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Sammanfattning 
Kultur har länge använts som medel för att planera städer. Kulturen och konsten i staden 
förväntades förr skapa rättvisa och social jämlikhet men med tiden har den blivit ett medel för 
att skapa ekonomisk tillväxt. Kultur och kreativitet finns nu med högt upp på dagordningen i 
strategier för utveckling av städer. Denna utveckling har både kritiserats och hyllats utifrån 
olika teorier om kultur i stadsplaneringen.  
 
I Stockholms urbana periferi finns marginaliserade områden, även så kallade förorter, som 
präglas av isolering och utanförskap. Ett exempel är Tensta som fungerar som fallstudie i 
arbetet. Här görs politiska kultursatsningar i olika former för att förbättra området med 
avseende på bland annat segregering. I Tensta ligger Tensta konsthall som visar samtidskonst 
av hög kvalitet. Frågan är dock vad dessa typer av satsningar kan åstadkomma i ett område 
som Tensta och varför de egentligen kommer till. Syftet med detta arbete är att undersöka 
vad kulturverksamheter i urbana periferin är ett uttryck av och att försöka analysera effekten 
av kulturinstitutioner i förorten samt vad dessa har för betydelse för platsen.  
 
Empirisk undersökning utifrån intervjuer samt information om konsthallen gjordes och 
analyserades utifrån Richard Floridas och David Harveys teorier om kultur i 
stadsplaneringen. Studien visar att konsthallen i första hand inte etablerades för Tensta, men 
däremot är viktig för området. Konsthallens tillkomst och existens är beroende av 
finansiering av statliga kultursatsningar. På så sätt blir Tensta konsthall är ett uttryck av 
statens och pengarnas makt över kulturen samt statliga integrations- upprustningssatsningar i 
förorten. Kulturverksamheten i förorten kan antas bidra till ekonomisk tillväxt i området då 
den bidrar till en sociokulturell mötesplats.  
  



 3 

Abstract 
Culture has been used in urban planning strategies for a long time. It was before expected to 
create justice in the city but over time it has become a method to create economic growth. 
This development has been both criticized and acclaimed in different theories.   
 
In Stockholm’s urban periphery there is suburbs that suffers from isolation and alienation. 
Tensta is one of these suburbs, and is used as case study in this essay. In these areas political 
culture development strategies are used in various forms to improve the areas from 
segregation. Tensta konsthall (Tensta art gallery) is localized in Tensta and shows high 
quality contemporary art. The question is what these types of investments can accomplish in 
suburbs like Tensta and why they really establish. The purpose of this study is to examine 
what cultural activities in the suburb is an expression of and try to analyse the effects of 
cultural institutions in the suburb and their importance for the area.  
 
Empirical study based on interviews and information about the art gallery was made and 
analysed based on Richard Florida and David Harvey’s theories of culture in urban planning. 
The study shows that the art gallery not is primary established in behalf of Tensta, but is 
important for the area. Tensta konsthall’s found and existence depends on funding by 
government cultural initiatives. In this way, Tensta konsthall is a manifestation of power of 
capitalism over culture- and governmental efforts in integration contributions in the suburb. 
Cultural activities in the suburb are assumed to contribute to economic growth in the areas as 
it contributes to a sociocultural meeting place.  
 
Title:  
Cultural activities – in support of the suburbs or not?  
A study about cultural activities effect on the urban periphery.  
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1 Inledning 
Vi läser i tidningarna att segregationen ökar. De rika klumpar ihop sig i innerstaden medan de 
fattiga samlas i ett antal förorter. Gentrifieringen, som innebär social statushöjning av ett 
område, har accelererat nya strategier för stadsutveckling som nu tillämpas av våra politiker. 
Kultur blir här en aktuell metod som kan locka till sig höginkomsttagare till förorten, och den 
kreativa klassen ska fixa de fattigare områdena. (Boverket, 2010)  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Kultur och planering av städer 
Kulturen har främst två betydelser: konstnärlig utveckling och socialt överförda 
levnadsmönster. Kulturen reglerar hur människor samarbetar, den upprätthåller politiska och 
sociala system som behövs för att kunna lösa gemensamma problem. Kultur uppstår i 
adaptivt samspel mellan människor och dess omgivning, och här ur mynnar den allt för 
vanliga meningen ”Människor formar staden men staden formar också människor”. 
(Boverket, 2003)  
 
