hetsplaneringens  ideal  om  centrum  som  kommersiell  och  social 
mötesplats  är  som  viktigast  –  en  arena  för  byggandet  av  socialt, 
kulturellt och politiskt kapital. 

Shoppingens ojämna tillväxt under 2000-talet 

Som  nämnts  ovan  har  den  ekonomiska  utvecklingen  i  Sverige 
under 2000‐talet  fram  till hösten 2008 varit god.  I generella  termer 
har denna  tillväxt  i stor utsträckning kommit de stora städerna  till 
del.  Det  är  i  huvudsak  storstadsregionerna  och  universitets‐  och 
högskolestäder  som  stått  sig  i  konkurrensen  mellan  platser  att 
attrahera investeringar och vars befolkningar växer.  

Den  goda  ekonomiska  utvecklingen  under  de  senaste  åren 
speglas  i  ökad  konsumtion  och  detaljhandelns  tillväxt  under 
perioden, vilken i flera avseenden måste anses storartad. Dock är den 
inte  jämt  rumsligt  fördelad utan det är  i  första hand externhandeln 
som  har  vuxit  liksom  stadskärnehandel  (i  mindre  utsträckning) 
medan övrig handel – den bostadsnära – har minskat trots tillväxten 
i stort (Rämme och Rosén 2009).5 I nedanstående figurer (figur 1 och 
2) framgår hur den ökande konsumtionen fördelat sig.   

Detta kommer inte som någon överraskning då svårigheterna för 
små  centrum  i  bostadsnära  lägen  åtminstone  sedan  handelns 
omstrukturering  sedan  1990‐talet varit kända under  ett  eget namn, 
den  så  kallade  centrumdöden.  Vad  som  dock  kanske  är  över‐
raskande  är  att  den  handel  som  inte  är  extern  eller  stadskärne‐
baserad,  trots  den  goda  konjunkturen,  drabbats  så  hårt.  I 
nedanstående  figurer  (3 och  4) visas hur  antalet butiker  respektive 
antalet anställda vuxit och minskat i olika lägen. 

                                                 
5 Notera att Rämme och Roséns rapport  inte diskuterar Stockholm, Göteborg och 

Malmö  –  främst  på  grund  av  svårigheter  med  att  avgränsa  vad  som  är 

stadskärnehandel respektive externhandel. Det  finns dock  inget som  talar  för 

att de generella resultaten inte skulle vara bäriga även i större städer. 
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Figur 1. Försäljningsutveckling per capita inom dagligvaruhandeln på olika 
marknadsplatser i centralorterna år 1997–2007. 2007 års priser. Ur Rämme 
och Rosén 2009: 20. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Försäljningsutveckling per capita  inom sällanköpsvaruhandeln på 
olika  marknadsplatser  i  centralorterna  år  1997–2007.  2007  års  priser.  
Ur Rämme och Rosén 2009: 21. 

Att Hökarängens centrum inte tillhör vinnarna i denna utveckling är 
klart. Överlåtelserna  av  butikslokaler  är många  vilket  indikerar  att 
det är svårt  för handlarna där att  få  lönsamhet  i sina butiker. Detta 
trots att  fastighetsägarna satt  lokalhyrorna så  lågt att de  inte  täcker 
kostnaderna.  När  man  talar  om  lokaliseringar  för  detaljhandel 
brukar de delas  in A‐, B‐ eller C‐lägen där A är de bästa med god  
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Figur 3. Utveckling av antalet butiker i centralorten, kranskommunerna och 
riket 1998–2007 (nettobestånd). Ur Rämme och Rosén 2009: 23. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur  4. Utveckling  av  antalet  anställda  i  detaljhandeln  1997–2007. Ur 
Rämme och Rosén 2009: 25. 
 
 

möjlighet till lönsamhet. Lokalerna i Hökarängens centrum befinner 
sig inte ens på skalan utan betraktas som ’D‐lägen’ (samtal med Per 
Hasselberg).  I  korthet,  de  är  olönsamma  för  fastighetsägaren.  I 
Hökarängens  centrum  finns  dock  än  så  länge  butiker  kvar  –  i  de 
ännu  mer  bostadsnära  och  ännu  mindre  centrumplatserna  i 
Hökarängen  har  butikerna  antingen  stängt  helt  eller  hyser  andra 
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verksamheter,  som  till  exempel  Kastanjegården.  Vissa  närbutiker 
finns dock kvar i bostadsområdena. 

Det är också viktigt att uppmärksamma att det  inte  finns någon 
naturlag som säger att externhandeln alltid slår ut annan handel. När 
fenomenet  med  externa  handelscentrum  började  växa  fram  så 
uttrycktes ofta en oro  för att  stadskärnorna  skulle drabbas negativt 
av detta. Men i Rämme och Roséns (2009) studie argumenterar de att 
stadskärnor  som  behållit  en  livlig  cityhandel  har  bemött  konkur‐
rensen från externhandeln på ett medvetet sätt. De har  jobbat aktivt 
med att förbättra förutsättningarna för handeln i centrum och på det 
sättet upprätthållit  och utvecklat den.  För  att  koppla detta  till den 
bostadsnära  handeln  är  det  sannolikt  så  att  i  en  tid  av  hårdnad 
konkurrens  för handeln måste även denna  finna  sätt att bemöta de 
nya förutsättningarna. 

I enlighet med grannskapsplaneringens  ideal  så hade  centrumet 
en  stor  roll  att  spela  inte  bara  för den  kommersiella  servicen utan 
också för det sociala livet på en plats. Detta var vid sin tid ett ideal, 
som  i mycket var ostuderat  i praktiken och  i huvudsak  inte byggde 
på  empiriska  analyser  och  kritik  riktades  mot  det  redan  vid 
byggandet  av  grannskapsenheter  (Persson  2001;  Söderqvist  2008). 
Det  är  först  under  senare  år  som  relationen  mellan  detaljhandel, 
kultur och samhälle har hamnat i fokus i geografisk forskning. 

Forskning om relationen handel, kultur och samhälle 

Rent  övergripande  kan  sägas  att  den  geografiska  forskningen  om 
detaljhandelns  utveckling  först  under  de  senaste  två  decennierna 
börjat  uppmärksamma  relationen  mellan  handeln,  samhälle  och 
kultur.  I  geografen  Lukas  Smas  doktorsavhandling  (2008)  beskrivs 
utvecklingen av hur  ekonomisk geografi vävs  ihop med  studier av 
kulturens geografi för att kunna analysera människors köpbeteenden 
och dessas konsekvenser. Det är inte längre tillräckligt med ensidigt 
ekonomisk‐geografiska modeller för att förstå hur staden utvecklas i 
relation till detaljhandeln, shopping och konsumtion. 

En  kort  historik  kan  likväl  vara  av  intresse.  I  den  geografiska 
forskningen före slutet av 1980‐talet behandlades i första hand urban 
utveckling  och  lokalisering  av  detaljhandel  i  relation  till  till‐
gänglighet, markvärde och köpkraftens utbredning, samt de urbana 
hierarkier som uppstår  i  relation  till detta. Paradexemplet är Walter 
Christallers centralortsteori från 1930‐talet, som liksom mycket av den 
forskning  som  följde  i  spåren  av  hans  arbeten  använde  statistiska 
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metoder för att analysera omlandsberoenden. De modeller som följde 
har också fått stort genomslag i planeringspraktiken i Sverige.  

Men  den  nya  inriktningen  på  forskningen  försöker  alltså  ta  ett 
större grepp och inkluderar frågor om handelns roll i samhället. Vad 
gäller  de  senaste  två  decenniernas  geografiska  konsumtionsforsk‐
ning skriver Smas, följande Mansvelt 2005, att tre huvudinriktningar 
kan  skönjas  i  den  internationella  forskningslitteraturen. Den  första 
handlar  om  olika  köprum  och  ’rumsligheter’  i  anslutning  till 
konsumtion, den  andra  om  socio‐spatiala  relationer  och den  tredje 
om ’konsumtionssubjekten’, deras kroppar och identitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figur  5.  Antal  anställda  inom  växande  sektorer  av 
servicenäringar i Stockholmsregionen. Ur Hermelin 2007: 64. 

 
Men  vad  gäller  vilka platser  som  studerats  finns  luckor  i den  nya 
typen  av  geografisk  konsumtionsforskning.  Det  är  i  huvudsak 
stadskärnor, externa centrum och andra framträdande kommersiella 
rum  som  studerats  men  också  marknader  och  alternativ  handel 
medan bostadsnära köprum, som Hökarängens centrum, behandlats 
mycket knappt.  

Vad gäller de företag som förser staden med service så har även 
forskningen  om  denna  genomgått  stora  förändringar  under  de 
senaste  decennierna  (Hermelin  och  Greste  2007)  och  gått  från  en 
marginell  position  till  en  central  inom  ekonomisk  geografi,  som 
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tidigare  främst  sysselsatt  sig  med  frågor  i  relation  till 
tillverkningsindustrin.  Denna  utveckling  menar  författarna  också 
speglar  servicesektorns  framväxande  och  centrala  roll  i  dagens 
ekonomi. Samtidigt slår författarna fast att det främst är service inom 
stora  ekonomier  som  studerats,  och  inte  i  länder med  i  jämförelse 
små ekonomier, som Sverige. 

En  undersökning  av  servicen  och  dess  utveckling  i  Stockholm, 
och  som  är  relevant  i  sammanhanget,  är  Brita  Hermelins  studie 
(2007) av servicebranscher. Hon visar här servicens centrala roll  för 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figur 6. Karta över Stockholmsregionen och 
dess  stadsdelar  indelat  i  centrum,  semi‐
periferi och periferi. Ur Hermelin 2007: 66. 

det  ekonomiska  urbana  landskapet  i  Stockholmsregionen  –  32 
procent  arbetar  inom  de  studerade  branscherna  2002,  och  under 
perioden  1993–2002  ökar  antalet  anställda  i  dem  med  drygt  50 
procent – men också vilka  skillnader det  finns  inom  regionen  i var 
servicen är lokaliserad, se figur 5 och 6. Den rumsliga indelningen är 
dock för grov för att göra skillnad mellan olika stadsdelar. 

Även  om  stadens  centrum  dominerar  stort  vad  gäller  antalet 
anställda i Hermelins studie är det så att olika typer av service trivs i 
olika  typer  av  miljöer  –  inte  alla  vill  vara  i  stadens  centrala 
affärsdistrikt  eller  i  externa  köpcentrum.  Små urbana  centrumbild‐
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ningar kan ha en roll för specifika delar av servicebranscherna, men 
för vilka och hur denna  roll kan  se ut måste  studeras närmare. En 
början  på  en  sådan  studie  är  följande  empiriskt  grundade 
resonemang och analys av olika typer av centrum – utvecklingen har 
gått från centrum för dagligt liv till centrum för inköp.   

Förortscentrum, närcentrum,  

småcentrum, köpcentrum, handel, shopping, centrumdöd  

Innan den  empiriska diskussionen  inleds är det av viss vikt att  slå 
fast  dels  vilken  sorts  centrum  det  är  som  behandlas  i  den  här 
rapporten,  dels  vilken  syn  som  ligger  bakom  dess  tillblivelse,  och 
dels vilken syn som  finns på  ’centrum’  idag. Den synen  ligger, och 
måste ligga, bakom vad som anses som levande, döda, lyckade, eller 
problematiska centrum, samt vilken slags insats som bör göras för att 
åtgärda  eventuella  problem.  Samtidigt  kan  synen  på  vad  för  slags 
centrum som det är frågan om behöva justeras för att potentialer ska 
kunna  tas  om  hand  och  det möjliga  livet  som  kan  utvecklas  ska 
kunna  få  sin  chans.  Viss  del  i  den  väletablerade  idén  om 
’centrumdöden’  har,  kan  det  hävdas,  byggts  upp  som  en  del  av 
orimliga förväntningar på vad dessa centrum ska vara; eventuellt ett 
problem redan från början, men kanske mer under andra tidpunkter 
i  historien.  Risken  är  annars  att misslyckanden med  att motsvara 
förväntningar  dödar  ett  annars  livskraftigt  centrum,  såsom Albert 
Aronson  argumenterar  kring  Vällingby  Centrum  och  den 
problematik som man stod inför då:  

Redan från början stod klart att om vi inte 

inom given volym, liten i förhållande till 

storstadens, kunde få något av det tempo, det 

brus, det ljus och den rytm som kännetecknar 

ett ’välutvecklat’ stadsliv, skulle Vällingby 

Centrum bli ett fuskverk. (Aronson 1956: 78) 

Hur såg då  tankarna ut bakom de här centrumen när de skapades? 
Utan att lägga allt för stor vikt vid den historiska beskrivningen, som 
inte är rapportens huvudsyfte, är det av visst  intresse att förstå vad 
det är de byggdes för eftersom den idén fortfarande finns med i vårt 
sätt att relatera till dem. Här kan konsteras att centrumen å ena sidan 
var projekt för de enskilda medborgarna, så att arkitekterna för Årsta 
Centrum  kunde  uttrycka  det  som  att  ”Den  grundläggande  tanken 
vid planerandet av anläggningen och ändamålet med denna är den 
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enskilda  samhällsmedborgarens  utveckling  och  aktivisering” 
(Ahlsén  och  Ahlsén  1944:  430).  Å  andra  sidan  handlade  det  om 
kollektiva  samhällsanläggningar  som  skulle  ge  medborgarna  den 
service de behövde i vardagslivet:  

De kollektiva anläggningar som här nämns brukar 

vi kalla service, ett kanske inte alltid så 

helt entydigt begrepp. I anslutning till 

definition av ett centrum kan det vara lämpligt 

att definiera service som det samlade utbud av 

varor och tjänster som förmedlas direkt till 

hushållen. (Granfelt 1968: 4) 

Centrumen  skulle utöver  att ge  tillgång  till butiker, varor,  tjänster, 
och  samhällsinstitutioner också bidra  till  individens utveckling och 
livskvalitet i en värld där man annars blev mer och mer isolerad från 
andra (Ahlsén och Ahnlsén 1944: 30). Även om det inte var ett krav 
som  fullständigt  lades  på  de mindre  centrumen  var  det  ändå  en 
levande bild av vad det var man byggde för. Det här skiljer till viss 
del Sverige från den ofta refererade förebilden USA där centrumen i 
högre grad enbart var kommersiella (Caldenby 1979: 3), även om det 
är en bild som bör nyanseras då också  ’köpcentrumets fader’ Victor 
Gruen  i  sina  tidiga  projekt  var  upptagen  med  att  utforma 
köpcentrumen  och  deras  omgivning med  samma  slags  vision  som 
den  svenska:  att  göra  dem  till  levande  kulturella,  sociala,  och 
kommersiella centrum  för de samhällen som de  försåg med service 
(Wall 2005). Detta krav på komplett utbud av olika slag kan spåras i 
Hökarängens tillblivelse till större grad än man kanske först kan tro. 
I  början  fanns  där  nämligen,  som  arkitekten  David  Helldén 
beskriver: 

Samtliga hus har butiker eller sociala inrätt-

ningar i bottenvåningen. Sålunda finns: 

mjölkbutik, självbetjäningsbutik för specerier 

och kött, modist, bank, post, järn, färg, herr-, 

dam- och barnekipering, stadsbudskontor, herr- 

och damfrisör, sport och cyklar, fotoateljé, 

strumpor, böcker och papper, möbler, radio, 

frukt och grönsaker samt lädervaror. I de hus 

som skall igångsättas nu hösten 1951 finns 

lokaler för psykisk rådgivning (barn), 

barnavårdscentral, fattigvård, nykterhetsnämnd, 
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konditori, bilförsäljning, samt två mindre 

butiker som ej ännu är uthyrda. En ungdomsgård 

är planerad i ett 3:e utbyggnadsstadium, och 

får – väl liksom biografen – vänta några år. 

(Helldén 1951: 430) 

Ett minst sagt brett utbud, också med dagens mått, och med en del 
aktörer som vi  idag hittar ganska  få av  i hela Stockholms kommun. 
Noterbart  är  också  att  det  i  princip  fanns  ’en  av  varje’  –  det  var 
helheten  i  utbudet  som  var  det  viktiga  sett  ur  en  pragmatisk 
synvinkel: kläder, mat, väskor, skor, bank, post, verktyg, färg, och så 
vidare.  Något  som  påvisar  å  ena  sidan  en  annan  tid  i  handelns 
utveckling, och  å  andra  sidan  en  annan  syn på varthän den  skulle 
utvecklas än vad som kanske redan pågick (se t.ex. Bergman 2003 för 
en diskussion om handelns utveckling). Det är värt att reflektera över 
till vilken grad den här utbudstanken ligger kvar i arbetet med små‐ 
och medelstora  centrum  än  idag,  och  till  vilken  grad  den  behöver 
justeras – och då utan att justera den till att utbudet inte går att hålla, 
utan  att  på  ett  genomgripande  vis  studera  vilken  slags  utbud  det 
skulle kunna  röra  sig om och  i vilken omfattning. Kanske behöver 
det både vara större och mindre utbud samtidigt  för att  fungera; vi 
återkommer till detta i det följande. 

Det kan påpekas att i det här sammanhanget gick åsikterna bland 
de intervjuade isär något i huruvida annan service än kommersiell är 
nödvändig  för  att  utgöra  ett  ’centrum’.  Alla  ansåg  att  viss 
kommersiell  verksamhet  var  nödvändig, men  bara  en  sade  att  det 
krävdes  annan  sorts  service  för  att  det  skulle  kunna  kallas  ett 
’centrum.’ Detta inte att förväxlas med att alla såg det som bättre om 
annan verksamhet också fanns, det var en samstämmig uppfattning, 
det handlar mer om att påvisa hur centrumidén förskjutits mot idén 
om  köpcentrum  jämfört de  tidigare modellerna.  Samtidigt  var  alla 
noga med att påpeka vikten av annan verksamhet  för att  skapa ett 
levande centrum både kommersiellt som socialt, om det så rörde sig 
om  närvaron  av  samhällsinstitutioner,  vilket  Fredrik  Elsner 
betonade,  eller  möjligheten  och  aktiviteten  att  ’vara  där’,  eller 
’hänga,’ som det kanske skulle heta  idag, vilket  framförallt  Johanna 
Wiklander  lyfte fram som en viktig del av Mörbydiskussionen.6 Det 
senare blir då både något att eftersträva och något som kan ses som 

                                                 
6 Intervjupersonerna och  intervjuerna med Fredrik Elsner och Johanna Wiklander 

är utförligare beskrivna i kapitel 3. 
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problem. Båda såg detta som sätt genom vilket centrumen kan bli de 
mötesplatser och sociala nav som det ofta talas om idag. Det verkar 
finnas både en önskan om och en tro på nödvändigheten av (och en 
viss osäkerhet på vad och hur) att  centrum  ska vara något mer  än 
handelsplats  för  att  fungera,  vilket  gör  att  undersökningar  av  den 
ekonomiska  utvecklingen  till  viss  del  kanske  bör  ses  som 
symptomundersökning  eller  indikator,  om  än  eventuellt  en  av  de 
viktigare.  Det  är  trots  allt  en  gemensam  syn  att  ekonomin  och 
mötesplatsen  i stort hänger samman som beroende av varandra  för 
en positiv utveckling  för  allt utom  kanske dagligvaruhandeln  som 
kan  överleva  ändå.  Till  viss  del  har  handel  kanske  underskattas, 
menas det,  som  bidragare  till  ett  levande  centrum  och  fungerande 
mötesplats, och därmed underprioriterats.  

Det är en uppfattning som stöds av att handel  inte varit en stor 
fråga under lång tid utan snarare behandlats som något som ska lösa 
sig självt, eller som inte kan styras över. Inte heller Översiktsplan 99 
behandlar handel och service i nämnvärd utsträckning, utan uppger 
arbetsplatser  och  bostäder  som  de  huvudsakliga  strategierna  för 
stadsbyggnad,  i  kombination med  trafiknät  och  trafikstruktur.  Då 
ska man  komma  ihåg  att  i  fråga  om  direkt  antal  arbetsplatser  är 
mycket av den handel som diskuteras häri, de små och mellanstora 
centrumen,  nästan  försumbar  ur  ett  översiktsplansperspektiv  och 
kan  inte  sägas  behandlas  under  rubriker  som  arbetsplatser.  Det 
noteras att dagligvaruservicen tunnas ut (SBK 2000:6, sid 22) men det 
ses  som  en  följd av övriga processer  snarare än  en  fråga att arbeta 
grundligt med.  Som  svar  föreslås  en  servicepolicy  som  innebär,  i 
princip,  upprustning  i  form  av  ytuppfräschning  samt  mindre 
ombyggnader,  men  framförallt  etablering  av  nya  verksamheter, 
något  som  i  tidigare  samrådshandlingar  i  större  grad  framställdes 
som  något marknadskrafterna  hanterar. Alltför  stora  slutsatser  bör 
dock  inte  dras  utifrån  detta,  då  det  i  regionplanen  berörs  ytterst 
förbigående. Ändå går det att  i program‐ och regionplanerna under 
nittiotalet  avläsa  en  inställning  där  handel,  och  särskilt  i  samband 
med  mindre  eller  mellanstora  förortscentrum,  i  princip  inte 
behandlas  (se ytterligare nedan).  I många beskrivningar och planer 
beskrivs också handelns livskraft och inverkan som effekt snarare än 
bidrag, det vill  säga handeln är något  som  finns där den klarar  sig, 
och också kommer dit om dessa  förutsättningar  finns. Därmed blir 
åtgärderna  något  som  ska  stärka  handeln,  och  inte  tvärt  om. 
Formuleringarna låter som: 
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Små, bostadsnära stadsdelscentra bör bevaras 

och förnyas som hjärtpunkter i bostadsområdena. 

Förbättringsåtgärder bör därför initieras och 

aktiva insatser genomföras för att behålla och 

utveckla en hög kvalitet inom serviceutbudet. 

(SBK 1995:7, sid 21) 

Handeln  är  ett  problem  som  måste  hållas  under  armarna  så  att 
servicenivån bibehålls på åtminstone en miniminivå; tron på de små 
centrumen finns egentligen inte. Det finns dock ytterst lite underlag 
för vad sådana förbättringsåtgärder och aktiva insatser skulle kunna 
bestå  i,  och  inte  heller  en  diskussion  om  vad  hög  kvalitet  inom 
serviceutbudet  innebär.  I  stort  är  det  en  slags  svar  på  den 
centrumdöd som det ofta talas om och som var reellt påtaglig under 
nittiotalet (se RTK 1996: 109–115). 

Handel  behandlas  i  stället  i  frågan  om  större  köpcentrum, 
handelscentrum,  citykärnan  och  regionala  centra  (SBK  2000:6;  se 
vidare  i  RTK  2002a;  2002b).  De mellanstora  centrumen,  som  häri 
pekats ut som ostuderade, verkar också  tämligen  frånvarande  inom 
planeringen, eller mycket överskådligt behandlade. Planeringen har 
inte en utvecklad strategi att hantera det hela, eller för hur det skulle 
kunna  utvecklas  något  som  inte  är  direkt  beroende  av 
gravitationsfenomenet eller storlekshierarkisk strävan. 

Det är nog av vikt att konstatera att det finns stora problem med 
den  hierarkiska  handelsplatsmodellen,  även  om  modellen  är 
nödvändig ur vissa perspektiv, då den implicit leder tankarna på de 
mindre  centrumen  som miniversioner  av  de  större,  i  vilket  fall  de 
också blir en slags sämre versioner därav och konkurrenskraften blir 
i  bästa  fall  svag,  ett  dilemma  som  tagits  upp  redan  på  1960‐talet 
(Granfelt  1968:  7), men där  centrumdöden  och de  små  centrumens 
problem  som  kommande  av  storleken  i  en  hierarkisk  struktur  av 
ständigt ökande koncentration  till  ett  ständigt växande antal  större 
köpcentrum kvarlevt. Det är en modell som  i stora drag bygger på 
den  ekonomiska  gravitationsmodellen,  som  har  sina  styrkor  men 
också  problem  eftersom  den  egentligen  inte  erbjuder  en  möjlig 
hantering av små enheter; storleken är allt. 

I  fråga  om  handel  eller  shopping  har  det  också  i  närhistorien 
behandlats  som  en  icke‐fråga  i  stora  delar  av  arkitekturdiskursen, 
och det  tål att påpekas att  tidskriften Arkitektur  tog upp  frågan på 
allvar först år 2008 (Issit 2008). Så sent som 2004 betraktas shopping 
som en relativt ny företeelse inom arkitektur där shoppingens bidrag 
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till  det  offentliga  livet  argumenteras  för  inom  forskningen 
(Hemmersam 2004; Chung et al. 2001). Argumentet var  till viss del 
inspirerat  av  Kolhaas  et  al:s  The  Harvard  Design  School  Guide  to 
Shopping  (Chung  et  al.  2001),  som  öppnade  ögonen  för  många 
arkitekter.  Det  är  dock  en  skönskrivning  eftersom  shopping  och 
handel varit en central fråga inom praktiken länge, och alltid funnits 
med.  Vad  som  går  att  utläsa  är  dock  en  slags  ovilja  att  tala  om 
shopping  som mål  eller medel,  och  ord  som  service  eller  utbud  får 
fungera  istället.7  Idag  är  det  dock  ’stadsliv’  som  gäller,  såsom  när 
Vällingbys  nya  shopping‐  och  modecenter  invigs.  Poängen  med 
shopping  är  inte  sin  egen  utan  ligger  i  sekundära  effekter  som 
folkvimmel. Den allmänna diskussionen har också på senare tid ofta 
varit  kritisk  i  sitt  förhållningssätt  till  shopping  och  det  låter  lätt  i 
fackpress  som  om  det  är  ett  område  som  alldeles  nyss  upptäckts 
(Issit 2008; Zimm 2008a, 2008b, 2008c). Så framställer man det gärna i 
de  artiklar  som  skrivits,  även  om  det  bara  är  sant  ur  ett  visst 
historiskt  perspektiv;  från  den  stora  centrumbyggnadseran, 
någonstans  mellan  1940  och  1970,  finns  åtskilliga  artiklar  och 
debatter  i  facktidskrift  om  handel  och  köpcentrum  som  något 
positivt. De behandlar  inte shopping som sådant, emellertid, och har 
en  annan  utgångspunkt,  där  centrum  mer  diskuteras  som 
serviceinrättning  och  funktionell  lösning,  emedan det på  senare  tid 
mer betraktats ur konsumtionskritiska ögon, men det bör ändå sägas 
att  i  fråga om  folkliv var  centrumen  redan  tidigt något  som  skulle 
”lösa” problematiken med anonymisering, avskildhet, och inaktivitet 
hos människorna i förorten. 

Att det  finns  en  levande debatt  och  kritik mot  konsumtion  och 
shoppingsamhället  inom arkitekturdiskursen  ska dock  inte  tas  som 
ursäkt  att utmåla handeln  vare  sig  som missförstådd  räddare  eller 
undanträngd som  insats; snarare har handeln  idag en mycket stark 
ställning  och  hela  debatten  kan  behöva  nyanseras  så  att  styrkor, 
svagheter,  fördelar,  och  brister  med  kommersiell  verksamhet  kan 

                                                 
7 Whitehand och Carr  (2001) har på motsvarande  sätt beskrivit hur den brittiska 

arkitekturdiskursen  ignorerar  och  till  och med  förlöjligar  stora  delar  av  det 

som byggs  i  form av villor och bostäder, samtidigt som det är de själva som 

ritar dem. Utan att ange namn visar de att det  till och med kan  röra  sig om 

samma  arkitekter  som  för  brödfödan  ritar  dessa,  som  i  diskursen  kritiserar 

dem. McMorrough (2001) visar också hur arkitekter under lång tid sysslat med 

kommersiella miljöer, men  i sina portföljer mestadels utelämnat dem – något 

som ändrats dramatiskt sedan dess. 
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diskuteras och analyseras, och därmed kan ges en mer  rimlig plats 
och  roll  i planeringssammanhang och som del  i samhällsbyggnads‐
problematiken. 

Självklart har de kritiska artiklar som diskuterar frågan om folkliv 
och  levande  centrum  som  en bredare  fråga  än handel  rätt på  flera 
punkter,  och  det  är  inte  den  här  rapportens  avsikt  att  beskriva 
handel och shopping som den enda räddningen eller möjligheten för 
dessa  centrum,  utan  snarare  att  studera  det  som  ett  verktyg,  ett 
bidrag,  och  en möjlighet  att  skapa mer  levande  platser,  där  andra 
typer av aktiviteter självklart har sin plats. I många avseenden är det 
också liknande frågor som berör andra sorts verksamheter, och det är 
en förhoppning att det som sägs häri ska kunna stödja arbetet också 
med dessa även om de är mindre explicit diskuterade. 
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3. Planeringspraktiken 

3 
Planeringspraktiken  

 
Om ett sätt att förstå de mellanstora centrumen är som relationella 
rum,  kan  det  hävdas  att  en  aspekt  av  detta  är  hur  planerings‐
praktiken och planeringsdiskuren  förhåller sig  till dem – både hur 
centrum  hanteras  i  dagsläget,  och  hur  termer  som  centrum, 
handelsplats,  och  liknande  uttryck  betraktas,  och  hur  specifika 
platser  diskuteras  och  planeras.  Det  är  planeringens  uppgift  att 
hantera  problemet,  och  mycket  kunskap  samlas  här.  Viktigt  är 
också  hur  planeringspraktiken  relaterar  till  å  ena  sidan 
centrumbegreppet,  å  andra  sidan  förortsbegreppet,  och  å  tredje 
sidan  specifika  platser  och  förorter.  Dessa  bildar  interna 
förutsättningar i designprocessen och influerar i hög grad vad som 
faktiskt  görs  där  när  allt  förs  samman  i  den  så  kallade 
syntetiseringsprocessen  (Lundeqvist  1998).  Bilden  av  förorten  och 
förortscentrum  som  styrande  för  insatser är också  sådant  som har 
konstaterats  från  andra  håll  än  arkitekt‐  och  planerardisciplinen 
(Lahti  Edmark  2002).  I  det  följande  avses  att  ställa  en  allmän 
begreppsbild  hos  planerings‐  och  arkitektpraktiken  gentemot 
empiriskt underlag i form av framförallt Hökarängen men också ett 
mindre urval andra  förorter av  liknande  storlek  för att  förstå dels 
hur de  relaterar  till varandra, dels vilka verktyg och angreppssätt 
som skulle kunna vara fruktbara i Hökarängen i ett slags jämförelse 
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av  rummet  som  conceived och perceived, där ytterligare  studier kan 
föra in frågan om hur det levs (Lefebvre 1991).8 

För att bättre  förstå hur de centrum av Hökarängens storlek och 
typ,  som  egentligen  ligger  något  utanför  den  mer  påtagliga 
diskursen som rör större köpcentrum eller de riktigt små,  ’döende’, 
centrumen har vi därför valt att genomföra studier av hur praktiken 
tacklar uppgiften satt  i relation till vad centrumen har för betydelse 
och  erbjuder  för möjligheter.  Inom  ramen  för  förstudien har vi här 
begränsat  oss  till  pilotstudier  av  specifika  delar  av  praktiken: 
arkitekt‐  och  planerarpraktiken. Detta  är  gjort  genom  å  ena  sidan 
studier  av  tidigare,  gällande,  och  utställda  detaljplaner  för  olika 
centrum av motsvarande storlek, liksom av förarbetet till Regionplan 
99, genom studier av fackpress såväl historiskt som i samtiden, samt 
genom  intervjuer med arkitekter och arkitekturforskare som arbetar 
med  frågan ur olika perspektiv. Det sistnämnda då, såsom Thomas 
Markus och Deborah Cameron  förtjänstfullt visat, den  större delen 
av arkitektarbetet består av diskussioner och möten och där endast 
en  liten  del  av  tankarna  och  resonemangen  når  ritad  eller  skriven 
form, och då särskilt lite i ritningar (Markus och Cameron 2002).9 För 
att förstå vad som sker och planeras i det fysiska rummet behöver vi 
därför  bättre  förstå  hur  det  diskuteras  och  förstås  av  processens 
aktörer.  Det  här  gör  att  ett  antal  aktörer  som  självklart  ingår  i 
platsernas  praktiska  verklighet,  såsom  förvaltare,  ägare,  handlare 
och andra inte är med i den här delen av undersökningen, vilket de i 
en  eventuell  vidareutveckling  självklart  bör  vara. Poängen  här  har 
varit att inleda med att öka förståelsen för dem som är experter på att 

                                                 
8  Lived,  Perceived  och  Conceived  är  en  uppdelning  av  rummet  som  Lefebvre 

presenterar  i The Production  of Space, och handlar om olika  sätt  som  rummet 

erfars. Det levda rummet är det som vi lever och agerar i i vår vardag, utan att 

tänka på det, medan det uppfattade rummet (perceived) är så som vi beskriver 

eller  tänker  på  det,  medan  det  föreställda  rummet  (conceived)  är  hur 

arkitekter, planerare och andra aktörer förhåller sig till rummet i sin praktik. Se 

vidare i On Space av Doreen Massey (2005). 
9 Thomas A. Markus och Deborah Cameron gör en noggrann genomgång av hur å 

ena sidan dokument som programarbete och utredningar i skriven form tar upp 

stora delar av ett projekts planering och genomförande, och å andra sidan hur 

mycket av designarbetet  i praktiken som består av möten och diskussioner  lik‐

som av skrivna dokument. Detta sätter det stora fokuset på ritningar och planer i 

ett annat ljus, utan att för den skull säga att de är obetydliga, då det är i ritning‐

arna och planerna som allt detta till slut ska bestämmas till en formgiven lösning. 



29 
 

planera och formge den fysiska miljön, vilket är det ansvar kommun 
och  planering  har  i  första  hand  vad  gäller  centrumen. Detta  bör  i 
eventuellt  kommande  studier  utvecklas  mer  som  en  jämförelse 
mellan vad som sägs, vad som planeras, och vad som blir byggt för 
att förstå vari det finns brister eller problem, och kan där eventuellt 
ytterligare  nyanseras  utifrån  forskning  om  arkitekturtävlingar  (jfr. 
Kazemian, Rönn och Svensson 2005). 

Det finns också en tidigare mindre förstudie, Framtiden för mindre 
stadsdelscentra (bostadsområdescentra) av Aleksandar Gavric och Hans 
Lind (2006), som gör intervjuer med fastighetsägare och kommunala 
tjänstemen. Denna  rapport pekar på  liknande brister  i  strategi  som 
häri  men  den  är  mer  fokuserad  på  möjligheterna  för  centrum‐
aktörerna  i  sig och mindre på  ett bredare planeringsgrepp,  som vi 
kan låta oss diskutera i denna rapport. 

För att bredda diskussionen och också  inleda  en  sådan knytning 
mellan  praktiska  fall  och  pågående  diskussion  har  ett mindre  antal 
områden  valts  ut  som  jämförelseobjekt,  för  att  försöka  förstå  hur 
insatser kan utformas  för att  få den eftersträvande effekten. Häri har 
därför främst exempel på mer levande centrumplatser använts, för att 
försöka  lära  av  lyckade  insatser.  Dessa  är  emellertid  översiktligt 
behandlade  och  i det  kommande  bör mer  konkreta undersökningar 
genomföras  som  säkerställer  att  det  som  häri  diskuteras  i  form  av 
strukturer,  tätheter, underlag, och utveckling också  stämmer utifrån 
ett mer strikt vetenskapligt perspektiv – eller kanske snarare till vilken 
grad de gör det. Här har fyra centrum framförallt valts ut: Hammarby‐
höjden, Årsta Torg, Orminge Centrum och Högdalens Centrum, där 
framförallt  de  två  tidigare  idag  kan  kallas  livskraftiga, mellanstora 
centrum – i alla fall delar av dem och ur vissa perspektiv.10 

I denna studie har det genomförts tre längre intervjuer som också 
kommer  refereras  till,  utöver  de  kortare  samtal  med  planerare, 
arkitekter, och fastighetsägare som förts i andra sammanhang. De tre 
intervjuerna  behandlar;  (1)  den  formgivande  praktiken  genom 
intervju med Fredrik Elsner från Wester + Elsner, ett av de större och 
mer erfarna arkitektkontoren vad gäller centrum‐ och handelsplats‐
projektering,  (2)  bedömning  och  diskussion  genom  intervju  med 

                                                 
10  Vad  gäller  uttrycket  ’livskraftiga’  bör  detta  behandlas  försiktigt,  det  är  inte 

frågan  om  framgångssagor  utan  mer  ett  uttryck  för  att  de  hållit  en  högre 

service vid  liv  längre än andra. Till exempel Årsta Torg har  idag problem att 

behålla  denna  nivå,  även  om  problemen  är  mindre  än  i  Hökarängen  och 

tillkommit senare. 
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Johanna Wiklander  från  JW Arkitekter,  som  varit medlem  i  juryn 
som bedömt  tävlingen  till Mörby Centrum och därmed kan ge dels 
en insikt om hur juryn diskuterat och prioriterat frågor och vad som 
varit  vanligt  förekommande  eller  frånvarande  i  förslagen,  samt  (3) 
kritisk  analys  genom  intervju  med  Johan  Kihlberg,  som  är  i 
inledningsfasen  av  ett  doktorandprojekt  om  Vällingby  Centrum. 
Denna  intervju ger  insikter om  ett  specifikt genomfört projekt  som 
fått uppmärksamhet och  som också bidragit med  förståelse  för hur 
platserna kan hanteras som arkitekturhistoria.11 
 
Rapporten har i det följande strukturerats tematiskt, efter teman som 
vuxit  fram  ur  översiktsstudier  av  vilka  typer  av  ingrepp  som 
förekommit vid  förändringsarbeten av  liknande centrum. Dessa har 
också prövats på och diskuterats med de  intervjuade, och kommer 
behandla  förutsättningarna  för  att  använda  sig  av  dessa  i  just 
Hökarängen.  Fyra  till  fem  angreppssätt  har  identifierats  inom 
praktiken  som  kan  betraktas  som  principiellt  olika,  även  om  de  i 
många  fall  förekommer  tillsammans. Dessa  är:  Täthet, Attraktorer, 
Integration,  och  Storlek.  Till  detta  har  kommit  det  som  kan  kallas 
kulturinsatser,  som  ur  många  hänseenden  är  en  speciell  och 
särbehandlad form av attraktor. 