Kultur är och har länge varit ett medel för att planera städer. Kultur som strategiskt inslag i 
stadsutvecklingen är knappast något nytt fenomen. Ända bak till 1800-talet har kultur och 
konst tillämpats för att bygga upp starka stadsdelar. Konsten och kulturen förväntades förr 
och än idag att bidra till en förbättring av social status. Kultur kan användas för att skapa 
rättvisa och social jämlikhet men fungerar även som medel för en ekonomisk tillväxt. Med 
tiden har kulturen allt mer blivit ett medel för att skapa ekonomisk tillväxt i staden. (Lysgård, 
2012)  
 
Kulturrika städer och områden anses idag vara av värde. Detta exemplifieras av Berlin som 
en kulturrik stad i Europa men även Södermalm som en kulturrik stadsdel i centrala 
Stockholm, Sveriges huvudstad. Vi kan se att städers utveckling rör sig från att vara baserad 
på industri och handel till att bli centra för service och underhållning, och kultur och 
kreativitet finns nu med högt upp på dagordningen i strategier för utveckling av städer. 
(Lysgård, 2012)  

1.1.2 Den kreativa klassen och gentrifiering 
Tanken om att kultur är svaret på en stadsdels tillväxt handlar om att den kreativa klassen 
som grupp står i samband med ekonomisk utveckling (Florida, 2012). Den kreativa klassen 
skapar en öppen och dynamisk miljö som i sin tur drar till sig fler kreativa personer liksom 
affärsverksamhet och kapital. Kreativitet är drivkraften bakom ekonomisk tillväxt och därför 
blir den kreativa klassen, mätt i inflytande, samhällets dominerande klass. Denna teori har 
dock kritiserats av tanken om att den bidrar till gentrifiering. Gentrifiering innebär en social 
förändringsprocess som består i att individer med hög socioekonomisk inkomst flyttar till 
stadsdelar som traditionellt har dominerats av individer ur lägre sociala klasser eller från 
etniska minoriteter. I perifera områden, också kallade förorter, kan antas att denna metod inte 
fungerar på samma sätt som i centrala delar av en stad. Gentrifiering i perifera områden 
bidrar till bortträngning (en grupp människor ersätter en annan) av lokalbefolkningen istället 
för att ta vara på den kultur och den kreativa klass som kan finnas i området. 
Höginkomsttagare flyttar in och låginkomsttagare flyttar ut. Kulturen i området blir till en 
vara genom kommersialisering (Harvey, 2009). Kommersialisering av kultur är den process 
där vi gör kultur till en vara på en marknad. 
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1.1.3 Tensta  
I Stockholms marginaliserade områden (exempelvis Tensta) domineras lokalbefolkningen av 
icke etniska svenskar. Här görs politiska satsningar i olika former för att förbättra områdena 
med avseende på bland annat segregering. Man vill göra områdena mer attraktiva och locka 
fler höginkomsttagare att flytta dit. Satsning på kultur är ett medel. Tensta är en förort i 
västerorts miljonprogram på södra Järvafältet med cirka 20 000 invånare, varav över 80 % 
har utländsk bakgrund. I Tensta ligger Tensta konsthall och här har flera verk av 
internationella konstnärer ställts ut. Konsthallen arbetar även med utbildning och har på 
senare tid fått inrikta sig på lokala förhållanden (Ekman, 2012). Frågan är dock vad dessa 
typer av satsningar kan åstadkomma i ett område som Tensta och varför de egentligen 
kommer till.  
 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med detta arbete är att undersöka vad kulturverksamheter i urbana periferin är ett 
uttryck av och att försöka analysera effekten av kulturinstitutioner i perifera och 
marginaliserade områden samt vad dessa har för betydelse för platsen. Den preciserade 
frågeställningen är ”Vilken effekt har Tensta konsthall i Tensta?”. Närmare frågar jag mig 
om syftet med konsthallen är att skapa och sprida kultur som bidrar till ekonomisk tillväxt 
genom gentrifiering och eventuellt kommersialisering av konst och kultur.  
 