Något förvånande, kan tyckas, har klimatskydd inte diskuterats i 
nämnvärd  grad,  samtidigt  som  det  har  varit  en  viktig  del  i  hela 
centrumdiskussionen  under många  år,  särskilt  från  förvaltar‐  och 
handelshåll. Detta kan ha att göra med den spridda galleriakritiken, 
men också med att Hökarängen i storlek och utformning inte (se t.ex. 
Koch 2008a) leder tankarna till en sådan strategi. Vi återkommer till 
detta och några andra kommentarer som avrundning på diskussion‐
en, där också en del andra former av insatser kommer att tas upp. 

Tematisk diskussion: 

Hökarängens Centrum – problem och potential 

Efter det avslutande projektseminariet  i  januari beslöts att  fokusera 
rapporten  mer  på  Hökarängen  specifikt  än  på  översyn  av 

                                                 
11 Kategoriseringen är ytterst grov och förenklad och handlar om i vilken egenskap de 

har blivit intervjuade. Det är inte en uppdelning i kompetensområden. Det avser 

således  inte  att  säga  att  Fredrik Elsner  inte  analyserar  kritiskt,  eller  Johanna 

Wilkander  inte  har  stor  formgivningserfarenhet,  till  exempel.  Snarare  är  det 

tvärtom, att kompetenserna och kunskaperna överlappar varandra. 
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centrumproblematiken  för  förortscentrum  av  liknande  storlek. 
Därmed  har  den  tematiska  diskussionen  som  uppstått  utifrån  de 
olika principiella angreppssätt  som utkristalliserats  i den  inledande 
översynen  av  planer,  program,  insatser  och  problem,  fått  bilda 
huvudfokus  i  rapporten  och  bakgrundsmaterialet  i  form  av  den 
inledande  kunskapsöversynen  kommer  in  i  den  mån  det  belyser 
problemen och potentialerna  i Hökarängen snarare än  i  form av en 
redovisning.  Syftet  med  översynen  och  de  framstuderade 
principerna,  som  häri  bildar  diskussionsteman,  var  att  förstå  vilka 
principiellt olika ingreppsstrategier som använts eller diskuterats för 
centrum  i  allmänhet  och  de  ”döende”  centrumen  i  synnerhet, 
formulerade på ett sådant sätt att de å ena sidan kan studeras utifrån 
hur de givit vad som avsetts, och å andra sidan kan formuleras som 
strategier för kommande projekt. Då det alltså skulle kunna röra sig 
om många  olika  frågor har  vi  för den här undersökningen  försökt 
sortera in dem i några olika typer av insatser som går att hänföra till 
olika  planeringsstrategier,  och  som  också  kan  användas  som 
planeringskoncept  i förnyelse‐ eller åtgärdsprojekt – något att tänka 
med snarare än på (Hillier 1996; Lundequist 1998).12 Därför blir vissa 
av de vanligaste ingreppen av något mindre intresse eftersom de ofta 
kräver andra aktörer eller insatsnivåer än vad som kanske är aktuellt 
för  områden  såsom Hökarängen,  som  ändå  är utgångspunkten  för 
projektet. De går att sammanfatta under följande begrepp: 
 
Förtätning:  Med  förtätning  menas  här  förtätning  av  bostäder  och 
arbetsplatser,  det  vill  säga  ingrepp  som  inte  är  direkt  i 
centrumverksamheten men  avser  stödja  och utveckla den  indirekt. 
Det  kan  ske  direkt  på  och  vid  centrum  såsom  i  Tullinge  eller 
Orminge, eller mer utspritt i hela området såsom i Hammarbyhöjden 
eller  Årsta.  Frågan  blir  också  aktuell  då  förtätning  är  något  som 
propageras i allmänhet som något som behöver arbetas med (Ståhle 
2008; se även Bradley 2009). 

                                                 
12 Jämför med Hillier (1996) som hävdar att rum är något vi (i vardagslivet) tänker 

med snarare än på, och att det här behöver utvecklas så att vi hanterar det på 

ett mer medvetet  sätt. Motsvarande  talar  Lundequist  (1998)  om  interna  och 

externa förutsättningar i designprocessen, där de interna är det som framförallt 

har  direkt  inverkan  i  syntetiseringsfasen  (eller  designfasen).  Interna 

förutsättningar är  inte något fast utan är beroende av vilken typ av förståelse 

och  kunskap  som  finns  om  aktuella  frågor,  och  vad  som  behövs  för 

projekteringen i fråga. 
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Attraktorer:  Attraktorer  är  en  annan  vanlig  strategi,  där  särskilt 
apotek  och  systembolag  ofta  får  stå  som  en  garanti  för  ett  visst 
kundunderlag  för  centrumet.  Av  erfarenhet  kan  sägas  att  dessa  i 
princip dyker upp  i  alla utvecklingsdiskussioner där de  inte  redan 
finns, och  ibland  får stå som  ’catch‐all’‐lösningar på problemet. För 
den här rapporten är denna strategi att betrakta som  till vissa delar 
en  planeringsfråga  då  det  är  statliga  verksamheter  som  eventuellt 
går att  influera mer än  rent kommersiella aktörer, men  frågan görs 
därför inte central. Detta regleras genom urvalet. Idag är buzz‐ordet 
för attraktorer ’innerstadsmärken’.13 
 
Integrering:  Integrering  står  i  sammanhanget  för  en  allmän 
åtgärdsstrategi som syftar till att knyta centrumet till sin omgivning 
– å ena sidan genom att förankra och anknyta det bättre i den lokala 
omgivningen,  närområdet,  och  å  andra  sidan  att  knyta  det  till  ett 
bredare omland på olika vis. Det rör sig  i den här rapporten främst 
om strukturella åtgärder  i  fråga om gatunät och  tillgänglighet, men 
också om mer kvalitativa åtgärder som beskrivningar av entréer och 
samband. 
 
Bigness:  Bigness  får  stå  för  den  genomgripande  allra  vanligaste 
taktiken hos centrumaktörer, i alla fall de som kommer över en viss 
tröskelstorlek – att helt enkelt bli större. Flest butiker, störst utbud, 
mest variation, största mataffärerna, och så vidare. Storlek har länge 
varit en konkurrensfördel och något  som man  sett  som den enskilt 
starkaste och bästa  faktorn – något  som dock börjat ebba ut då det 
helt enkelt börjar bli svårt för vissa aktörer att bygga större, och det 
visat  sig mer och mer  att man  ändå  inte kommer  åt  city‐kunderna 
nämnvärt.14 
 

Kulturinsatser: Ett annat  sätt att vitalisera  förortscentrum har varit 
byggande  av  olika  typer  av  lokaler  för kulturell verksamhet,  som 
skulle  kunna  sammanfattas  som  ’Kulturhus’:  konsthallar, 
kulturhus, bibliotek, med mera. I en artikel i DN (17:e oktober 2008) 

                                                 
13 Se till exempel Nacka Forum eller Skärholmen. 
14 KF  i Bromma,  SKHLM  i  Skärholmen, Mall  of  Scandinavia, Kista Galleria  och 

Nacka  Forum  börjar  nå  sin  egen  storleksgräns  och  tar  nu  också  till  andra 

argument för varför man ska åka dit – såsom öppettider och innerstadsmärken. 

För  utvecklingen  av  handel  och  shopping  som  del  av  stadslivet  se  också 

Granfelt (1968) och Bergman (2003). 
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hävdas också att kulturhusen är livsgivande och värda sin kostnad 
för  invånarna. Artikeln  hänvisar  till  en  nyligen  genomförd  studie 
vid Handelshögskolan i Göteborg (Armbrecht och Andersson 2008; 
för DN: Elisabeth Andreasson). 

Förtätning 

Hökarängen är ur vissa perspektiv ännu en relativt gles bebyggelse, 
vilket  också  var  det  sätt  som  det  planerats  och  som  Stockholms 
Byggnadsordning slår  fast ska bevaras. Stora delar av Hökarängens 
bebyggelse har tre till fyra våningar, glest placerade hus med gröna 
ytor  och  träd  ända upp  till husen,  som  också  står placerade  så  att 
halvslutna gårdar skapas dem emellan och där tillfarten till vissa av 
dessa  hus  sker  via  gården,  och  till  andra  via  gatan,  vilket 
sammantaget  givit  stora  kvaliteter  som  arkitektur,  som  stadsrum, 
och som bebyggelsetypologi. Eller som David Helldén beskriver det: 

Med anledning av den tydligt eftersträvade 

gårdsbildningen på detta område, kan jag ej 

underlåta att uttrycka min förkärlek för de 

gårdar, som har gatan med entréer till husen 

inne på själva gården, så att de lekande barnen 

får lagom mycket trafik att titta på och ej 

behöver lämna gården för att beblanda sig med 

den både genomgående och lokala trafik, som 

lockar på gatorna utanför. (Helldén 1951: 430) 

Det är denna miljö  som Stockholms byggnadsordning  slår  fast  ska 
bevaras,  i stort,  intakt. Det här är en bevarandestrategi som  inte är 
unik  för  Hökarängen  men  som  ställer  till  vissa  problem  för 
förtätningsstrategier:  det  är  helt  enkelt  uttalat  att  det  inte  ska  bli 
särskilt  mycket  tätare.  Det  är  också  en  bevarandestrategi  som 
fungerar  olika  väl  för  olika platser  –  eller  kanske  är det  bättre  att 
säga  som  att den  är  olika  flexibel  eller  tillåtande  för  olika platser. 
Såväl Årsta som Hammarbyhöjden, som har samma bevarandekrav 
på sig, har byggts till i ganska hög grad, men de har också en annan 
struktur  på  såväl  bebyggelse  som  gatunät  som  har  erbjudit  mer 
möjligheter för tillägg inom ramen för byggnadsordningen. 

I underlaget för samrådet för Översiktsplan 1999 läggs stora krav 
på  bevarande  av  ett  flertal  områden,  där  Hökarängen  ingår.  Det 
uttrycks  som att ”Några av områdena  tål nästan  inga  förändringar 
alls  utan  har  karaktär  av  kulturreservat.  Andra  kan  förändras 
varsamt  genom  begränsade  och  särskilt  anpassade  åtgärder”  (SBK 
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1995:7,  sid  44).  Samrådet  pekar  i  stort  ut  den  utveckling  av 
Stockholms stad vi ser  idag  i frågan om större projekt  (Liljeholmen, 
Västra Kungsholmen, Globen/slakthusområdet, Årstadal, Hammarby 
Sjöstad, etc.), och de platser som pekas ut  för bevarande är också,  i 
hög  utsträckning,  bevarade  med  endast  ytterst  små  tillägg  eller 
ändringar,  något  som  fastslås  i  samrådshandlingarna  för  Norra 
Farsta (SBK 1995:8‐8, sid 9). Samma handling benämner också Östra 
Hökarängen  som  ett  bristområde  vad  gäller  grönområden,  särskilt 
strövområden  (SBK  1995:8‐8,  sid  11),  vilket  ställer  till  ytterligare 
problem  för  förtätningsåtgärder  i Hökarängen,  och  som  är värt  att 
påpeka  då  Hökarängens  läge  i  förhållande  till  Gubbängsfältet 
framhållits  som  en  av  områdets  styrkor  inom  projektgruppens 
samtal.  Tillgång  till  och mängd  av  grönområden  är  däremot  inte 
samma sak, och det är möjligt i vissa fall att genomföra förtätningar 
på  ett  sådant  sätt  att  de  ökar  tillgången  till  grönytor  genom  att 
förbindelser  och  kontaktytor  mellan  boende  och  grönområden 
förstärks eller  tillskapas  (Ståhle 2005, 2008), men är något  som  inte 
händer  av  sig  självt  utan  kräver  medveten  formgivning  för  det 
ändamålet.  Förtätning  i  form  av  tillbyggnad  eller  påbyggnad  av 
befintliga hus kan  avskrivas  som möjlighet  i Hökarängen  av  typo‐
morfologiska skäl. 

Denna bevarandestrategi  fastslås vidare  i Översiktsplan 1999, då 
områden  som  ska bevaras pekas ut återigen, och vi  finner återigen 
Hökarängen och Hammarbyhöjden utpekade  (SBK 2000:6,  sid 147–
161). I Stockholmshems egen rapport (Schönning 2000) framkommer 
att  av  de  förtätningsplaner  som  fanns  i  regionplanearbetet  har 
framförallt  en  genomförts:  en  nybyggnad  av  flerbostadshus  som 
ersatt  en  tidigare  daghemsbyggnad.  Denna  är,  oavsett  andra 
kvaliteter,  förvånansvärt  icke‐relaterad  till  Hökarängens  Centrum, 
och har  idag  till  och med  ett  staket mellan den  öppna gården  och 
omgivande  gatustruktur.  Detta  går  att  jämföra  med 
Hammarbyhöjden som har en motsvarande kulturklassning men där 
en betydligt större förtätning har genomförts, som också bättre sluter 
an till befintlig struktur och centrum‐ eller serviceverksamhet genom 
att  förtydliga och  förtäta kring de huvudsakliga stråken och  torgen 
(se  t.ex. Wehlin‐Fürst  1998).  Till  viss  del  har  detta  varit  lättare  i 
Hammarbyhöjdens  struktur, men det  går  ändå  att  se  hur den  nya 
bebyggelsen här  stödjer, medan den  i Hökarängen vänder  sig  från 
centrum: sånär som en bakgata till Vivo‐affären finns ingen naturlig 
anledning  för  de  boende  här  att  röra  sig  genom  centrum  utan  att 
särskilt avse att ta sig dit. 
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Här  dök  under  flera  av  intervjuerna  en  diskussion  upp  som 
behandlar hur  förtätningen görs som  till vissa delar viktigare än  till 
vilken grad, något som till exempel varit viktigt vid bedömningen av 
Mörby Centrum‐tävlingen. Det skulle utifrån dessa diskussioner gå 
att härleda att eventuell tillkommande bebyggelse bör framhäva och 
stödja de  rörelsemönster  som  leder genom  centrum genom hur de 
förläggs,  och  hur  de  beskriver  och  levandegör  gångvägar  mellan 
olika  platser.  De  argumenten  stöds  av  arkitekturforskning  som 
påvisar vikten av s.k. konstituering för en mängd olika kvaliteter på 
vägar  (Hillier  &  Hanson  1984;  Ståhle  2007;  Choi  2008).  En  sådan 
struktur  finns  i stora delar av Hökarängen  i den äldre bebyggelsen, 
även om det  finns  svagheter där utifrån  just detta perspektiv, men 
anmärkningsvärt är att det ovan nämnda tillägget snarare bryter det 
mönstret än  följer det,  även om det  i  form kan  te  sig påminna om 
Hökarängens  typologi.  De  liggande  planerna  (vissa  fortfarande 
under  samråd)  för  bland  annat  Pepparvägen  är  ur  ett  sådant 
perspektiv  betydligt  bättre  inlemmade  i  strukturen  för  att 
rörelsestråk ska ske via centrum snarare än förbi och bakom (t.ex. Dp 
2005‐12329‐54). 

Noterbart är att de små till mellanstora centrum som inom ramen 
för  projektet  funnits  ha  klarat  sig  bäst  –  såsom Hammarbyhöjden 
(med en förtätning av omkring tusen lägenheter i slutet av åttiotalet; 
Wehlin‐Fürst  1998)  och Årsta  (Blomberg  och Wehlin‐Fürst  1999)  – 
har  varit  föremål  för  relativt  omfattande  förtätning,  medan 
Hökarängen har lämnats förhållandevis intakt. Till viss del har detta 
lett  till en befolkningsminskning  i Hökarängen då antal boende per 
lägenhet som allmän  trend har minskat, vilket gör att ett eventuellt 
för  litet kundunderlag har försvagats ytterligare. Samtidigt har man 
brottats med  omfattande  restriktioner  vad  gäller  bevarande  – men 
det har också Hammarbyhöjden och Årsta. 

Det  här  indikerar  något  som  ytterligare  stöds  av  en  bredare 
översyn  av  insatser:  förtätning  är  ingen  självklar  framgångsstrategi 
och  är  ofta  för  att vara  framgångsrik både  omfattande  och mycket 
kostsam. Små förtätningar direkt på, i, eller runtom centrum har ofta 
visat  sig  vara  otillräckliga,  särskilt  då  de  varit  den  i  stort  enda 
insatsen det rört sig om, såsom till exempel i Tullinge Centrum som 
byggts  på med  bostäder  2005  vilket  hade  viss men  inte  tillräcklig 
inverkan  på  centrumets  utveckling  (Botkyrka Kommun  2008),  och 
där  nu  ytterligare  närområdesförtätningar  pågår.  Den  tillbyggnad 
som kan göras på eller i de direkta närområdena till centrumanlägg‐
ningarna  är  helt  enkelt  inte  tillräckligt  stor  för  att  ge  nödvändigt 
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bidrag  i  form av underlag. För  att ge  ett märkbart bidrag  till  cent‐
rumens ekonomiska levnad i fråga om köpkraft behöver de vara mer 
omfattande.  Tillbyggnaderna  i  Hammarbyhöjden  och  Årsta  är 
ganska  omfattande  och utspridda  i  jämförelse. Det  här  antyder  att 
täthet  bör  betraktas  ur  ett  bredare  perspektiv  och  inte  behandlas 
alltför  lokalt;  snarare  indikerar  det  att  det mer  rör  sig  om  vilken 
täthet  som  berör  centrum,  ’tillgänglig  täthet’  (Ståhle  2005;  Ståhle, 
Marcus,  Karlström  och  Koch  2008)  eller  täthet  inom  centrumets 
upptagningsområde,  som  också  behöver  nyanseras.  Här  har 
förtätningen  i Hammarbyhöjden  omtalats  som  särskilt  lyckad  och 
som  något  som  vänt  ett  döende  (om  inte  dött)  centrum  till  något 
livskraftigt (Wehlin‐Fürst 1998).  

Vill man  lära  från andra projekt kan man därmed konstatera att 
den strategi som tillämpas i Orminge (och många andra centrum, till 
exempel  Tullinge)  med  bebyggelse  inpå  eller  i  centrum  ofta  är 
otillräcklig,  då  det  ofta  tillåter  endast mindre  tillskott  av  bostäder 
(Nacka  Kommun  KFKS  2005/193  214).15  Vidare  kan man  säga  att 
förtätning helst bör ske så att den ansluter till strukturen och skapar 
stråk till och genom centrum, men behöver inte vara så närliggande 
som den ofta genomförs. Hökarängens förutsättningar kan här anses 
relativt goda utan att vara tillräckligt så för att förtätning ska vara en 
enkel  lösning,  då  det  finns  mark  i  närområdet,  inom  rimligt 
gångavstånd,  att  förtäta  på  (vilket  senare  planer  påbörjat  arbetet 
med), och där förtätningen kan användas just för att förstärka sådana 
stråk.  Detta  gäller  såväl  andra  sidan  Örbyleden  (som  skapar  fler 
potentiella  start‐  och målpunkter  på  båda  sidor  om  centrum),  på 
andra sidan tunnelbanan (som skulle erbjuda en tydligare möjlighet 
till  en  slags  cirkulerande  promenad),  och  i  området  kring 
Pepparvägen. Kanske är det de senare och förutsättningarna för dem 
som  kommer  bo  där  att  gå  till  och  från  matbutiken  som  är  det 
främsta  bidraget.  Samtidigt  kan  man  lära  en  annan  sak  av 
Hammarbyhöjden: det ter sig som om förtätningen hjälper  i det fall 
den  stödjer  och  får  stöd  av  den  övriga  bebyggelsestrukturen. Den 
västra sidan om tunnelbanan som ligger närmare Globen och vid den 
huvudsakliga massan  av bebyggelse, Finn Malmgrens Plan, verkar 
klara  sig  relativt  väl.  Här  finns  till  och  med  några  butiker  och 
restauranger  i  markplan  i  gatunätet  utanför  centrumområdet, 
emedan  den  andra  sidan  ofta  har  tomma  lokaler  och  skyltfönster. 