Denna analys görs utifrån Floridas och Harveys två olika teorier: Kultur bidrar till ekonomisk 
tillväxt gentemot gentrifiering i förorten genom kommersialisering av konst och kultur.  

1.3 Disposition 
Arbetet inleds med en beskrivning av syfte och frågeställning ovan som följs av en 
metodpresentation med avgränsningar. Vidare presenteras en genomgång av teori. Därefter 
redogörs empirin av genomförd studie. Empirin analysers utifrån teori i analysavsnittet och 
avslutningsvis presenteras en slutsats av denna. En diskussion av studien görs i ett avslutande 
diskussionsavsnitt.   

2 Metod 
En empirisk undersökning och analys gjordes genom intervjuer och bedömning och analys av 
litteratur. Information om konsthallen och dess syfte erhölls genom intervju med konsthallens 
chef, och en medlem i konsthallens styrelse. Vidare hämtades information ur texter om 
konsthallens historia och framkomst samt från texter om statliga insatsers syfte med 
kultursatsningar. Annan forskning som är kopplat till Tensta och konsthallen granskades. 
 
Som vetenskaplig metod tillämpas deskription och kvalitativ fallstudie. Deskription används 
för att beskriva Tensta konsthall och Tensta som plats. Fallstudie görs på Tensta konsthall i 
Tensta var området eventuellt får representera andra fall av kulturverksamheter i förorten. 
Svårigheter är att ett ensamt fall aldrig fullt kan representera verkligheten. Komparation av 
två olika områden eller fall hade gett en säkrare analys och trovärdighet för generalisering av 
mitt fall. Som vetenskaplig teknik används intervjumetodik för att ta reda på åsikter och 
kunskaper hos de som arbetar med Tensta konsthall. (Ejvegård, 2009)  
 
Här måste hänsyn tas till att åsikter och tyckande starkt kan påverkas av personliga 
erfarenheter men även av maktrelationer. Undersökarens maktposition var av medvetande, 
men även styrelsen av Tensta konsthall har en maktposition som kan ha kommit att påverka 
mitt tillträde till information. (Ahrne och Svensson, 2011). En eventuell brist med det 
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selektiva urvalet av intervjupersoner kan ha påverkat resultatet på så vis att åsikter från ett 
håll endast framhävdes. Detta jämnades ut genom att även ta med resultatet av en tidigare 
studie, om ungdomars uppfattning av konsthallen.   
 
Kritisk samhällsvetenskaplig metod tillämpades för att få ett vidare perspektiv utifrån de 
valda teorierna och dessa blir förgrunden och det centrala i analysen. Kritisk 
samhällsvetenskap handlar om att identifiera och ifrågasätta antaganden som ligger bakom 
vanliga sätt handla, i detta fall stadsutvecklingsstrateger genom kulturverksamheter i 
förorten. Det finns ett intresse för kulturella traditioner och mäktiga aktörers handlande då de 
kan antas förstena den sociala verkligheten till fördel för vissa särintressen och till nackdel 
för andra. (Alvesson, 2000) 

2.1 Avgränsning 
Den utförda studien pågick under en begränsad tid under vårterminen 2014. Källor för 
underlag för teori och empiri är begränsad. En precisering finns även genom inriktningen på 
den urbana periferin vilket innebär att den behandlar områden i stadens ytterkant (Olsson, 
1997). Precisering sker ytterligare på marginaliserade områden som karakteriserad av utsatta 
områden var individer utestängs från status. Vidare sker en inriktning på så kallade förorten 
som karakteriseras miljonprogramsområden med hög invandringstäthet samt låg social status. 
Fallstudien utgår från ett av flera marginaliserade områden/förorter i Stockholm och kan 
eventuellt utgöra exempel för andra förorter. Däremot ska det finnas vetskap om att studien är 
förenklad och begränsad till fåtal medverkande källor.  