                                                 
15 Det bör påpekas att förtätningen i Orminge ändå är relativt omfattande. Poängen 

är mer den grad till vilken den är i centrumets direkta närhet. 
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Något som säkerligen ytterligare förstärks av att attraktorerna i form 
av till exempel en stor och välsorterad konsumbutik, ligger på västra 
sidan,  och  att  genomfart  genom  området  sker  här.  Här  bör  mer 
precisa  undersökningar  göras  av  såväl  tätheter  som  struktur  och 
utbud för att dra mer  långtgående slutsater, men förtätningens stöd 
för rörelsemönster i övrigt ter sig vara en viktig faktor för till vilken 
grad den är positiv för områdets centrumbildning. 

Problemet med befolkningstätheten ska dock inte göras för stort, 
och  bör  kritiskt  granskas  i  de  sammanhang  det  används.  Som 
exempel  kan  nämnas  något  som  dök  upp  i  intervjun  med  Johan 
Kihlberg:  inför  förändringarna  i Vällingby  användes  från  arkitekt‐, 
fastighetsägar‐  och  planerarhåll  en  retorik  som  starkt  byggde  på 
folkminskning  i  förorten,  problem  med  utflyttning,  vikande 
underlag,  och  liknande  –  samtidigt  som  stadsbyggnadskontoret  i 
Översiktsplanen  inte  nämner  det,  och  snarare  ger  en  god  bild  av 
läget i Vällingby. Retoriken och bilden av förorten som tynande och 
döende befolkningsmässigt är stark, och det är på sin plats att vara 
noga med hanteringen av den bilden  i  förhållande  till det  läge som 
gäller  för  just den plats planeringen behandlar så att strategier  inte 
utarbetas på felaktiga grunder. 

Det  bör  nämnas  i  sammanhanget  att  i  bedömningen  och  dis‐
kussionen kring Mörby Centrum har de  tillkommande bostädernas 
syfte inte enbart handlat om att öka kundunderlaget. Deras roll har, 
enligt Johanna Wiklander, i mycket diskuterats utifrån hur de bidrar 
med liv över dygnet genom att finnas där i sig; när centrum släcker 
ner och stänger kommer bostädernas fönster lysa, tändas, och släckas 
under ganska lång tid till, och då och då kommer människor synas i 
fönstren.  I all kritik  som  förekommit emot ”sovstaden” bör det här 
ändå  kommas  ihåg  –  bostäder  har  en  annan  rytm  än  andra 
verksamheter, och de två kompletterar under gynnsamma förutsätt‐
ningar varandra. Problemet  är  inte mängden bostäder utan bristen 
på annat. Det här är något  som också kommer upp  i  samtalet med 
Fredrik Elsner; det behövs något  som gör  centrum  levande utanför 
öppettiderna, i alla fall om det ska bli mer än ett köpcentrum. Kritik 
riktas mot  det  fokus  som  ofta  läggs  på  täthet  som  kvantitetsfråga 
istället för kvalitetsfråga, något som vi i den här rapporten tagit fasta 
på  genom  att  försöka  diskutera  hur  täthet  kan  bidra  kvalitativt 
genom placering, konfigurering, och bildande av stråk  i förhållande 
till centrum mer än som rent handelsunderlag. 

En  levande  förort  över  dygnet  indikerar  också  att  det  i 
förtätningen bör  ingå att undersöka möjligheten att  förlägga  skolor 
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eller  daghem  på  ett  motsvarande  vis,  liksom  andra  typer  av 
arbetsplatser än butikerna själva i, invid, och i närheten av centrum. 
Hammarbyhöjdens  restauranger  kan  hävdas  delvis  leva  på 
lunchgäster  från  närliggande  arbetsplatsområden  inklusive  själva 
centrumets, och Årsta har ändå haft gott om arbetsplatser om  inte  i 
sin direkta närhet så ganska nära  inpå. Örbyleden borde här kunna 
erbjuda till exempel lunchgäster, men än mer intressant är att lyckas 
lokalisera ytterligare någon  form av kontorsverksamhet  i centrumet 
eller  dess  närområde. Det  troligen mest  hållbara  här  är  att  arbeta 
med lokaler för små aktörer och till låga priser, i all fall till en början. 
Ett  centrum  som  lever  över  dygnet  är  en  fråga  som  jag  kommer 
återkomma  till  i  det  följande  stycket  om  attraktorer  och  deras 
möjlighet att bidra till detta. 

Med  detta  sagt  är  det  inte  helt  lätt  att  stärka  centrum  i 
Hökarängen  genom  att  förtäta,  då  det  finns  flera  problem med  en 
sådan strategi. Å ena sidan är det svårt att placera tillskott på ett sätt 
som inte förvanskar miljön, å andra sidan är det svårt att förtäta intill 
centrum. Den större delen av marken som skulle kunna tas i anspråk 
ligger på andra sidan Örbyleden, men förtätning där har problemet i 
sammanhanget att den huvudsakliga dragaren i centrum, Vi‐butiken, 
ligger i den ändan och det önskvärda rörelsemönstret genom centrum 
därmed  inte  får särskilt mycket stöd. Under seminariet  tog boende  i 
området upp att de ibland stiger av i norra änden för att handla och 
sedan rör sig genom centrum söderut på vägen hem, medan ingen sa 
sig göra samma sak åt andra hållet Det är  inte orimligt att tro att de 
helt enkelt inte har någon orsak att göra så. Däremot är det möjligt att 
förtätning  kring  Sirapsvägen  och  Saltvägen  som  tydligare  leder 
mellan tunnelbanans uppgång och centrum kan undersökas närmare, 
då  det  utifrån  det  som  framkommit  i  den  här  diskussionen  skulle 
kunna vara ett starkt tillskott. 

Attraktorer 

Om  täthet  är  ett  av  det  sätt  som  kundunderlaget  för  centrumen 
främst diskuteras, är  en kanske än vanligare diskussion  i  samman‐
hanget attraktorer. Exakt vad attraktorer är är något oklart, men i stort 
handlar det om verksamheter som har en dragningskraft i sig, ibland 
i princip oberoende av rumsligt  läge. Utan att falla  in  för djupt  i en 
sådan  diskussion,  finns  det  anledning  att  ifrågasätta  och  nyansera 
den psykologiska modell som  ligger bakom denna syn,  i synnerhet 
då den överförs som allmängiltig  för butiksbesök över huvud  taget 
(Langman 1992; Koch 2007), men det gör den inte ogiltig som en del i 
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en  analys  eller  ett  åtgärdsprogram.  Det  är  också  en  strategi  som 
anses självklar, såsom Fredrik Elsner säger, ”en som man har ganska 
bra  kontroll  på”;  i  alla  fall  när  det  kommer  till  dragarbutikerna. 
Några sådana är lätta att utkristallisera – det rör sig om dem som är 
antingen  någorlunda  frekvent  använda  men  begränsade  i  sin 
etablering  (såsom  Systembolaget,  Apoteket),  och  sådana  som 
erbjuder  sådant man  behöver  ofta,  såsom  dagligvaruhandel.  I  det 
senare fallet spelar storlek och öppettider stor roll. 

Anledningen  till  att  dessa  fått  så  stor  vikt  i  diskussionen  har 
delvis att göra med centrumplaneringens beroende av gravitationst‐
eorier  och  modeller  från  USA  då  de  togs  in  i  Sverige  under 
centrumetableringens tid (Granfelt 1968: 4). Det gällde att få folk till 
handelsplatserna  och det  gjordes  genom  att  förse  handelsplatserna 
med sådant som människor går dit för att få tag på. Men redan här 
stod man  tidigt  inför  ett  dilemma,  som  kan  sammanfattas  så  som 
Granfelt gör: 

På den ena sidan har man utgått från 

näringslivets verksamheter som ser som sitt 

primära mål att ge bästa avkastning per 

investerat kapital, och detta har fått bestämma 

centrums storlek och läge. Problemet är 

marknadsföringens, analysen sker från pristeo-

retiska utgångspunkter. Den andra sidan utgår 

från konsumentens reella eller förmodade behov 

av nyttigheter, den större vikten läggs vid 

utformningen av sociala anordningar där den 

offentliga sektorns direkta eller indirekta 

styrning bestämmer centrums form och innehåll. 

(Granfelt 1968: 4) 

Vidare  finns  ytterligare  en  dikotomi  som  ofta  figurerar  i 
handelsdiskussioner, å ena sidan så sker alla inköp för att det är något 
som begärs  redan  innan man ger sig ut  för att handla, men å andra 
sidan så sker det som impulsköp eller genom förförelse på plats. Det 
är  ett  problem  som  konsumtionsforskning  brottats med  länge  (se 
Bergman 2003; Koch 2007; Fornäs et al. 2001; Sparke 1995) och som 
handeln också har bättre nyansering av än så, men  ibland hanteras 
det  lite  väl  omedvetet  eller  genom  att  betrakta  extrempolerna  som 
normallägen. Det  är dock  av  vikt  att mer medvetet  ta det  fält där 
emellan  i  beaktande  vid  hanteringen  av  de  mindre  centrumen 
eftersom de  i viss mån  faktiskt  inte kan bli  starka  i någon av dessa 
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extrempoler utan  i högre grad än stora köpcentrum måste  finna sin 
roll  och  sitt  utbud  i  skalan  där  emellan.  Till  viss  del  har  svenska 
stadsdelscentrum byggts efter den modell (se ovan om Hökarängens 
och  Årstas  planering),  där  medborgarens  behov  sattes  före 
butikernas  livskraft,  utan  att  för  den  delen  underlag  ignorerades, 
något som tydligt kan ses i hur arbetet med Årsta genomfördes:  

Arbetet  föregicks  av  en  preliminär  sociologisk  kartläggning  av 
bostadsområdet, som planerats för 25 000 innevånare (Blomberg och 
Wehlin‐Fürst  1999).  Området  är  uppdelat  i  en  rad  efter  varandra 
belägna bostadsgrupper, varav den mittersta  omfattar bostäder  för 
10 000  innevånare.  Årsta  centrum  har  förlagts  i  mittgruppen  för 
betjänande  av  dess  invånare.  Genom  sin  centralförläggning  i 
förhållande till Årstahöjdens bebyggelse i sin helhet avser den i fråga 
om  vissa  lokaler,  såsom  bibliotek,  tjäna  en  större  rayon  än  10 000 
personersgruppen. (Ahlsén och Ahlsén 1944: 430) 

Poängen är ändå att det är vanligt att man  i  frågan om hur man 
lockar människor  till butiker och service är genom att  få dit sådana 
aktörer som drar. Det här gäller såväl  inom planering och  lokaliser‐
ing  av  köpcentrum  som  i  åtgärder  för  centrumområden  och  inom 
köpcentrum  internt; under  lång  tid har modeller gällt där köpcent‐
rumen utformas  i  olika  system  som  kan  sammanfattas  som  grenar 
med  en  dragarbutik  i  varje  ända  (Fong  2003; Wall  2005),  liksom 
dagligvaruhandeln  arbetat  med  själva  sinnebilden:  mejerivarorna 
längst  in  som  drar  in  kunderna  djupt  i  butiken  (Underhill  2000, 
2004). Värt att notera är att denna strategi haltar också där, och allt 
fler dagligvaruhandlar  tvingas  lägga  till  ett urval mejerivaror  nära 
entrén eller utgången som ett svar på de allt mer vanliga så kallade 
’convenience stores’ av typen 7‐Eleven (Underhill 2000). 

Samtidigt  är  det  uppenbart  hur  vissa  butiker  i  sig  inte  kan 
fungera  som  dragare,  eller  har  ytterst  svag  dragningskraft. Här  är 
drop‐in  butiker  och  kiosker  de  enkla  exemplen,  som  ofta  föreslås 
vara  beroende  av dragarna  (eller  kommunikationsnoderna). Det  är 
inte helt sant, då de till exempel klarar att ligga intill vägar och gator 
där lite annat finns, utöver en regelbunden ström av förbipasserande. 
De kan också  tillsammans, med  rätt mix och mängd, utgöra attrak‐
torer  som grupp även om varje enskild butik är  svag. Så är det  till 
exempel svårt att tänka sig en enskild modebutik vara särskilt stark, 
men  trettio  utgör  någonting  lockande.  Idag  verkar  utvecklingen 
snarare gå mot att  fler butiker blir beroende av andra  inom samma 
kategori  i  sin  närhet  än  att  dragarna  i  sig  blir  starkare:  el‐  och 
vitvaruhandel samlas i kluster på Kungsgatan eller i Haninge istället 
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för  att  lokalisera  sig  för  sig  själva  eller  fungera  som  enskilda 
lockbutiker  i  andra  handelsplatser.16  Möjligen  finns  det  mer  att 
hämta ur ett sådant perspektiv, och här är ett område där betydligt 
mer studier skulle behöva göras: gruppageranden och gruppstyrkor 
hos  ekonomiska  aktörer  som  gemensamt  strategiskt  medel  eller 
planeringsstrategi. Att det förekommer som styrka och attraktion är 
etablerat, men  det medvetna  arbetet med  detta  tenderar  att  falla  i 
händerna  på  stora  centrumaktörer  som,  allt  som  oftast,  är mindre 
intresserade av de små centrumen; kanske på grund av osäkerhet om 
utfall  i  jämförelse med  insats, och kanske då det  är något  som det 
ännu finns relativt lite erfarenhet och kunskap kring. 

En  speciell  form  där  butiker  anses  stödja  varandra  finns  i 
Rinkeby. Där  finns ett centrum men  lika många butiker som  finns  i 
centrum  finns  utspridda  i  stadsdelens  bostadsområden,  i  husens 
källare och dylika utrymmen. De har ”tillåtits  ’växa’  fram, eftersom 
de  kommit  att  betraktas  som  en  tillgång  snarare  än  ett  hot  mot 
handeln i centrum” (Olsson 2007: 233). 

Dragarbutiker är dock något  som bevisligen  fungerar  (Svensson 
2004), även om det  rör  sig om ett begränsat antal dragare  som kan 
diskuteras  och  det  inte  är  den  enda  faktorn  som  spelar  in. 
Attraktionskraften hos olika verksamheter,  såväl kommersiella  som 
annan service, är något som bör hållas aktuellt vid diskussioner om 
Hökarängens  framtid,  utan  att  överskattas  eller  ses  som  det  enda 
tillskott  som  utbud  eller  verksamheter  kan  ge;  de  måste  också 
betraktas  som  grupper  eller  komposition  snarare  än  enskilda 
dragare. Avsikten här har inte varit att avskriva dragarens roll, utan 
att  nyansera  frågan  och  sätta  den  i  relation  till  andra  faktorer  och 
arbetssätt  för att  få mer  liv  i  centrum, varför dess brister måste  tas 
upp. Men, frågan är då hur man får dit sådana attraktorer och vilka 
de  är.  Så  har  till  exempel  fastighetsägare  tagit  upp  problematiken 
med att systembolagen å ena sidan drar ett stort antal besökare  till 
centrum, men å andra sidan också riskerar att locka element som inte 
nödvändigtvis  är  önskade  dit  i  form  av  alkoholmissbruk  eller 
liknande.  Något  som  behöver  vägas  och  diskuteras  hur  det  ska 
hanteras. 

                                                 
16 Här finns åtskilligt teoretiskt för hur en sådan utveckling är en del av ett större 

sammanhang där mer och mer föremål dels knyts till  identitetsskapande, och 

dels  endast  kan  fungera  så  om  de  kan  relateras  till  andra;  en  jämförande 

identitetsprocess  som,  kan  det  hävdas,  blir  starkare  av  att  också  synas  i 

rummet (t.ex. Baudrillard 1998). 
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Här  finns  till viss del ett problem då det  i många planeringskretsar 
talas om som något som ligger utanför planeringsverktygen, såsom i 
arbetet inför översiktsplanen 1999: 

Till skillnad mot vad som gäller för kommunal 

service bestäms lokaliseringen av detaljhandel 

i huvudsak efter marknadsprinciper. Det är dock 

planeringens uppgift att medverka till en 

servicestruktur, som också beaktar behoven hos 

dem som är mindre rörliga. För att skapa 

förutsättningar för en positiv utveckling bör 

nya metoder för samverkan mellan staden, 

näringslivet –inte minst detaljhandeln- och 

fastighetsägarna utvecklas. (SBK 1995:7: 21) 

Här  är  det  inte  nödvändigtvis  en  misstolkning  att  det  sker  efter 
marknadsprinciper,  det  är  snarast marknadsprinciperna  i  sig  som 
måste  nyanseras.  Om  man  tittar  på  de  större,  framgångsrika 
köpcentrumen är de samtliga noggrant regisserade till innehåll, både 
i mängd, mix, koreografi och utbud. Marknaden går ganska långt för 
att  ordna  så  att  utbudet  som  helhet  fungerar,  liksom  gör 
speciallösningar och avtal för att få dit de butiker som betraktas som 
viktiga. Det är inte frågan om en enkel lokalmarknad med hyresnivå 
efter attraktivitet. Så har till exempel arbetet med Skrapan (gallerian) 
vid  Medborgarplatsen  färgats  av  intensiva  förhandlingar  med 
Akademibokhandeln för att till slut  lyckas få dit dem då det ansågs 
livsviktigt  för  Skrapan.  Dock  kanske  lokaliseringen  initialt  varken 
sågs  som optimal  eller  intressant  för Akademibokhandeln.17 Det  är 
en viktig pusselbit att förstå för framtidens hantering av de små och 
mellanstora  centrumen:  inte  att  välja mellan marknadens principer 
eller  inte,  utan  att  ta  sig  an  dem  utifrån  ett  mer  nyanserat 
marknadstänkande och som strategiskt ekonomiskt projekt om man 
väljer den vägen. Det är därför också av vikt att ta till sig mer av den 
ekonomisk‐geografiska  forskningen  på  området  som  hanterar 
lokaliseringsstrategier  (Bergström,  Karlsson  och  Kolterjahn  2004; 
Bergström  och  Kolterjahn  2004;  Smas  2008;  Bergman  2000),  att 
ordentligt  diskutera  centrumens  möjligheter,  förutsättningar  och 
svagheter i sammanhanget, och att lägga upp strategier utifrån detta.  