3 Teori 
Nedan redovisas en kort beskrivning av konst och kulturens historiska utformning i 
stadsutvecklingen. Detta följs av genomgång av Harvey och Floridas teorier om kultur i 
staden. En tidigare studie om ungdomars intresse för Tensta konsthall presenteras.  

3.1 Kultur och konst inom stadsutvecklingen  
Kultur som strategiskt inslag i stadsutvecklingen är inget nytt fenomen Ända bak till 1800-
talet har kultur och konst tillämpats för att bygga upp starka stadsdelar (Lysgård, 2012). 
Konsten och kulturen förväntades förr och förväntas än idag att bidra till en förbättring av 
social status. Hierarkiska positioner utvecklades genom etablering och utveckling av 
institutioner som teatrar, operahus, museer och konstprogram. Innan 1960-talet ansågs 
kulturen vara av mindre betydelse för just stadsutvecklingen och hade inte en given plats i 
stadutvecklingsstrategier inom statspolitiken. Under 1970-talet fick kulturen en ny och 
viktigare position i samhällsplaneringen. Tillgång till kultur och kulturella institutioner 
ansågs nu vara socialt positivt och kulturen blev ett medel för att skapa en mer rättvis 
välfärdspolitik. Kulturen skulle hjälpa till att uppnå rättvisa och jämlikhet i samhället. På 
1980-talet förändrades inriktningen av kultur i stadsutvecklingen från social 
jämlikhetssträvan till ekonomisk tillväxt. Bakgrunden till utvecklingen av kulturbaserade 
planeringsstrategier är den industriella och ekonomiska krisen i västvärlden på 1980-talet när 
ökad arbetslöshet resulterade i en social misär då industrier flyttade till lågkostnadsländer. 
Kulturpolitik blev då en central del i omstruktureringen. Städer gick från att vara industri- 
och handelsbaserade till att bli centra för service och underhållning. (Lysgård, 2012) 
 
Kultur och kreativitet i princip verkat som ett mantra över stadsutveckling i världen de 
senaste 20 åren och det är numera vanligt att kultur och kreativitet ligger högt upp på 
dagordningen för stadsutveckling (Lysgård, 2012).  
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3.2 Teorier om kultur i staden: Harvey och Florida  
Nedan presenteras teorier om kultur i stadsplaneringen. Richard Harveys teorier om 
kommersialiseringen av kultur säger att stadsplaneringen anses ha gått från hållbar (för 
välfärdsstaten) till ekonomisk tillväxt (kapitalisering av kultur) (Harvey, 2009). Richard 
Floridas teorier om framväxten av den kreativa klassen säger att denna kommer att ansvara 
för framtida ekonomisk tillväxt.  

3.2.1 Harvey 
David Harvey redovisar i sin vetenskapliga skrift ”The art of rent: Globalization, monopoly 
and the commodification of culture” (2009) problematiken i att kulturen har gått från att vara 
för välfärdsstaten till att bli en handelsvara för ekonomisk tillväxt. Harvey ställer sig frågan 
om hur mycket av det aktuella intresset för lokal kulturell innovation och kulturell utveckling 
som förknippas med att utvinna ekonomisk tillväxt. Han menar att lokal utveckling som har 
potential att ge ekonomiska vinningar kommer stödjas även om den går emot globaliseringen. 
Det är nuförtiden vanligt och viktigt med ”urbant entreprenörskap”, då man genom 
stadsförvaltning binder samman statliga befogenheter och organisationsformer i det civila 
samhället och privata intressen för att bilda sammanslutningar för att vidare främja regional 
utveckling. Aktiviteter och mål för dessa styrsystem, som ofta kallas ”tillväxtmaskiner eller 
”regionala tillväxtkoalitioner”, varierar beroende på vilka krafter som verkar inom de och 
lokala förhållanden.  
 
Symboliska kapital används för att beskriva vad olika grupper står för, ett resultat av sociala 
erfarenheter, kollektiva minnen, ett kapital blir symboliskt när dess värde erkänns av andra 
agenter inom samma fält (Broady, 1998). Kollektiva symboliska kapital beror på äkthet, 
unikhet och icke-replikbara egenskaper (Harvey, 2009). Sådana tecken av lokal utmärkelse är 
svåra att ackumuleras utan att ta upp frågan om lokal delaktighet. Maktpositionen ligger hos 
staten och det handlar om att fastställa vilka delar av befolkningen som ska gynnas mest av 
det kollektiva symboliska kapitalet.  
 