Förutsättningen för att få dragare till Hökarängens centrum är till 
viss  del  goda.  Det  finns  lokaler  att  tillgå,  och  det  är  kanske  inte 

                                                 
17 Detta från en diskussion vid rundvisningen vid invigningen av Skrapan 2007. 
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orimligt att diskutera med Systembolaget eller Apoteket om en butik, 
särskilt om området förtätas. Däremot kan det vara svårt med andra 
uppenbara  dragare  i  vanlig  mening,  och  kontinuerliga  undersök‐
ningar av vad som skulle kunna locka bör göras för att hålla utbudet 
aktuellt  och  lockande  –  återigen  något  som  ’marknaden’  gör  aktivt 
och kontinuerligt. Det är emellertid kanske inte en huvudstrategi som 
är möjlig  för de  små och medelstora centrumen: dragarbutikerna är 
antingen  redan där  i  form  av dagligvaruhandel,  eller  ointresserade 
för att centrumen är för små. Det kanske är ett av de stora problemen 
i att hantera de små och mellanstora centrumen: en av de två absolut 
vanligaste  strategierna  från ekonomi‐ eller  fastighetsutvecklarhåll är 
helt enkelt inte möjlig att använda. För att hantera den här frågan bör 
ytterligare studier göras för att förstå vad som skulle kunna fungera 
som  dragarbutiker  dels  i Hökarängen  specifikt,  och  dels  i  den  här 
typen av centrum generellt. För att ge vetenskaplig stadga kan detta 
röra  sig  om  omfattande  studier,  eftersom  det  är  ett  relativt  svagt 
utvecklat  fält.  Efter  dagens  kunskap  och modeller  är  det,  kan  det 
konstateras, inte helt lätt att arbeta med attraktorer i Hökarängen, och 
oavsett om man angriper det genom de vanliga dragarna eller med 
specifika  för Hökarängen krävs omfattande arbete  för att  få  till det. 
Potentialen  om  det  lyckas  kan  dock  vara  ganska  hög,  och 
lokalutbudet borde kunna erbjuda möjligheter  för en sådan strategi. 
Möjligen  finns  i  nuläget  kunskapen  i  den  här  frågan  snarare  i 
praktiken än  inom  forskningen, men utvecklingen mot  centrumdöd 
tyder  inte  på  att  det  finns  väl  utarbetat  och  etablerat  där  heller;  i 
dagsläget  ter  det  sig  som  att  kunskapsläget  och  erfarenhetsbanken 
gör sådana projekt osäkra och experimentartade i högre utsträckning 
än satsningar på stora centrumanläggningar eller i tätare områden. 

Integrering 

Integrering  står  här  för  strukturella  ingrepp. Det  kan  röra  sig  om 
lokala åtgärder som omdragningar av gångvägar eller nya broar och 
öppningar,  nya  trappor,  eller  tydligare  anslutning  till  omgivande 
platser, och det kan röra sig om mer övergripande omvandlingar där 
vägar flyttas eller ändras, eller där längre avstånd behandlas. Det här 
är  något  som  används  till  viss  del;  det  har  varit  en  viktig  fråga  i 
tävlingen om Mörby Centrum, och det är en viktig pusselbit i omar‐
betningen  av Orminge Centrum  (Nacka Kommun  2005)  och  också 
Täby Centrum (Täby Kommun 2008): Den främsta frågan för den här 
rapporten är strukturen för fotgängare, utan att för den skull utesluta 
till exempel biltrafik, och det är också strukturella insatser i fråga om 
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att  förbättra  gatustrukturen  i  form  av  såväl  interna  strukturer  i 
centrumen,  dess  anslutningar  till  sin  omgivning,  och  i  den  större 
skalan  integreringen med ett större närområde. Det här kommer att 
behandlas som delvis två skilda frågor: Hökarängens Centrum  i sitt 
närområde, och Hökarängens Centrum i ett större sammanhang. 
 
Hökarängen i närområdet 
Hökarängens centrum är Sveriges första förortscentrum i form av en 
gågata (Schönning 2000)18 och har, till skillnad från kanske de flesta 
andra  förortscentrumen planerats med en utsträckning som en  linje 
istället för som en punkt.19 En linje som går längs med tunnelbanans 
sträckning (i stort) och i stort sträcker sig mellan dess två uppgångar. 
Centrumgatan har också två stycken entréer från västsidan i form av 
två  svagt  sluttande  trappor,  och  det  finns  lokaler  framförallt  runt 
gågatan men också mot Pepparvägen. Tanken var att det  skulle bli 
en slags affärs‐ eller stadsgata mer lik innerstadens, och utbudet var, 
som  vi  noterat  ovan, mycket  brett.  Samtidigt  finns  vissa  problem 
med  strukturen  som  har  att  göra  med  hur  den  ansluter  till  sin 
omgivning. Även  om den  norra  entrén  till  gågatan  är  kopplad  till 
torget,  som  hjälpligt  ansluter  till  tunnelbaneutgången,  är  södra 
änden  betydligt mindre  integrerad  i  den  omgivande  bebyggelsen. 
Även trapporna i norr mellan torget och centrumgatan har kritiserats 
och problematiserats i projektets seminarier. Risken är att trapporna 
upplevs som gräns mellan två rum, där det vore bättre för centrumet 
om det upplevs som ett rum utan gränser och barriärer mellan dess 
olika  delar.  I  jämförelse  verkar  dock  trapporna  vara  ett  mindre 
problem för centrumets integrering i sin näromgivning än framförallt 
anslutningen till bostadsbebyggelsen i södra änden av centrumgatan 
eller  öster  om  tunnelbanan. Det  blir  här dels  viktigt  att  förstå den 
tankemodell  som  centrumet  byggdes  efter,  och  dels  de  förutsätt‐
ningar  som  finns. När  centrumet byggdes  så var uppfattningen att 

                                                 
18 Det är värt att påpeka att det inte var tänkt så i det ursprungliga planerna, utan, 

som  Wannberg  beskriver  det  var  det  så  att  ”Eftersom  bebyggelsen  i 

Hökarängen blev mer omfattande än vad  som avsågs  från början gjordes  en 

stadsplaneändring  1949  och  centrumet,  som  planerats  betydligt  mindre  i 

kvarteret  Sirapen  öster  om  Lingvägen,  flyttades  till  sin  nuvarande  plats” 

(Wannberg 2003: 139). 
19 För diskussion om handelsplatser  formade som  linjer, punkter, och  fält och de 

förutsättningar  det  innebär,  se  till  exempel McMorrough  (2001)  eller  Koch 

(2007). 
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det  skulle befolkas av de boende  som  ett vardagsrum å  ena  sidan, 
och för inköp å andra sidan, och att dessa skulle ta sig till centrum av 
den anledningen. Trots sin form som gata så var centrumet fortfaran‐
de i stort en målpunkt för medvetna subjekt. Det finns tendenser till att 
leda  in  gångflöden  i  centrum,  men  både  vad  gäller  omgivande 
bebyggelse  och  tunnelbanan  så  är  det  snarare  en  avvikelse  i 
rörelsemönstret än en naturlig förlängning eller del av det. När man 
kommer  ut  från  norra  tunnelbaneutgången  mot  Örbyleden  och 
tvingas  runda  Pressbyrån  med  mera  och  leds  över  torget  förbi 
gågatans entré, och i Södra änden där den mer använda gångvägen – 
rampen – snarare leder bortåt och kontakten med centrumgatan över 
huvud taget är svag (ytterligare försvagad av den nyligen tillkomna 
bebyggelsen,  som  noterat  ovan).  Torget  bildar  den  mest 
kommunikativa  platsen  mellan  centrum  och  omgivning,  stödd 
framförallt  av  sidotrapporna,  vilket  kan  skådas  redan  i  David 
Helldéns beskrivning från 1950‐talet.  

Torgplatsen öppnar sig mot väster mot den 

övriga bebyggelsen och butiksgatan har de två 

breda trappförbindelserna med Pepparvägen för 

att man lätt skall hitta in i det relativt 

slutna rum, som butiksgatan bildar. Från 

tunnelbanehållplatsens norra trappa kommer man 

in på torgplatsen och ser då butiksgatan. 

(Helldén 1951: 430) 

Redan i den här beskrivningen saknas den södra änden, det vill säga, 
hur butiksgatan ansluter  till något på andra  sidan. Vikten av att  få 
fler  rörelser  att  enklare  och  oftare  gå  genom  centrum  för  dess 
livskraft  skull  är  kanske något  som  fått  allt  större  betydelse under 
senare  år,  och  något  som  togs  upp  av  både  Fredrik  Elsner  och 
Johanna Wilkander. Dels för att stödja impulsköp, bidra med liv och 
rörelse, och möjligheten att helt enkelt träffa eller se andra människor 
(Social  centrality;  Lefebvre  1991),  och  dels  genom  att  skapa  en 
tydligare relation, ett ’platsminne’, som gör att centrumet blir en del 
av vardagslivet i allmänhet – något som gör det mer sannolikt att det 
väljs som plats för möten, inköp, eller umgänge. Både forskning och 
praktikerfarenhet  visar  att  vanemönster  är  viktiga  också  för 
handelsplatser,  och  att  vanemönster  utanför  själva  shopping‐  eller 
handelssituationen är en viktig byggsten  i att hålla platsen  levande 
och aktuell  som handelsplats och möjlighet  i medvetandet. Det här 
visar sig i att allt fler planer antar tillgänglighet och anslutningar till 
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centrum som en viktig del av projektet, som i det pågående projektet 
för förnyelse av Täby Centrum: 

Ökad tillgänglighet för gående och cyklister är 

en viktig faktor för förbättring av miljön i 

Täby Centrum. Senare års lagkrav på 

handikappanpassning och den ökande andelen 

äldre i befolkningen gör det särskilt angeläget 

att lösa dessa frågor. (Täby Kommun Dnr 

142/2004-20, 2008, sid 7) 

Exemplet  ovan  från  Täby  Centrum  kan  också,  tillsammans  med 
Orminge  och  Mörby,  användas  för  att  påvisa  hur  det  här  oftast 
behandlas, nämligen  som  en  fråga  i direkt  anslutning  till  centrum. 
Antingen internt i centrum eller i hur det ansluter till sin omgivning. 
Det finns olika brister och styrkor i de här projekten, och vi kommer 
att  diskutera  dem  något  närmare.  I Mörby  blir  det  kanske  extra 
tydligt då det både var en förutsättning och ett viktigt bedömnings‐
kriterium  hur  stråket  mellan  tunnelbana,  buss,  och  omgivning 
hanterades,  eftersom  det  ansågs  livsnödvändigt  för  ett  levande 
centrum. Det rörde sig här både om hur entréer och anslutningar till 
stråket hanterades, och hur det utformades i sig, samt att det erbjöds 
ett  väl  utformat,  offentligt  rum  i  samband med  dessa  angörings‐
punkter  som gjorde det  rimligt att vara där, och  i  förlängningen  ta 
sig dit med mindre oro för en tråkig väntan i ogästvänliga miljöer. 

En faktor som spelar in här som påpekades av Johanna Wiklander 
är  omfattningen  och  beskrivningen  av  projekten  inom  vilka  arki‐
tekter  och  planerare  arbetar.  Det  är  ofta  så  att  planområdet  och 
projektbeskrivningen  dels  inte  är  tillräckligt  omfattande  för  att 
inrymma knytningar  till  ett  större närområde, och dels  inte ger  ett 
sådant uppdrag. Det innebär inte att det inte är något som betraktas 
som möjligt eller potentiellt framgångsrikt inom praktiken. Det är en 
slutsats som inte går att dra utifrån liggande planer eller projekt och 
tävlingar. Däremot är det något som eventuellt behöver diskuteras i 
samband med  att planering  initieras;  också  i Hökarängen  finns  ett 
antal småplaner för kvartersstora insatser ovanpå en plan som i stort 
är  giltig  från  40‐talet,  vilket  inte  riktigt motsvarar  en  integrerande 
strategi. 

I huvudsak kan det preliminärt hävdas att  stora delar av denna 
brist  i kunskapsfältet är starkt bunden  till problem och styrkor som 
finns  inom  attraktor‐modellen:  det  antas  att  anledningen  till  att 
platser och butiker besöks är att det  redan  innan  förflyttningen dit 
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har påbörjats finns en vilja eller önskan bland de tänkta kunderna att 
ta sig dit. I en sådan modell blir hur man kommer dit mindre viktigt, 
och en mängd rörelsemönster – de som man samtidigt ofta skickligt 
använder sig av vid  lokalisering  i  innerstaden  (Bergström, Karlsson 
och  Kolterjahn  2004)  –  tas  därmed  inte  om  hand  eftersom 
förutsättningarna för att de ska uppstå inte riktigt finns. Här finns en 
tydlig  svaghet med möjlighet  att  åtgärda  i Hökarängen: den  södra 
ändan av affärsgatan ansluter otydligt till sin omgivning, om ens alls, 
och stråket sträcker sig  inte vidare  till bostäderna  i närheten. Norra 
änden, å sin sida, som har bättre förankring genom torget, kan också 
tillåtas  räcka  ut  inbjudande  händer  gentemot  Gubbängen  och 
Gubbängsfältet  och  eventuell  nyetablering  där,  om  så  genom 
aktiviteter eller förtätning. Den förbindelsen är idag mycket svag och 
kräver  att man  vet  vad  som  finns  bortom Örbyleden. Det  här  har 
tagits upp ovan som möjligt förtätningsområde, och frågan är om en 
enskild insats på gatu‐ och stråkstruktur eller förtätning är tillräcklig, 
även om alla förbättringar självklart lämnar sitt bidrag. 

Anslutningen  till  tunnelbanestationen  lämnar  över  huvud  taget 
mycket att önska, där man åt ena hållet leds rakt ut mot Örbyledens 
buller och åt andra hållet leds bort från centrumgatan av ramper och 
gatu‐  och  bebyggelsestruktur.  Båda  gångarna  under  tunnelbanan 
skulle  kunna  stärkas  i  sin  förbindelse  till  centrumgatan  både  rent 
konkret  i  antal  meter  och  komplexitet,  och  kvalitativt  i  hur  de 
beskrivs  och  vilken miljö  som  erbjuds  ’på  vägen.’ De  i  seminariet 
diskuterade  trapporna verkar  i  jämförelse vara  ett mindre problem 
och  snarare  bidra  till  centrumets  livskraft  så  pass  att  det  ur  en 
mycket  preliminär  kostnadseffektivitetsbedömning  verkar  mer 
rimligt att fokusera på andra åtgärder än att justera dessa. 
 

Hökarängen i ett större sammanhang 
Diskussionen  ovan,  liksom  gestaltningsprogrammet  för  Täby, 
Orminge  och många  andra  detaljplaner  och  åtgärdsprogram  talar 
dock framförallt om den direkta närheten in och precis förbi centrum 
– något som varit den huvudsakliga frågan också i Mörby Centrum‐
tävlingen. Det är så klart en viktig fråga, men förutsätter till viss del 
att besökaren  redan  är där, om  så  som  tunnelbaneresenär, gående, 
eller bilförare. En annan strukturell fråga är hur centrumen ansluter 
till ett större omland. 

Att  Stockholms  förorter  är  byggda  som  en  samling  utspridda, 
isolerade öar är en väl etablerad vetskap, ibland propagerad till den 
grad  att  det  maskerar  den  reella  situationen  för  de  individuella 
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centrumen,  och  kanske  än  mer  så  att  möjligheter  och  potentialer 
glöms eller väljs bort. Visserligen är det sant att de planerades efter 
modeller med grannskap, där storleken på dessa har varierat något 
men  ändå  betraktades  som  socialt  lämpligt  stora  samhällen  för  ett 
gott liv, och som också skulle kunna klara sig själva. Årsta byggdes, 
som  noterat  ovan,  som  tre  ”rayoner” med  10 000  invånare  i  varje, 
med ett större centrum i den mittre men där viss service skulle finnas 
i varje (Ahlsén och Ahlsén 1944: 430).  

Den  centrummodell  som utvecklades byggde dels på en  lite väl 
förenklad modell av hur och varför handel skedde, dels på en svag 
förståelse  för  betydelsen  av  andra  rörelseströmmar  och  hur  de 
uppstår och leds fram i gatunätet, och dels på en underskattning av 
de  synergieffekter  som  uppstår  av  vardagliga  folkströmmar  i  en 
mängd olika ärenden  som  inte primärt hade med  centrum att göra 
men ändå kunde ledas dit, eller förbi. Men, det bör också påpekas att 
de byggdes för en annan slags liv än det som har utvecklats därefter. 
Den centrummodellen har emellertid också med en brist på kunskap 
att göra i hur rörelseströmmar och fysisk form och planering hänger 
samman. Här  har  stora  insatser  gjorts  inom  arkitekturforskningen 
under senare tid om rummet som ett konfigurativt nätverk (Hillier & 
Hanson 1984; Hillier 1996; Marcus 2000) som sedan utvecklats både i 
sin precision och nyansering (Hillier 2003; Hillier och Iida 2005) och 
för  att  ta  in  faktorer  som  inom  annan  forskning  bevisats  viktiga 
(Ståhle, Marcus, Karlström, och Koch 2008). Dessa har dock visat sig 
än så länga vara relativt svaga i den modernistiska förorten, av flera 
orsaker,  och  ytterligare  forskning  behövs  dels  för  att  förstå  deras 
potential här, och dels för att förstå vilka andra faktorer som därmed 
rimligare  får  större betydelse. Det  senare bidraget  från  Ståhle med 
flera  kan  här  ses  som  en  väg  framåt,  och  visar på  att  tätheter  och 
attraktorer får  jämförelsevis större betydelse i dessa områden – eller 
kanske är det  så att  strukturen  får  svagare betydelse medan övriga 
faktorer behåller sin styrka.  

Implikationerna  från denna  forskning är dock att de huvudsak‐
liga  rörelsemönstren  bygger  på  vanebeteenden  och  olika  typer  av 
avstånd och ruttkomplexitet. Det här är viktigt av flera orsaker. Dels 
kan vi tala om motstånd; hur mycket fysiskt eller mentalt motstånd 
finns för att ta sig till platsen? I det förstnämnda kan det röra sig om 
gångavstånd  i meter,  trappor, höjdskillnader, barriärer som motor‐
vägar och  tunnlar, avsaknad av något  längs vägen och så vidare,  i 
det senare om att passera ogästvänliga platser, komplicerade rutter, 
avvikelser från den närmaste eller enklaste vägen, gränser, barriärer, 
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territorier,  med  mera.  Den  relativa  framgången  för  Hammarby‐
höjden kan här eventuellt  förstås utifrån att området har en bättre 
förankring  i sin omgivning och med närliggande områden. Det här 
gäller dock  inte nödvändigtvis Årsta. Däremot är det  intressant att 
Hammarbyhöjden klarar att hålla två torg ganska levande, där andra 
områden har  svårt  att klara  ett  enda. Här  ligger dessa  två  torg  på 
vägen  mellan  Hammarbyhöjden  och  andra  platser,  och  på  vägen 
genom Hammarbyhöjden mellan  andra platser. Däremot,  i det  ena 
fallet,  inte  i  direkt  anslutning  till  den  större  genomfartsleden mot 
Hammarby  sjöstad och  industriområdet. Det verkar alltså  som om 
det  inte nödvändigtvis är en  innerstadstypologi som behövs  för att 
längre  stråk  och  förbindelser  ska  ha  effekt,  samtidigt  som  det 
återstår mycket att utreda innan vi förstår hur detta kan användas i 
förorten lika väl som i innerstadsmiljöer. 

Det  här  är  ett  påstående  som  stöds  av  intervjuerna,  och  enligt 
Fredrik  Elsner  är  kunskapen  om  detta  fortfarande  förhållandevis 
dålig inom såväl arkitektpraktiken som hos andra aktörer. Det finns 
kunskaper  av  erfarenhetskaraktär  om  vad  som  brukar  fungera,  en 
del övergripande strategier om vad som skulle kunna fungera, men 
inget som motsvarar samma precision eller soliditet som inom andra 
områden (såsom attraktorer eller intern struktur av köpcentrum). Att 
det är bra att integrera centrum‐ och handelsplatser i sin omgivning, 
och  framförallt  i det vardagliga  rörelsemönstret,  i  så hög grad  som 
möjligt  är  inte  en  fråga,  frågan  är  hur. Här  går  det  att  hävda  att 
kunskaper  minskar  med  avståndet;  hur  rörelsemönster  kan 
regisseras  i köpcentrum  i  sig  är ganska välstuderat, medan  anslut‐
ningen till näromgivningen är en relativt ny arbetsuppgift ur det här 
perspektivet, och  framförallt det  större  sammanhanget har ofta har 
fått stryka på foten. Detta har också lyfts upp som en viktig fråga för 
Stockholms  utveckling  i  nya  utvecklingsplanen  (RUFS  2010)  som 
lägger  större  vikt  vid  integrering  och  länkning  av  förorter  med 
varandra. Det bör kommas  ihåg, att det  faktiskt  inte var något som 
skulle vara särskilt väl förbundet i stora delar av förortsplaneringen, 
och därför  inte kan beskrivas som ett misslyckande ur det perspek‐
tivet. Sådan förbindelse och kommunikation skulle ske med bil‐ och 
kollektivtrafik, inte genom att gående skulle röra sig mellan de olika 
områdena – om vi tillåter oss att karikera det. Återigen är det resan 
till centrum som stått modell snarare än centrum som en del av en 
mängd olika rörelser i området i stort, och det finns poänger med att 
försöka  vända  perspektivet  för  att  se  vad  det  innebär  som 
planeringsstrategier.  
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Bigness 

Storlek är den tills nyligen kanske vanligaste strategin för centrum av 
något  större  storlek än Hökarängen, där de  tydligaste  exemplen är 
Farsta,  Kista,  Skärholmen,  och  nyligen  Mall  of  Scandinavia.  I  de 
senare  fallen  har  nu  andra  konkurrensmedel  börjat  dyka  upp, 
möjligen då en slags storleksgräns är nådd, men denna strategi har 
också ofta  fått klä skott  för att orsaka de mindre centrumens död – 
något som kan  ifrågasättas om relationen verkligen är så enkel. Det 
är  inte  orimligt  att  de mindre  centrumen  skulle  ha  problem  ändå, 
eftersom  de  egentligen  inte  konkurerar  om  samma  typ  av  handel. 
Samtidigt  är  det  en  framgångsrik  strategi  för  jättarna  –  det  är  de 
största centrumen  som  lyckas bäst ekonomiskt  (DN 14:e  juni 2007). 
Det här är  inte något nytt, utan något som uppmärksammats tidigt, 
såsom  när  Granfelt  (1968)  konstaterar  att  den  hierarkilogik  som 
driver  handelns  utveckling  oundvikligen  gynnar  de  stora.  Han 
konstaterar  vidare  att  ”Konsekvensen  av  denna  utveckling  för 
centrumanläggningarna är  tydlig: närcentra  reduceras  till antal och 
betydelse. Större växer på de mindres bekostnad” (Granfelt 1968: 5). 
Det är en konsekvens som blivit alltmer påtaglig  i form av problem 
som serviceunderlag och tillgänglighet. Det är utifrån en sådan logik 
som strategin att etablera större och större centrum vuxit, och också 
växandet i storlek som framgångsstrategi i allmänhet. 

Denna  strategi,  konkurrens  genom  storlek,  är  självklart  bara 
möjlig  för  ett  mindre  antal  centrum,  vilka  också  har  ett  rimligt 
utgångsläge,  och Hökarängen  verkar  inte  ha  förutsättningarna  för 
detta  (Granfelt  1968).  En  viktig  fråga  som  dykt  upp  under 
intervjuerna  är  dock  att  storlek  som  utvecklingsstrategi  inte 
nödvändigtvis har att göra med att vara störst, utan att förstå vilken 
storlek som är rimlig och vad det  innebär  för bredd och  fördelning 
av utbud. Kanske är Hökarängens centrum något stort eller litet, men 
det handlar också om att förstå vad ett centrum av den här storleken 
kan erbjuda. Om vi håller oss kvar vid Granfelts argumentation ett 
tag  till är det  ju  trots allt så att en annan utveckling han pekat mot 
också fortsatt: 

Detaljhandeln går emellertid inte bara mot 

större enheter utan kännetecknas också av en 

allt större differentiering mellan 

sortimentsbreda varuhus och specialbutiker med 

smala och djupa sortiment. (Granfelt 1968: 5) 
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Vidare sker också, förutom växande handelsplatser, en diversifiering 
inom  dessa  med  en  uppsättning  specialiserade  butiker  där 
skillnaderna mellan handelsplatserna ofta är allt mindre och mindre 
(Bergman  2003),  vilket  kan  förstås  som  en  följd  av  en  liknande 
utveckling  i  allmänna  termer  i  samband med massproduktionens 
uppkomst  (Baudrillard  1996).  Det  här  drivs  dels  av  ekonomiska 
processer,  dels  av  att  identitet  i  högre  grad  blivit  en  fråga  inom 
handeln,  där  denna  identitet  främst  beskrivs  relativt,  och  dels  av 
konsumentens  efterfrågan  på  valmöjligheter  i  shoppingsituationen. 
Valmöjligheten  har  blivit  en  attraktor,  och  den  är  till  hög  grad 
storleksberoende. 

Det  går  att  se  en  tendens  i  bildandet  av  centrum  och 
handelsplatser, liksom butikslokalisering, på senare tid som antyder 
detta: butiker av slag som tidigare kunde ligga eller oftast låg enskilt 
börjar  lokaliseras  invid  varandra,  det  som  inom  ekonomin  kallas 
klusterbildning.  Ett  tydligt  exempel  är  teknik‐  och  vitvarukedjor 
såsom El‐giganten, Siba, On‐Off och Computer City  som allt oftare 
uppträder  i  grupperingar,  liksom möbelaffärer  och  kanske  till  och 
med  byggvaruhus.  Redan  1961  gör  Engqvist  i  sin  kommentar  om 
Farsta Centrums nyetablering observationen att kunder behöver fler 
butiker per varuslag och att bara ha en  inte  längre håller  (Engqvist 
1961:  41–42).  Det  här  indikerar  att  det  bör  undersökas  vad 
Hökarängens  förutsättningar  är  i  storlek  och  lokalstruktur  för  att 
kunna ge ett sådant bredare utbud inom ett smalare område som kan 
skapa  just  en  sådan  valfrihet  och  variation  som  också  gör  det 
intressant att besöka. 

Men detaljhandeln liksom annan service befinner 

sig i en strukturförändring, som innebär färre 

och större enheter och längre gångavstånd, 

vilket kan innebära problem för många 

medborgare. (SBK 1995:7, sid 21) 

Storleken kan alltså, kan det hävdas, vara ett problem, och ofta har 
åtgärder  bättre  gått  att  liknas  vid  nödräddning  än  strategiska 
utvecklingsinsatser,  då  storlekskriteriet  redan  från  början  dömt  ut 
flera av centrumen. Här är det viktigt att ta tillvara på det som sades 
av  Fredrik  Elsner  att  storlek  för  dem  inte  handlar  om  större  eller 
störst, utan att hitta  storlek, utbud, och  förutsättningar  som  stödjer 
varandra. Det  kan  ge  intryck  av  att  vara  något  som  bara  låter  bra 
men i praktiken är svårimplementerat, men låt oss anta att vi har två 
förutsättningar  i  form  av  storleksbegränsning  och  krav  på  diversi‐
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fierat utbud inom varje service‐ eller varugrupp, är det värt att ställa 
frågan  om  de  mellanstora  centrumen  snarare  bör  behandlas  ur 
komplementperspektiv  än  ur  konkurrensperspektiv,  där  platser  som 
Hökarängen  och  Gubbängen  har  möjligheter  att  komplementera 
varandra och därigenom uppnå en större gemensam storlek och ett 
större gemensamt utbud även om varje del har ett smalare men mer 
diversifierat urval. Det går att argumentera  för att snarare än att se 
profilering  i urval  för varje  centrum  som  ett konkurrensmedel kan 
det  ses  som  ett  komplementmedel;  tillsammans  kan  ett  litet  antal 
mindre centrum bilda en helhet  i utbudet, genom att varje centrum 
ökar visst delutbud och skär i annat. Det här kräver naturligtvis aktiv 
planering  och  intervention  av  centrumförvaltare, men  det  är  inget 
främmande  för  ’marknaden’  utan  det  är  så  det  går  till  vid  större 
satsningar,  såsom  vid  Skrapan  dit  man  efter  långa,  segdragna 
förhandlingar  till  slut  lyckades  locka  Akademibokhandeln.  Detta 
motsvarar  inte  den  i  samråden  kommenterade  marknadskrafts‐
baserade  lokaliseringsprincipen.  Det  betyder  dock  inte  att 
marknadskrafterna inte inverkar, det betyder snarare att det finns ett 
betydligt större planeringsutrymme och ‐krav för att åstadkomma en 
gynnsam situation för marknadskrafterna att arbeta i (Hemmersham 
2004).  I  ett  samhälle där allt mer av det  som  inhandlas är  en  slags 
identitetsbildning och bygger på jämförelse mellan närliggande men 
olika varor går det att argumentera för att det behövs ett större utbud 
av varje  enskild varugrupp  för  att det  ska bära  sig,  samtidigt  som 
varje enskilt centrum inte kan växa till den storlek som behövs.  

Kulturinsatser 

Kulturinsatser  är  här  inte  avsett  att  användas  som  en  slags 
sammanfattning  av  allt  som  inte  är  kommersiellt,  utan  är mycket 
specifikt inriktat på en både vid centrumens etablering och på senare 
år  allt vanligare  strategi  för  att  locka besökare  till  centrum,  städer, 
torg,  eller  platser:  kulturhus,  konsthallar,  och  bibliotek.  På många 
håll, såväl runt Stockholm som i kommuner över hela Sverige (och i 
världen) används kulturinstitutioner som ett slags konkurrensmedel 
i kampen om att locka besökare (se till exempel Zukin 1995). Det här 
är något som spritts från större städer till mindre samhällen, och som 
också  används  internt  inom  Stockholms  kommun  och  Stockholms 
län (se till exempel Tensta Konsthall, Haninge Kulturhus, med mera). 
Här  finns  det  belägg  för  att  det  ofta,  om  än  inte  alltid,  fungerar 
(Armbrecth  och  Andersson  2008;  Räthzel  2007a;  2007b).  Det  bör 
hanteras med  försiktighet då det ofta  innebär  en kostnad  inte bara 
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vid  planerandet  och  byggandet  utan  också  efteråt.  Den  rapport 
(Armbrecth  och  Andersson  2008)  som  beräknar  vinsten  från 
kulturbyggnader  gör  detta  under  förutsättningen  att  immateriella 
värden  översätts  till  ekonomiska  –  alltså  inte  som  vinstgivande 
verksamheter  i sig. Kulturinstitutionerna bär sig  inte nödvändigtvis 
själva  även  om  de  lyfter  området,  och  lyftet  för  området  är  inte 
nödvändigtvis större än insatsen – om det endast är den ekonomiska 
aspekten  som  beaktas.  Att  satsa  på  kulturinstitutioner  var  också 
något som  föreslogs  i  flera av  tävlingsförslagen  till Mörby centrum, 
till exempel av andrapristagarna. 

Många  verksamheter  av  liknande  slag  har  dock  haft  problem 
under  långa  perioder.  På många  håll  har  bibliotek  och  de  Folkets 
Hus  som  byggdes  med  centrumetableringarna  i  miljonprograms‐
satsningen  behövts  läggas  ned  av  framförallt  ekonomiska  orsaker, 
men också bristande  intresse eller aktivitet. Det senare kan bero på 
orsaker  som  behandlats  ovan,  som  ökad  rörlighet,  tvåförsörjar‐
samhället, tv och dator i hemmen, och så vidare, vilka bidragit till att 
förändra  den  lokala  offentligheten.  Sannolikt  kan  orsakerna  till 
bristande engagemang också vara del  i en självförstärkande process 
med vissa kritiska massor (det går bättre att sparka boll om man är 
ett  lag)  som  när  de  underskrids  bidrar  till  lokalt  nedåtgående 
spiraler, som diskuterats ovan  i anslutning  till social hållbarhet och 
den  delade  staden.  Till  en  viss  del  kan  det  också  bero  på  en 
överskattad tro på vardagligt engagemang hos den enskilde individ‐
en  att  vara  lokalt  aktiv  i möten,  läsecirklar,  intresseföreningar  och 
andra  gemensamma  aktiviteter,  även  om  den  samlade  nyttan  av 
liknande aktiviteter är stor vad gäller skapande och upprätthållande 
av  socialt, kulturellt  och politiskt kapital. Andra  orsaker, värda  att 
uppmärksamma,  är  att  verksamheternas  underlag  och  lokalisering 
liksom svagt stöd  från stadsnätet spelar  in. Precis som centrumen  i 
övrigt lider de av att de endast utgör målpunkter i sig, och av att inte 
ingå  i  ett  vanebaserat  rörelsemönster  i  övrigt.  Det  finns  alltså 
utrymme  för  att  tänka  om  och  försöka  skapa  lokala  verksamheter 
som  kan  dra  besökare  från  ett  större  omland  än  den  närmaste 
omgivningen, i enlighet med argument som utvecklas i nästa kapitel.  
Det  bör  också  understrykas  att många  kulturinstitutioner  inte  kan 
jämställas med annan kommersiell verksamhet vad gäller lönsamhet 
utan det handlar om att lokalt och i samhället i stort utveckla andra 
värden  än  de  rent  ekonomiska,  till  exempel  bildning,  demokrati, 
delaktighet  och  bevarande  av  kulturarv mm.  Den  grundläggande 
tanken  bakom  de  satsningar  på  kultur  som  vuxit  fram  som  en 
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mycket  viktig  planeringsstrategi  under  2000‐talet  är  att  kultur  och 
kreativitet är en  förutsättning  för ekonomisk utveckling, ofta  i  linje 
med Richard Floridas  (2005) studier av den ”kreativa klassens” roll 
för lokal och regional utveckling (jfr. Scott 2000). 

Mycket av det som uppmärksammas idag av kultursatsningar är 
prestigeprojekt med ganska stora  insatser och ambitioner. Men, här 
kan  kanske  snarare  än  de  stora  prestigeprojekten  några  andra 
exempel  som överlevt vara värda att  studera närmare,  till  exempel 
folkets  hus  i  Årsta,  biblioteket  i  Tullinge,  folkets  hus  i  Orminge, 
liksom  upprustningen  av  Alby  Bibliotek  i  Botkyrka.  Dessa  är 
naturligtvis  respektabla  insatser  med  goda  ambitioner,  men  de 
verkar också väl avvägda sin omgivning och potential. Bibliotek kan 
bidra med stort eller ökat besökarantal; här kan man se Alby som ett 
exempel  (Koch  2008b)  och Tullinge  som  ett  annat. Det  är däremot 
inte självklart att de i sig därmed bidrar till ett mer levande centrum, 
och det kan konstateras att till exempel Tullinge Centrums bibliotek, 
som enligt fastighetsägarens utsago är välbesökt, enligt samma ägare 
inte leder till särskilt mycket liv i centrum – delvis på grund av dess 
utformning. Dels  har  det  inte  någon  kontakt med  centrumet  som 
bidrar med närvaro  i form av kontakt mellan gatan och besökarna  i 
biblioteket  (något  som  argumenterats  för  som  viktigt  också  i 
samband med  en  omfattande debatt  om Göteborgs  Stadsbiblioteks 
eventuella utbyggnad; Koch 2008c), och dels är det inte självklart att 
bibliotekens besökare också besöker resten av centrum om det inte är 
något  som  stöds  på  andra  sätt.  Ett mer  aktivt  arbete med  att  låta 
sådana  verksamheter  bidra  till  centrumlivet  är  att  önska,  liksom 
ytterligare undersökningar  av  hur detta  kan  ske. Ett  sådant  arbete 
bör beröra både verksamhet och fysisk utformning. 

Här har i intervjuerna också en önskan om, eller tro på, en mindre 
rigid  uppdelning  mellan  ’Kultur’  och  annan  verksamhet  fram‐
kommit.  Exakt  vad  detta  skulle  vara  är  inte  självklart  och  någon 
färdig modell  finns  inte, men  olika  former  av  blandmodeller  eller 
mellanliggande  former är något som kan studeras  i sammanhanget. 
Däremot  tror man  inte på det hävdande  som gjorts  från Vällingby 
om ABCD‐staden, där  ’D’ står för  ’Design’ och ska locka kunder till 
köpcentrumet,  där  K:fem  på  något  sätt  gör  anspråk  på  att  vara 
kommersiell kulturinstitution i form av att vara modehus. 

Det kan vara att det bidrag som denna  typ av  insats  framförallt 
ger är en  fråga om att stärka och bygga  identitet; att skapa stolthet 
för  områdets  innevånare  och  något  som  andra  kan  identifiera 
området med – eller i alla fall får dem att känna till det. Huruvida det 
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ökar underlaget för centrum är något som varierar från verksamhet 
till  verksamhet  och  plats  till  plats,  liksom  utformning  och  utbud  i 
centrum  och  kontakten  dem  emellan.  I  Hökarängen  finns  redan 
Konsthall  C,  som  bidrar  till  att  sätta  Hökarängen  ’på  kartan’. 
Däremot  kan  kopplingen mellan  Konsthall  C  och  centrum,  i  rent 
fysisk bemärkelse, förbättras avsevärt så att det blir tydligt hur man 
går mellan de två, och hur man kommer dit från kollektivtrafiken. 
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4. Diskussion och förslag 

4 
Diskussion och förslag 

 
Ovan har den övergripande urbana utvecklingen behandlats  liksom 
planeringspraktiken  kring  urban  utveckling  med  fokus  på 
centrumhandel. Framställningen  är uppbyggd kring några  centrala 
rumsliga  begrepp  och  en  analys  av  de  problem  Hökarängens 
centrum  och  andra  liknande  centrumbildningar  drabbats  av. Med 
utgångspunkt  i  analysen  diskuteras  här  hur  den  rådande 
utvecklingen  kan  vändas  till  att  verka  till  Hökarängen  centrums 
fördel.  I  princip  handlar  det  om  att  arbeta  i  processernas  riktning 
istället  för  att  verka  utanför  dem  eller  försöka  motverka  dem. 
Ytterligare  ett grepp  är  att bättre  försöka utnyttja de platsspecifika 
förutsättningar som råder i Hökarängen genom att fortsätta utveckla 
dem och, om möjligt, få dem att vara en bidragande del i att ’arbeta i 
processernas  riktning’  enligt  ovan.  Här  handlar  det  då  om  att 
utveckla den platsens identitet som Hökarängen är uppbyggd kring 
och andra platsspecifika förutsättningar. Den övergripande poängen 
med  detta  är  att  försöka  utnyttja  de  positiva  platsspecifika 
förutsättningar  som  finns  i  samband med  att  platsen  ’hakar  i’  de 
övergripande  relationer,  processer  och  utvecklingstendenser  som 
finns  i  samhället  i  stort,  och  som  lokalt  inte  går  att motverka. Det 
handlar  istället om att försöka vända dem till nytta för Hökarängen 
och liknande platser.  
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På en övergripande nivå är det också mycket som står på spel. Det 
handlar om att staden och dess olika delar ska vara socialt hållbara 
utan  våldsamma  konflikter  mellan  olika  grupper  och  utan  starkt 
utanförskap  (t.  ex. Agyeman  och  Evans  2004).  Ytterst  handlar  det 
också  om  de  demokratiska  värden  som  underbygger  samhället. 
Fattigdom,  utanförskap,  kriminalitet  och  i  förlängningen  våld  och 
upplopp  (t.ex.  Frankrike  2005,  eller  Rosengård  2008)  torde  kunna 
undvikas  om  den  stad  som  utvecklas  växer  ihop  istället  för  att 
tudelas.  För  detta  krävs  att  socialt,  ekonomiskt  och  fysiskt 
nedåtgående spiraler bryts och konstruktiva åtgärder prövas. I detta 
har centrumfunktionen en  roll. Poetiskt uttryckt kan centrum sägas 
vara ett hjärta genom vilket de flöden som strömmar genom platsen 
alltid passerar,  för att pumpas ut  i omgivningen med nytt syre och 
ny kraft. Och hjärtat måste  fungera. Konkret handlar det om att ett 
fungerande  centrum  stöder  upprätthållandet  och  utvecklandet  av 
den sociala och ekonomiska kapaciteten på platsen, och underlättar 
platsens övriga  funktioner,  såsom boende, arbete och andra viktiga 
delar  av människors  vardagsliv,  samt  förbättrar möjligheterna  till 
investeringar av olika slag. 