Enligt Harvey (2009) pågår det en kamp om att samla kollektivt symboliskt kapital i en 
konkurrensutsatt värld. Men det dras lokala frågor om vems estetik och vems kollektiva 
minne som ska gynnas. Därav blir det ofta en del av befolkningen som utesluts, den 
marginaliserade befolkningen, och gentrifiering sker. Ansamlingen av kollektivt symboliskt 
kapital, kollektiva minnen, och specifika kulturella traditioner är viktiga aspekter i alla 
former av politisk handling.  
 
Harvey menar att kommersialisering av kultur är ett föremål för kapitalistiska begär 
(vinstintresse och kapitalackumulation). Det fås genom insatser inom kultur, historia, arv och 
estetik. Då uppstår frågan om hur dessa kulturella inventioner själva kan bli ett kraftfullt 
vapen i klasskampen mellan kulturen och pengarna. (Harvey, 2009) 
 
Det finns en tolkning om att kapitalismen producerar lokala kulturer, formar estetiska 
betydelser och därmed dominerar lokala initiativ. Detta för att hindra utveckling av skillnader 
som äventyrar kapitalismens villkor. Denna tolkning motsäger Harvey sig inte, men menar att 
kapitalet har olika sätt att lämpliggöra och extrahera överskott från lokala skillnader, lokala 
kulturella variationer och estetiska betydelser. Skapandet av handelsvaror och 
kommersialisering är typiska kännetecken för vår tid. För att kapitalet inte helt ska förstöra 
det unika så måste det stödja en form av differentiering och tillåta avvikelser samt 
okontrollerbara lokala kulturella utvecklingar. (Harvey, 2009) 
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Sammanfattningsvis kan man säga att Harvey menar att det optimala vore att bygga en 
alternativ typ av globalisering där de progressiva krafterna kan underminera de kapitala, 
snarare än tvärtom. Nu är det de kapitala krafterna som förstör de kulturella krafterna och 
bidrar till kommersialisering av kultur. Detta leder till att det, förenklat förklarat, är pengarna 
som avgör och definierar kultur, och det kan vidare leda till gentrifiering. 

3.2.2 Florida 
Richard Florida redogör i boken ”Den kreativa klassens framväxt” (2012) sin teori om den 
ekonomiska funktion som den så kallade kreativa klassen har i samhället. Han påstår att den 
kreativa klassen genererar ett ökat ekonomiskt värde med hjälp av sin kreativitet. Florida 
definierar den kreativa klassen som en ekonomisk klass och menar att dess ekonomiska 
funktion bär upp och genomsyrar medlemmarnas sociala och kulturella livsstilsval. Floridas 
definition av klass utgår från hur människor organiserar sig i grupper och skapar 
gemensamma identiteter baserat på sina ekonomiska funktioner där de bygger in sina sociala 
och kulturella preferenser och konsumtionsvanor. Den kreativa klassens karakteristiska drag 
är att dess medlemmar ägnar sig åt arbete vars syfte är att skapa nya meningsfulla former. De 
består av forskare, ingenjörer, professorer, poeter, författare, arkitekter, konstnärer med mera 
men även av de som arbetar inom kunskapsintensiva branscher som teknologinäringar, 
medicinska inrättningar och finansmarknaden. Den kreativa klassen växer medan kreativitet 
värderas allt högre. Parallellt med den kreativa klassen växer en annan social grupp, 
serviceklassen, som jobbar inom servicebranschen. Denna är ett resultat av den kreativa 
ekonomins behov. Eftersom medlemmarna ur den kreativa klassen tjänar gott om pengar och 
har långa och oregelbundna arbetstider är de beroende av servicearbetare som tar hand om 
dem och gör deras grovjobb. Det finns en växande klyfta mellan de två olika klasserna. 
(Florida, 2012) 
 