Utifrån diskussionerna ovan går det att utläsa några potentialer 
och  några  problem  i  förhållande  till  Hökarängen  som  stadsbygg‐
nadsproblem.  Dessa  diskussioner  föranleder,  tillsammans  med 
rapportens innehåll i övrigt, några kommentarer om huruvida det är 
rimliga strategier och hur de  i så  fall bör hanteras. Det  följande bör 
ses  som  reflektioner  över det  som  framkommit  i detta  arbete  samt 
vid slutseminariet, och avser att belysa aspekter som är viktiga att ha 
i åtanke vid eventuellt kommande utvecklingsarbete  i Hökarängen. 
Sammantaget kan detta ses som början  till en omtolkning av vilken 
roll denna  typ av platser har  idag,  jämfört med när de planerades, 
som ämnar till att konstruktivt försöka bidra till att lösa problemen. 

Förtätning och social sammansättning 

Hökarängen ter sig i jämförelse helt enkelt för litet för att kunna bära 
ett centrum av den storlek som det centrum som ligger där har. Om 
man talar om förtätning som enda strategi är det däremot fråga om 
stora  investeringar  för  att  det  ska  ge  effekt,  kanske  upp  mot  en 
dubblering av  invånarantalet, eller  i alla  fall en ökning med  femtio 
procent.  Förtätning  kan  dock  ha  olika  effekt  beroende  på  hur  den 
genomförs,  och  förtätningsbehovet  kan  bli  jämförelsevis  mindre 
under förutsättning att den förtätning som görs genomförs på ett vis 
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som knyter samman centrum med de delar av omgivningen som är 
mindre  tydligt kopplade  till det. Det rör sig kanske  framför allt om 
att  binda  ihop  södra  och  östra Hökarängen med  centrum,  och  att 
förtydliga  mellan  centrum  och  bostäder  med  förtätningens 
formgivning.  

Här är kvalitativa aspekter viktiga, så att byggnaderna och andra 
insatser verkligen beskriver vilka gaturum som leder till centrum, så 
att  rörelsemönster  understöds.  Samma  observation  kan  gälla 
förtätning  norr  om  Örbyleden,  i  den  mån  det  är  aktuellt:  det  är 
viktigt att den  tydligt ansluter  till Hökarängens Centrum, och helst 
att den skapar tydliga stråk till Gubbängsfältet och andra intressanta 
hållpunkter. Möjligheten att förtäta med olika typer av arbetsplatser 
eller  institutioner  bör  också  tas  i  beaktande,  då  det  skulle  kunna 
bidra med mer liv dygnet runt. 

En  annan  faktor  som  har  haft  ett  stort  inflytande  i  samhälls‐
planering och stadsbyggnad under senare år är att bygga  ’stadslikt’ 
med stadslika gaturum. Ett möjligt område där detta troligen skulle 
ha  positiv  effekt  för Hökarängen  är  längs Örbyleden. Detta  skulle 
bromsa  upp  trafiken  och  minska  Örbyledens  barriäreffekt,  samt 
placera  centrumgatan  mer  i  centrum  av  Hökarängen  än  nu.  (Nu 
ligger centrumgatan i stadsdelens norra del.)  

I  samband  med  förtätning  kan  eventuellt  också  sammansätt‐
ningen  i  Hökarängen  av  olika  upplåtelseformer  diskuteras.  En 
mycket  stor  del  av  bostadsbeståndet  är  idag  hyresrätter  och  i 
samband  med  nybyggnation  skulle  såväl  upplåtelseformer  som 
storlek och standard på de nybyggda  lägenheterna kunna bidra  till 
ett mer varierat bostadsbestånd, vilket skulle kunna ha konsekvenser 
också  för  sammansättningen  av  olika  socio‐ekonomiska  grupper  i 
Hökarängen. Det ska också i sammanhanget noteras att nybyggnati‐
oner  är  konjunkturberoende  och  att  eventuella  förtätningsåtgärder 
sannolikt  tidsmässigt måste  passas  in  i  konjunktursvängningarna. 
Ytterligare  en  viktig  faktor,  förutom  att  tydligare  binda  ihop 
stadsdelens olika delar, är att den  fysiska  formen på  förtätningarna 
inte bör ge upphov till interna barriärer mellan områden färgade av 
olika social karaktär. Det är en blandning som behövs, inte en mosaik 
med skarpa kanter. 

Landmärkesbyggande  och  förtätning  är  ytterligare  faktorer  i 
dagens  stadsbyggnad,  som dock  i Hökarängen bör behandlas med 
försiktighet så att inte områdets speciella fysiska karaktär försvinner. 
Förtätning genom  landmärken  (som exempelvis Södertorn, Turning 
Torso)  skulle eventuellt kunna ha  snabb effekt vad gäller områdets 
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socio‐ekonomiska sammansättning och ökad befolkning. Genom att 
planera  ett  landmärke  så  kommer debatt  och  intresse  (jämför med 
tornet  vid  Telefonplan)  sannolikt  att  riktas mot  Hökarängen,  öka 
dess ’visibilitet’ och sannolikt verka stärkande för områdets identitet 
som en speciell plats vad gäller arkitektur och stadsbyggnad (oavsett 
om det byggs eller inte), samt öka kunskapen om Hökarängen. Som 
förtätning  ger  dock  ett  dylikt  hus  i  sig  sannolikt  bara  ett mindre 
bidrag kvantitativt sett och i frågan om att stärka sambanden mellan 
centrum  och  kringliggande  bebyggelse  så  skulle  den  exakta 
lokaliseringen och utformningen av dess entréer och andra delar som 
beskriver  sambandet  mellan  byggnaden,  omgivningen,  och  de 
omkringliggande förbindelserna vara viktig. 

Storlek och specialisering 

Den  hierarkiska  handelsstrukturen,  eller  bilden  av  den,  är  ett 
problem  för  Hökarängens  centrum.  Det  kommer  inte  kunna 
konkurrera med till exempel Farsta i fråga om storlek eller bredd på 
utbud,  och  storleksstrategier  verkar  vid  första  åseende  orimliga. 
Däremot kan det  finnas stor potential  i att  i grunden  tänka om vad 
förortscentrum  av  Hökarängens  storlek  är  och  kan  erbjuda  som 
passar deras storlek. Vad kan ett centrum som å ena sidan ska vara 
ett  slags  vardagscentrum  och  social mötesplats,  och  å  andra  sidan 
vara  bärkraftigt  ekonomiskt,  som  inte  kan  konkurrera med  storlek 
och mängd  eller  bredd  i  utbudet,  vara?  Finns  det  storleksfördelar 
med att vara relativt liten, och hur kan de tas om hand? 

Som antytts kan några av de i Hökarängen verksamma samhälls‐
processerna  eventuellt  med  rätt  anpassad  samhällsplanering  och 
stadsbyggnad  komma  att  verka  till  fördel  istället  för  nackdel  för 
Hökarängens centrum och stadsdelens befolkning. Ett exempel är att 
den  ökade  rörligheten  bland  befolkningen  möjliggjort  att  service‐
funktionernas omland generellt ökat.20  

Detta är en rumslig  faktor som  inte bara  leder  till att den  lokala 
befolkningen gör sina  inköp på andra platser, vilket är ett problem 
för de lokala handlarna i Hökarängen, utan också att befolkningen i 
andra stadsdelar kan ta sig till Hökarängen.  

I förlängningen av detta  ligger att serviceutbudet  inte bör  inrikta 
sig enbart på den lokala marknaden utan på ett större omland. För att 

                                                 
20 Rörligheten har utvecklats stort under de senaste decennierna (Frändberg et al. 

2005).  
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kunna  utnyttja  detta  måste  servicefunktionerna  vara  ytterligare 
specialiserade,  eller ha  en  stark annan konkurrensfaktor. Frågan är 
då vilken specialiserad service som dels (1) har stort omland och som 
(2)  är  anpassad  till  Hökarängens  position  i  transportapparaten 
(tillgängligheten) och  som  (3)  finner mindre  lokaler  längs en gågata 
attraktiva.  

Det  är  således  kanske  inte  ett  nedskalat  utbud  av  de  stora 
centrumen,  utan  ett  nischat  eller  specialiserat  utbud  som  är 
modellen, där Hökarängens och Gubbängens  centrum kan  få bilda 
komplement. Matbutik  och  annan mer  nödvändig  service  bör  nog 
försöka behållas, men det kan finnas fördelar med ett bredare utbud 
inom utvalda  sektorer,  eller något  liknande.  Inom detta område  är 
kunskapsläget  ännu  förhållandevis  litet,  och  såväl  planerings‐
praktiken  som  teorin är  i behov av utveckling. En del av  en  sådan 
utveckling bör dock  , som  framgår nedan,  ta hänsyn  till den ökade 
rörligheten i samhället.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur  7.  Resandet  fördelat  på  ärenden  1978–2001.  Olika 
ärendekategoriers  andel  av  den  totala  inrikes  reslängden, 
befolkningen 15–84 år. Frändberg et al. 2005: 60. 

Om man konkret frågar sig vilken typ av verksamhet som generellt 
sett  skulle  ha  störst möjlighet  att  utnyttja  den  ökade  rörligheten  i 
samhället så är diagrammet i figur 7 talande. Som framgår av figuren 
så är merparten av människors resande relaterat till fritiden och i all 
enkelhet skulle man kunna förutsätta att det vore relativt enklast att 
öka besöken  från  ett  tänkt  större omland  till Hökarängen och dess 
centrum  om verksamheterna där  relaterade  till  specialisering  inom 
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något fritidsrelaterat område. Butiker och annat i centrum kan därför 
tänkas  ha  en  bättre  chans  att  lyckas  om  kombinationen  av  dem 
(’kluster‐effekten’) skulle ha ett specialiserat utbud som relaterar till 
just fritidsverksamheter. I sammanhanget kan det vara intressant att 
notera  att  Hökarängens  läge  vid  Gubbängsfältet  ger  goda  förut‐
sättningar  för  utomhussport  och  kanske  också  hälsorelaterade 
utomhusaktiviteter (t.ex. friskvård).  

Integrering och transportapparaten 

Vi har redan varit inne på integreringsdiskussionen ovan, i frågan om 
att  låta  tillkommande  bebyggelse  förstärka  och  förtydliga  stråk  till 
och  från  centrum. Det  kan  dock  utvecklas  något,  då Hökarängens 
centrum  har  tydliga  strukturella  problem.  I  söder  är  det  svagt  och 
otydligt knutet till tunnelbanan och den omgivande bebyggelsen, och 
i  norr  finns  mycket  kvalitativt  att  önska  i  anslutningen  till 
tunnelbanan. Det  finns också stora problem  i hur det är kopplat  till 
östra Hökarängen med otydlighet i gångstråken och gångar, som kan 
uppfattas som ogästvänliga, under tunnelbanan. För den som bott ett 
tag  i området visar det sig att  förbindelsen  i själva verket är ganska 
effektiv,  så  till  viss  del  ligger  problemet  i  några  svaga  punkter.  I 
samband med en eventuell  förtätning  i östra Hökarängen kan dock 
förbindelserna förtydligas. I ett större perspektiv är kopplingen till till 
exempel Gubbängen  och Gubbängsfältet  anmärkningsvärt  otydliga, 
och det  finns  troligen mycket att vinna på att  förtydliga  sambandet 
till båda. Centrumen kan  i  så  fall börja utvecklas  som komplement, 
och Hökarängens  (och  Gubbängens)  konkurrensfördelar  i  form  av 
friluftsliv  och  aktiviteter  i  Gubbängsfältet  kan  ge  ett  bidrag  till 
centrumets  identitet  som  blir mer  påtaglig. Därmed  kan  eventuellt 
centrumet  också  bli  en  plats  som  kommunicerar  med  och 
kompletterar aktiviteterna på fältet, så att besökare till det ena också 
identifierar sig med och kanske  till och med besöker det andra. När 
det  gäller  integrering  är  det  viktigt  att  hantera  både  det  direkta 
närområdet och större sammanhang; det är inte troligt att insatser på 
en  enda  skalnivå  har  någon  större  effekt  och  det  är  därför  också 
viktigt att tala om integrering i relation till den i området anslutande 
transportapparaten. 

Vad gäller att utnyttja servicefunktionernas allt större omland och 
befolkningens ökade rörlighet finns i huvudsak tre möjligheter i rela‐
tion till transportapparaten: (1) att bättre dra nytta av läget vid tunnel‐
banan  (som  stadsdelen  historiskt  byggdes  upp  kring),  och  (2)  öka 



63 
 

avledningen av trafik till centrum från Nynäsvägen och Örbyleden. (3) 
En tredje möjlighet är att utveckla Hökarängen som omstigningsplats, 
det vill säga underlätta att byta trafikslag från bil  till tunnelbana och 
vice  versa  för  arbetspendlare  (som  vill  undvika  trängselskatt  och 
trafiksituationen  i  Stockholms  innerstad).  Undersökas  vidare  bör 
också  infrastrukturen  relaterad  till  cykel,  som vid  observationer  vid 
tunnelbanan i Hökarängen verkar otillräcklig (se figur 8). 

En  pågående  samhällsprocess  värd  att  relatera  till  i  samman‐
hanget är klimatfrågan och det ökade miljömedvetandet. Förslagen 
bör i linje med detta vara klimatsmarta lösningar, som inriktar sig på 
ökad användning av tunnelbana, cykel och minskad bilanvändning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 8. Cyklar parkerade vid Hökarängens tunnelbana, hösten 2008. Foto: 
Thomas Borén. 

Vad  gäller  tunnelbanan  kan  planeringen  av  specialiserad  service 
inrikta sig på att öka antalet besökare för de icke‐bilburna, vilket ofta 
på dagtid är ungdomar, skolklasser, fritids och dagis, samt föräldra‐
lediga. Åtminstone  föräldrar  som  gör  saker  tillsammans med  sina 
barn torde ha relativt stor köpkraft. 

Vad gäller bilburna kan möjligheten  till  specialiserad pedagogik 
undersökas vidare, till exempel ’utedagis’ i kommunal, kollektiv eller 
privat  regi,  med  lokal  i  centrum.  Kombinationen  dagisärenden/ 
shopping  fungerar  ofta  bra  ihop.  Föräldrar  uträttar  ärenden  i 
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anslutning till att de hämtar barn på dagis. Att centrum är en mindre 
gågata  borde  i  sammanhanget  vara  en  styrka  liksom  närheten  till 
grönområden.  Utvecklas  Hökarängens  möjligheter  till  omstigning 
från bil till tunnelbana torde det strategiska läget för daghem öka. 

Möjligheten  att  parkera  bör  undersökas  och  om  det  i  samband 
med bättre parkeringsmöjligheter är möjligt att öka antalet som byter 
transportslag  i  Hökarängen,  eller  som  bara  stannar  till  för  att 
handla.21 Rimligtvis bör Örbyleden vid centrum kunna smalas av – 
den är  i dagsläget mycket bred,  framförallt  strax väster om  tunnel‐
banan  –  vilket  skapar  rum  för  parkeringsplatser. Detta  kan,  i  linje 
med  vad  som  diskuterats  under  rubriken  ’Förtätning  och  social 
sammansättning’, eventuellt utformas så att Örbyleden här blir till en 
intressant  gata/avenue/boulevard/esplanad  med  träd  och  butiker 
som  bidrar  till  områdets  karaktär,  och  eventuellt  även  till  fler 
bostäder  av  området.  Troligen  skulle  såväl  Söderledskyrkan  som 
lägenheterna  norr  om  Örbyleden  på  detta  sätt  bättre  integreras  i 
stadsdelen.  På mikro‐nivå  kan  också  undersökas  effekterna  av  ett 
övergångsställe längre västerut på Örbyleden, det vill säga väster om 
tunnelbanan. Gångtrafikanter  från  lägenheterna norr om Örbyleden 
måste  i  dagsläget  korsa  leden  öster  om  tunnelbanan  för  att  sedan 
återigen gå västerut under tunnelbanan för att komma till centrum. 

Ovan nämndes att insatser på en enda skalnivå sannolikt inte har 
någon  större  effekt  vad  gäller  integreringsaspekten,  samt  att 
transportapparaten  är viktig  i  sammanhanget. Ytterligare  en  faktor 
som är viktig för att få folk att dels komma till centrumet och utnyttja 
dess  eventuella  specialiserade  funktioner  är  att  dessa  funktioner 
också  medvetandegörs.  Talar  man  om  platsmarknadsföring  i 
samband med detta så skulle den kunna ske i samklang med önskan 
att  funktionellt  integrera  olika  stadsdelar.  Längs  tunnelbanelinjen 
skulle vid  varje  station kunna  lyftas  fram något  som  sammantaget 
gör linjen speciell så att rummet mellan Farsta och Södermalm ges ett 
medvetet innehåll för de boende och andra. Stationerna längs vägen 
blir på detta sätt platser i sig som man inte bara åker igenom utan att 
veta något om. Man får en anledning att besöka dem och de kommer 
härmed  få  en  tydligare  identitet.  Kan  de  stadsvärden  som  redan 
finns användas  i detta utan att gå  till spillo  (till exempel genom en 
alltför  okänslig  kommersialisering)  så  är  ett  steg  taget  mot 

                                                 
21 Vid Söderledskyrkan finns redan en parkeringsplats som behövs kanske främst 

vid helger, dop och bröllop med mera men är sannolikt mindre använd under 

vardagarna, när transportslagsbytande pendlare skulle kunna utnyttja den. 
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samverkan  mellan  de  platsspecifika  förutsättningarna  och  de 
relationer  i  samhället  som definierar dem, det vill  säga  samverkan 
mellan plats som identitet och plats som relationellt rum.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9. Integrering av små centrum längs tunnebanelinje till ett 
gemensamt rum. Figur: Thomas Borén. 

För  att  sammanfatta  tanken  så  skulle  alltså  varje  station  längs 
tunnelbanans linje mot Farsta strand med liknande problematik som 
Hökarängen  kunna  utveckla  sin  kombination  av  specialiserade 
funktioner med  tanken  att dessa  sedan medvetandegörs  identitets‐
mässigt  och  marknadsföringsmässigt  som  ett  gemensamt  rum  där 
tunnelbanan  utgör  det  bärande  transportslaget.  Detta  skulle  dock 
kräva  en  planering  och  samordning  på  en  annan  skalnivå  än  de 
enskilda centrumen, på den nivå som diskuterats ovan där centrum 
på olika platser ses som komplement till varandra i en större helhet. 
Som modell  för att motverka  centrumdöd  skulle det  stärka de  små 
centrumen utan  att  nödvändigtvis  hota  vare  sig  externhandel  eller 
cityhandel.  Ovanstående  figur  (figur  9)  ämnar  att  övergripande 
illustrera planeringsgreppet. 
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Attraktorer och kulturinsatser 

När det kommer till attraktorer, som det kallas, tenderar strategin att 
ofta se  likadan ut: matbutik  i första hand, sedan brukar Apotek och 
Systembolag stå högt på dagordningen. De tenderar att fungera som 
attraktorer, men  bör  hanteras  också utifrån  ett  identitetsperspektiv 
för  centrumet.  I övrigt  tenderar det  att vara vanligt  att hänvisa  till 
marknadsprinciper för vad som ’går’ och ’inte går’, där makten läggs 
i  händerna  på  andra  aktörer. Här  bör  agerandet  hos marknadens 
aktörer  i  form  av  de  stora  centrumägarna  tas  i  beaktande,  då  de 
noggrant och strategiskt förhandlar fram ett utbud av butiker som är 
mycket genomplanerat och bygger på en idé om centrumens helhet. 
Det är också  i allt  större grad  så att  enskilda aktörer  inte kan vara 
attraktorer, utan att kombinationer av olika  slag är det  intressanta. 
Det  viktigaste  för Hökarängens Centrums  framtid  kanske  är  att  ta 
fram  en  intressant  kombination  av  aktörer  som  var  och  en  i  sig 
kanske  inte utgör  en  stark dragarbutik, men  som  tillsammans  kan 
göra ett liknande jobb, speciellt i ljuset av diskussionen om rörlighet, 
omland och specialiserade funktioner. I en sådan strategi ter det sig 
viktigt  att  fundera  i  ’kluster’‐termer,  det  vill  säga  hur  en  grupp 
butiker inom samma område erbjuder valmöjlighet,  jämförelser, och 
identitetsbyggande  till  skillnad  från  enskilda  butiker  inom  ett 
bredare antal områden. Det blir också viktigt att sträcka ut centrumet 
genom  att  tillskapa  attraktorer  i  den  södra  änden  som  kan  låta 
centrumgatan binda ihop norra och södra änden. På grund av storlek 
och läge är det dock svårt att se att attraktorer i klassisk mening (det 
vill  säga  enskilda  ’dragare’)  skulle kunna utgöra huvudstrategi  för 
Hökarängens centrum. Men vidgas attraktorsbegreppet till att också 
innefatta kulturinsatser  i bred mening,  speciellt om även  sport och 
fritid  inkluderas kan bilden se annorlunda ut, speciellt  i relation  till 
den  ökade  rörligheten,  specialiseringen  och  integrationstankarna, 
samt i relation till identitetsfaktorer och positiv representation.  

Hökarängen har redan Konsthall C. Eventuellt är det något som 
kan utvecklas  i  form av  tydligare referenser och närvaro  i centrum, 
eller ett på något vis markerat gångstråk mellan platserna. En flytt är 
dock  inte  nödvändigtvis  av  godo  och  sådana  planer,  om  aktuella, 
måste ske med hänsyn  till Konsthall C:s  identitet och verksamhet.  I 
dagsläget är Konsthall C både en faktor för positiv representation av 
Hökarängen i omvärldens ögon vilket stärker Hökarängen som plats, 
och  en  positiv  faktor  i  det  lokala  utvecklingsarbetet  av  sociala 
relationer  i Hökarängen. Här  ordnas  såväl  arrangemang  av  vidare 
kulturellt intresse som lokalt förankrade aktiviteter och utställningar, 
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som  sammantaget  bland  annat  syftar  till  nätverksbyggande  i  och 
bland den lokala befolkningen, vilket i förlängningen bygger upp det 
sociala, kulturella och politiska kapitalet i Hökarängen.  

Att Konsthall C  och  liknande  verksamheter  finns  är  således  av 
centralt  intresse  för  en  fungerande  lokal offentlighet och  ska heller 
inte  underskattas  vad  gäller  Hökarängens  status  relativt  andra 
stadsdelar – viktigt inte minst för att motverka utvecklingen mot en 
delad stad. Konsthallen är också viktig  för det  lokala  formandet av 
platsens identitet i Hökarängen och den utgör en grund för att bygga 
’uppåtgående spiraler’, i vilka en höjd status kan fångas upp och ges 
ytterligare  mervärde.  Konsthall  C  och  liknande  verksamheter  för 
positiv  representation  är  positivt  platsskapande  både  lokalt  och  i 
relation till andra delar av staden. 

Vilka utvecklingsmöjligheter,  förutom de kopplade  till Konsthall 
C,  finns  då  i  Hökarängen?  Som  också  ligger  i  linje  med  ökad 
rörlighet och  specialisering av  funktioner? Och  som  tar  fasta på de 
specifika förutsättningarna i Hökarängen?  

En  idé  är  att  tydligt uppmärksamma  och  ytterligare  ta  fasta på 
Hökarängens  centrums  speciella arkitektoniska och  stadsbyggnads‐
mässiga förhållanden. I Hökarängen finns, som nämnts i rapportens 
inledning, ett väl bevarat och tidigt exempel på grannskapsplanering 
samt  världens  första  gågata,  som  också  utgjorde  förstudie  till 
Sergelgatan  i  Stockholms  innerstad.  En möjlighet  är  att  lyfta  fram 
dessa egenskaper genom tillskapandet av dem som ’kulturattraktor’, 
till  exempel  genom  att  skapa  ett  modernt  museum  vars 
huvudsakliga utställning är utomhus och redan finns. Som attraktor 
inom  kulturområdet  uppfyller  ett  stadsbyggnadsmuseum22  väl 
kriteriet att vara av specialiserat intresse och har rimligen ett omland 
som definitivt är  större än Stockholmsregionen och eventuellt även 
når utanför landets gränser.  

Om  kulturinsatser  generellt  kan  sägas  att det  är  av  vikt  att det 
finns en tydlig strategi för verksamhet och omfattning, och att det är 
kopplat  till  bäraktighet  och  uthållighet  budgetmässigt.  Det  måste 
också vara tydligt vilken publik man vänder sig till och vill locka till 
centrum. Arkitektur och planeringsfrågor  är  specialiserade och bör 
därmed, som nämnts ovan, ha stort omland, samt  ligger  i  linje med 
de  kultursatsningar  som  vuxit  fram  under  2000‐talet  som mycket 
viktiga  i  lokal  och  regional  utvecklingspolitik. Men  det  ska  också 

                                                 
22 Ett embryo till detta skulle kunna vara det tvättstugemuseum som redan finns i 

grannlokalerna till Konsthall C.  
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understrykas att det finns ett allmänt intresse för arkitektur, samt för 
den  tidsperiod  (1950‐tal)  som  avspeglas. Det  ska  också nämnas  att 
upprustningen  av Hökarängens  centrum under  1990‐talet  tog  fasta 
på  just  platsens  originalutförande  och  inte  gjorde  omfattande 
förändringar.  

Ett  museum  kring  denna  typ  av  stadsbyggnad  (grannskaps‐
planering) kommer  rimligtvis också att  stärka det  lokala  skapandet 
av identitet genom att bli en del i av den positiva representationen av 
området.  Att  denna  typ  av  planeringsideal  kring  demokrati  och 
jämlikhet lyfts fram, tillsammans med att museet också får ett namn 
inom  stadsbyggnad  och  samhällsplanering,  torde  stärka  områdets 
identitet  i  positiv mening.23  Detta  sätt  bidrar  till  att  det  allmänna 
intresset av att besöka intressanta platser också tillgodoses. 

Andra insatser inom kulturfältet är att ge till exempel bibliotek en 
tydlig närvaro, där besökarna passerar  i och också  syns  i  centrum. 
Frågan  är  om  det  i  så  fall  rör  sig  om  ett  bebyggelsetillskott,  eller 
ändrad  användning  av  befintliga  lokaler;  kanske  av  någon  större 
lokal mitt på centrumgatan, med stora fönster mot centrum som kan 
husera biblioteket eller någon annan  liknande verksamhet. Återigen 
är  det  värt  att  ha  i  åtanke  hur  besöksintensiva  också  de  mest 
framgångsrika kulturbyggnaderna är på liknande platser. Tillskottet 
i  det  här  fallet  handlar  kanske  mer  om  identitetsbyggande  och 
utveckling  av  den  lokala  offentligheten  än  om  direkt  dragande  av 
besökare  –  viktigt  i  sig men  något  som måste  beaktas  så  att  inte 
eventuella insatsers effekter överskattas eller deras bidrag felbedöms 
och  feltolkas  vad  gäller  centrumets  ekonomiska  bärkraft.  För 
utvecklingen  av  socialt,  kulturellt  och  politiskt  kapital  och  av 
demokratiska värden  i de nya förutsättningar som gäller för dagens 
offentlighet är det dock av stor vikt att verksamheter som bibliotek 
och andra offentliga inrättningar ges goda möjligheter att utvecklas. 

Det  kan  vara  värt  att  kort  uppmärksamma  att  Hökarängens 
stadsdelsråd  finns och är en aktiv part  i utvecklandet av den  lokala 
offentligheten,  inte  minst  genom  att  fyra  gånger  om  året  ge  ut 
Hökarängsnytt,  liksom  Konstiga  fönstret  och  de  många  andra 
föreningar  som  samlats  i  stadsdelsrådet.  Även  den  nystartade 

                                                 
23 Ett  i  sammanhanget  sannolikt enkelt grepp  skulle vara att  sätta upp brun‐vita 

vägvisningsskyltar  längs  Nynäsvägen  och  Örbyleden,  som  visar  på 

förekomsten  av  den  speciella  arkitekturen  och  grannskapsplaneringen  och 

leder besökare mot Hökarängen och Hökarängens centrum. Se vidare Handbok 

vägvisning till turistiskt intressanta mål, Vägverket publikation 2003:20.  
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köpmannaföreningen  är  ett  steg  i  riktningen  mot  ett  lokalt 
engagemang  som  kan  verka  i positiv  riktning  för Hökarängen  och 
dess centrum. 

Om  vi  nu  vidgar  attraktorbegreppet  till  att  innefatta  inte  bara 
kulturinsatser  inom  konst,  arkitektur,  stadsbyggnad  och  liknande 
specialiserade verksamheter med allmängiltigt  intresse  till  att också 
inkludera sport, hälsa och fritid kan ytterliggare funktioner utvecklas 
i Hökarängen och dess direkta närhet. Hälsans stig finns redan och en 
stor  skateboardpark  är  till  exempel planerad  vid Högdalstopparna, 
vilken kan bli en stor källa för positiv representation.  

Men det finns andra möjligheter – förutom sport och friskvård – 
att nyttja närheten  till Gubbängsfältet och andra grönområden,  t.ex. 
genom att utveckla ett koncept kring urban djurhållning. Det  finns 
redan  ett  stall med hästar  i Hökarängen, vilket  är  exceptionellt  för 
tätbebyggda områden,  samt  ett hunddagis. Ett  sådant koncept kan 
eventuellt utvecklas till att bli ytterligare en specialiserad verksamhet 
med omland större än Hökarängen och som ges stöd  i det samlade 
butiksutbudet  i  centrum,  det  vill  säga,  planeras  i  enlighet med  de 
övriga verksamheter som kan växa fram i Hökarängen.  

Avslutning 

Avslutningsvis  är det  värt  att påminna  om de  inledande  frågorna, 
som  i  korthet  handlar  om  att  den  lokala  offentligheten  i  förorten 
måste vara bärkraftig  i både kommersiell och social mening. Det är 
övergripande frågor om människors välfärd och vilken typ av liv vi 
vill  leva  i  vilken  typ  av  stad.  I  den  här  förstudien  har  ett  antal 
faktorer  lyfts fram som har betydelse för detta. Sammanfattningsvis 
kan sägas att det är viktigt att Hökarängen och dess centrum tar fasta 
på  de  platsspecifika  förutsättningarna  och  utvecklar  dessa  dels  i 
termer  av  plats  som  identitet  och  dels  i  termer  av  plats  som 
relationellt  rum,  där  dessa  båda  delar  stöder  varandra.  Konkret 
betyder det att  försöka utnyttja de rådande  tendenserna  i samhället 
på basis av de platsspecifika förutsättningarna med målet att få den 
lokala  offentligheten  att  fungera  väl  –  både  dess  ekonomiska  som 
dess  sociala  sidor.  Härmed  torde  en  utveckling  mot  den  delade 
staden i förlängningen kunna undvikas och varje stadsdel utvecklas 
till något  för människorna där  speciellt, något hållbart,  som  stöder 
såväl personlig utveckling och självförverkling som de gemensamma 
delarna i att leva tillsammans på en plats. I korthet, en plats i vilken 
samhället har funnit sin lokala förankring. 
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Som övergripande modell  torde detta gälla även andra platser med 
liknande  problematik.  I  dagens  samhälle,  med  de  förutsättningar 
som råder nu, behöver denna typ av platser och dess centrumanlägg‐
ningar  omtolkas.  Den  ökande  rörligheten,  tvåförsörjarsamhället, 
minskad  trångboddhet, ny  användning  av hemmen,  effektivisering 
av  detaljhandeln  och  annat  som  idag  präglar  vardagslivet  har  i 
grunden  ändrat  vårt  rumsliga  beteende,  kanske  särskilt  vad  gäller 
konsumtion.  Som  visats  ovan  har  den  bostadsnära  handeln  i  små 
centrum inte klarat konkurrensen från extern‐ och cityhandel och det 
finns därför anledning att tänka om vad gäller dessa centrumplatsers 
kommersiella  funktioner. En  sådan omtolkning är beskriven ovan  i 
detta kapitel utifrån ett sammanvägt resonemang om attraktorer och 
kulturinsatser,  integrering  och  transportapparaten,  storlek  och 
specialisering samt  förtätning och social sammansättning. Det är ett 
samlat grepp  som behövs och  inte  enstaka punktinsatser,  även om 
sådana säkert är bättre än inga alls. Men i ljuset av de relationer, på 
olika  skalnivåer,  som  en  plats  idag  är  indragen  i  –  t.ex.  den 
bostadsnära  handelns  konkurrenssituation,  kulturella  frågor  om 
representation och identitet, sociala frågor om den socio‐ekonomiska 
sammansättningen – måste understrykas att platser som Hökarängen 
måste  agera  utifrån  en  idé  om  att  det  går  att  förändra,  liksom 
cityhandeln gjort. Att inte göra någonting är inget alternativ. Då blir 
staden tudelad. 
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Bilaga 1: 
Brainstorm-förslag – identitetsfrämjande åtgärder  

Nedan  följer  ett  antal  förslag  som  kan  antas  stärka  befolkningens 
identifikation  med  Hökarängen  som  plats.  Som  nämnts  ovan  så 
påverkar  identifikationen  med  platsen  befolkningens  rumsliga 
beteende. Ytterst kan dessa åtgärder sägas vara en del i att stärka det 
lokala offentliga  livet men också bidra  till att  sätta Hökarängen på 
kartan för befolkningen i andra stadsdelar. Förslagen som följer är av 
brainstorm‐karaktär och ska bedömas därefter. De har inte följts upp 
inom studien och delar av dem kanske redan finns. 
 
1)  Låt  göra  en  karta  över  Hökarängen.  Den  senaste  speciella 

Hökarängskartan  är  enligt  samtal med  Louise Modig‐Hall  från 
1980‐talet. Vanligt på  turistorter är att kartorna är ”gratis”, d.v.s. 
de är reklamfinansierade. Reklamen skulle kunna vara av företag 
och andra aktörer i Hökarängen. Kartan bör uppdateras varje år. 

 
2)  Låt  göra  en  kalender  med  månadsbilder  från  olika  delar  av 

Hökarängen, eventuellt i samband med fototävlingar i vilka även 
invånare får deltaga. Fotografierna kan eventuellt också ställas ut, 
t.ex. i Konsthall C och/eller Konstiga fönstret. Kalendern kan säljas 
i  butikerna  i  centrum.  Det  är  idag  lätt  och  billigt  att  låta  göra 
kalendrar, man  skickar  i princip  in bilderna via nätet  till  företag 
som trycker dem. 

 
3) Ta  fram  seriöst material  (t.ex.  en broschyr  av  finare modell) om 

Hökarängens  geografi,  stadsbyggnad  och  historia.  En  del  av 
materialet kan vara berättelser om Hökarängen från invånarna. 
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4) Kontakta geografi‐ och historielärarna i skolorna, förskollärare på 
daghemmen mfl och förse dem med materialet om Hökarängen. 

 
5)  Gör  ett  ”välkomst‐paket”  till  alla  nyinflyttade  till  Hökarängen 

med material (karta, broschyr mm) om Hökarängen. 
 
6) Ordna guidade stadsvandringar  i Hökarängen, eventuellt genom 

dem som redan är etablerade inom detta fält. 
 
7)  E‐Hökarängen:  Försök  få  ett  samlat  grepp  om  hur Hökarängen 

presenteras  på  nätet  och  utveckla  det  enligt  devisen:  ’Det  som 
finns på nätet  finns  också  i verkligheten’. Via Google Earth kan 
YouTube‐filmer  länkas  till Hökarängen, vilket  skulle kunna vara 
en del i att utveckla e‐Hökarängen.  

 
8)  E‐Hökarängen:  Studera  andra  stadsdelscentrums  hemsidor,  t.ex. 

Rinkebys och skapa en motsvarande hemsida  
 
9)  E‐Hökarängen:  Viktigt  är  att  de  specialiserade  funktioner,  som 

kräver stora omland, syns väl på nätet. 
 
10) Sätt upp postlåda i centrum där invånarna kan lämna förslag på 

förbättringar, stadsdelsrådet samlar in och följer upp förslagen. 
 
11)  Ett  förslag,  som  kanske  inte  främst  handlar  om  plats  som 

identitet  är  att  undersöka  om  företag  med  nätförsäljning  av 
specialiserade varor också vill ha en mindre lokal som kombinerar 
kontor  och  butik. Nätförsäljarna  skulle  på  detta  sätt  få  ett  IRL‐
skyltfönster (’In Real Life’). Skulle flera sådana företag etablera sig 
kan  behov  av  specialiserade  programmerings‐  och  andra 
datatjänster  behövas.  I  den mån  företagen  behöver  lagertjänster 
kan dessa kanske samordnas och skapa ytterligare arbetsplatser  i 
området utanför centrum. 
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