Framväxten av den kreativa klassen är strakt kopplad till förändrade värderingar, normer och 
attityder. Florida har noterat trender som tyder på att den kreativa klassen värdesätter 
individualitet, meritokrati, mångfald och öppenhet. De värdesätter miljöer där de känner att 
alla kan passa in och lyckas, en miljö öppen för olikheter. Även om den kreativa klassen 
värdesätter öppenhet och mångfald är det till viss del en elitistisk mångfald då den är 
begränsad till välutbildade, kreativa människor. Floridas studier visar på att den kreativa 
människan föredrar aktiviteter där de själva deltar aktivt, där gränsen mellan deltagare och 
observatör, mellan kreativitet och kreatör, är otydlig. Man kan påstå att upplevelser håller på 
att ersätter varor och tjänster eftersom de stimulerar våra kreativa förmågor. (Florida, 2012) 
 
En typisk lösning för museum och konsthallar att attrahera besökare är att inrikta sina 
utställningar till en mer kreativ upplevelse, snarare än en statisk utställning där besökaren 
endast betraktar. Rörliga, interaktiva multimediautställningar blir allt vanligare. Samtidigt är 
medlemmar ur den kreativa klassen intresserad av organisk och naturlig gatukultur. Oavsett 
av kvarterets yttre status blir det organiskt på grund av miljön och de som står för det 
kulturella utbudet bor ofta i närheten eller i området. Det är det som gör kulturen naturlig. 
Den är till stor del infödd och spontan, till skillnad från den konst som har hundra år på 
nacken och visas för människor som tagit sig in till staden från villaområden. Känslan ligger i 
att ta del i en kulturell gemenskap snarare än att besöka ett evenemang. Detta är, enligt 
Florida, orsaken till kulturella kvarters dragningskraft. (Florida, 2012) 
 
Florida (2012) menar att kommersialismen inte helt äventyrar den konstnärliga integriteten 
och menar på att denna uppfattning är överdriven. Väldigt få kulturella produkter har en 
politisk grund. Ibland anammar de olika kulturformer men de skapar dem inte. Florida menar 
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att den kreativa ekonomin gynnar kultur och konst genom att den sammanför innovativsfären 
(teknologisk kreativitet), affärssfären (ekonomisk kreativitet) och kulturen (konstnärlig och 
kulturell kreativitet) i mer intima och kraftfulla föreningar. 
 
Platsen har en stor betydelse för den kreativa klassen. Florida (2012) har genom sin forskning 
upptäckt följande trender:  
• Den kreativa klassen flyttar från traditionella företagsområden och arbetarområden till så 

kallade kreativa centra. 
• Dessa kreativa centra hör ofta till vår tids ekonomiska vinnare. De har en hög 

koncentration av den kreativa klassen, men även av kreativ ekonomisk produktion i form 
av innovation och tillväxt i högteknologiska industrin. Regionen är välmående vilket 
visar sig genom ökad sysselsättning och befolkningstillväxt.  

• Kreativa centra har inget behov av traditionella ekonomiska faktorer som naturtillgångar 
och transportleder. De är framgångsrika på grund av att kreativa människor vill bo där, 
företagen följer sedan människorna om de inte startas av de kreativa människorna.  

• Kreativa människor flyttar inte till dessa platser på grund av traditionella faktorer som 
sportanläggningar, shoppingcentrum och turiststråk. Dessa är oattraktiva i många 
kreativa människors ögon. De värdesätter istället högkvalitativa bekvämligheter och 
upplevelser, öppenhet gentemot alla sorters mångfald och framförallt möjlighet att få 
bekräftelse för sin identitet som kreativ människa.  

 
Floridas teori utgår från att regional ekonomisk tillväxt drivs av lokaliseringsbeslut som 
kreativa människor fattar och de föredrar platser med mångfald som är toleranta och öppna 
för nya idéer. Florida har genom sin undersökning kommit fram till en del faktorer som den 
kreativa klassen uppskattar i en stad och bomiljö. Här ingår bland annat en bred varierad 
arbetsmarknad, en livsstil som värderas högre än en anställning, social interaktion och 
autenticitet genom unika och originella upplevelser. Mångfald listades som den viktigaste 
faktorn, då dessa kreativa människor drogs till kulturellt vidsynta platser. Interaktion mellan 
olika kulturer är viktigt. Tolerans gentemot främlingar och intolerans gentemot 
medelmåttlighet är kvaliteter som tilltalar den kreativa klassen. Florida menar att dessa 
kvaliteter går bra ihop med innovation, risktagande och skapandet av nya branscher – 
egenskaper som skapar ekonomisk tillväxt. Florida talar gärna om plastkvalitet som en 
kontrast till det mer traditionella begreppet, livskvalitet. Denna utgörs av vad som finns (en 
kombination av byggd miljö och naturlig miljö, en lämplig plats att leva kreativt liv på), vem 
som finns (en mångfald av människor som integrerar) och vad som händer (livligt gatuliv, 
konst, musik, utomhusaktiviteter, med andra ord kreativa sysselsättningar) på platsen. 
Kreativa människor letar efter platser som är utmaningar i sig själva där folk kan få hjälpa 
till att utforma framtiden. Plastkvalitet är en ständig process där flera aspekter av ett 
samhälle arbetar tillsammans. (Florida, 2012) 

 
Förr var företagen drivkraften i städer, numera har företagen inte längre all makt. Företagen 
flyttar allt oftare till platser där de kompetenta och kreativa människorna finns. Det är 
fortfarande viktigt med ett affärsklimat men det är betydligt viktigare att attrahera och hålla 
kvar människor, särskilt den kreativa människan. Detta innebär att vara öppen för mångfald 
samt investera i bekvämligheter som människor verkligen vill ha istället för att använda 
ekonomiska incitament för att locka företag. Det är viktigt för platser att attrahera invandrare 
och bohemer samt att vara öppen för all typ av mångfald. (Florida, 2012) 
 
Florida (2012) menar att många i-länders ekonomi håller på att röra sig bort från tjänste- och 
varuproduktionen mot mer kvalificerade och kreativa sektorer. Därför bör man satsa på 
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kreativitet. Inkomstklyftor och segregeringen ökar, städer och förorter delas upp mellan de 
som har och de som inte har. Den kreativa klassen föredrar de platser som erbjuder sina 
invånare betydligt mer resurser och möjligheter för att lyckas – allt från bättre skolor till mer 
gynnsamt socialt sammanhang. Den kreativa klassen har ett ekonomiskt intresse av att 
minska klassklyftorna. Detta möjliggörs inte bara genom välgörenhet eller bidrag från staten, 
utan främst genom att vi tar vara på människors kreativitet och ser till att alla integreras i den 
kreativa ekonomin.  

3.3 Tidigare forskning 

3.3.1 Tenstaungdomarnas förhållning till konst och Tensta konsthall 
En studie om Tensta konsthalls ambitioner och tenstaungdomars intresse och syn på konst 
och konsthallar har gjorts i ett examensarbete på Luleås Tekniska Högskola. En av 
konsthallens målsättningar är att nå ut till en ny publik och därmed ungdomarna i området. 
Konsthallen försöker därför intressera ungdomar för samtidskonst. Undersökningen gjordes 
med hjälp av enkäter och resultatet visade att konst inte prioriteras bland dessa ungdomar, det 
var vanligt att de inte ens visste om konsthallens existens. Studien visar att det finns 
skillnader i attityden runt konst och att detta bland annat beror på konsthallens och 
ungdomarnas olika sociokulturella referensramar. Tensta konsthalls ambitioner är inte helt 
förenliga med ungdomarnas intresse och syn på konst och konsthallar. (LTU, 1999) 

4 Empiri 
Nedan redogörs studiens resultat av den empiriska efterforskningen utifrån information från 
litteratur om Tensta och Tensta konsthalls historia, samt intervjuer.  

4.1 Tensta och Tensta konsthall  

4.1.1 Tensta 
Tjugo minuter med tunnelbanans blå linje från Stockholms central ligger stockholmsförorten 
Tensta. Tensta började byggas upp på 1960-talet som ett av Stockholms miljonprogram efter 
att Järvaområdet länge hade pekats ut som ett lämpligt område att bygga ut Stockholm på. 
Tensta omringas av Akalla, Husby och Kista i norr och Rinkeby i söder. Dessa är idag, precis 
som Tensta, klassiska miljonprogramsområden, som präglas av utanförskap, hög arbetslöshet 
och har en stor andel personer med utländsk bakgrund (SCB, 2009). (Hedin, 2008) 
 
Genom miljonprogrammet skapades ett antal ytterstäder/förorter som med åren kom att 
präglas av viss isolering och negativ socioekonomisk utveckling. Tensta har cirka 20 000 
invånare, varav över 80 % har utländsk bakgrund och siffran växer. Områdets centrala del 
utgörs bland annat av ett torg med fruktstånd och ett centrum med butiker samt ett rikt 
utländskt utbud av livsmedel.  

4.1.2 Tensta konsthall 
I Tensta ligger Tensta konsthall som grundades 1998 av en tenstabo vid namn Gregor 
Wroblewski. Konsthallen ligger lokaliserad i en, tidigare outnyttjad, lagerlokal under Tensta 
centrum (se figur 1). Tensta konsthalls tillkomst var en del av en satsning för att bryta den 
negativa utvecklingen och skapa ett lokalt engagemang men även för att öka kontakterna med 
andra delar av staden (Ekman, 2012). 1993 utsågs Stockholm till Europas kulturhuvudstad 
1998 (Kulturhuvudstadsåret, K´98). I programarbetet inför K´98 ville man ha ut en positiv 
effekt som följd av kulturverksamhet i ytterstaden som ansågs vara dåligt utrustad med 
kulturförmedlande arenor. En tanke var att projekten skulle få en ny publik och man ville 
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placera konsten i nya geografiska sammanhang. Wroblewski skrev i augusti 1995 till kansliet 
till K´98 och presenterade iden på konsthallen. (Ekman, 2012) 
 
Wroblewskis avsikt var delvis att attrahera den lokala publiken. Samtidigt som utställningar 
som var relevanta för många boende i Tensta lockade lokalbefolkningen, attraherades även 
publik från andra delar av Stockholm. Konsthallen lyckades även attrahera den etablerade 
konstpubliken från Stockholm innerstad. Elever från Järvas Konstskola arbetade delvis med 
utställningarnas uppbyggnad som en del i undervisningen. (Ekman, 2012)  
 
Wroblewski kom till Tensta i mitten av 1980-talet och arbetade tidigare som fritidsledare och 
fältassistent. Efter att ha startat Tensta konsthall blev han snabbt ett omtalat namn inom 
konstkretsen, så småningom blev han invald i Moderna Museets styrelse. Runt 10 000 
besökte utställningarna varje år och det skrevs många artiklar i dagspressen om konsthallen 
och Tensta. Tensta konsthall satte ”Tensta på kartan”. Wroblewskis tanke var från början att 
ställa ut samtida konst av ledande konstnärer från Europa, men vissa lokala politiker ville 
göra utställningarna bredare och med en tydligare koppling till området. Tenstabor och 
politiker försökte på detta sätt påverka Wroblewskis val av utställningar. En form av 
maktkamp mellan konsthallens politiska styrelsemedlemmar och konsthallens grundare 
inleddes. Wroblewski försökte påverka bidragsgivarna att ta ett mer långsiktigt ansvar. Han 
blev så småningom bortmanövrerad från konsthallen. Wroblewski menar att Tensta styrs av 
politiker och förvaltning som saknar förankring till området och som inte ens bor där (Hedin, 
2008). 
 

 
Figur. 1. Entré Tensta konsthall. (Foto: Lilly Abraham, 2014) 

Att konsthallen förverkligades hade mest med personligt engagemang att göra, men även med 
hjälp av finansiering av Stockholms kommuns Ytterstadssatsning och Kulturhuvudstadsåret. 
Svenska bostäder, Kultur- och Idrottsförvaltningen samt Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning 
hade även betydelse för etablering av konsthallen. (Ekman, 2012) 
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Ytterstadssatsningen var ett initiativ av den socialdemokratiska majoriteten i Stockholms 
stadshus var man satsade på förnyelse och upprustning av ytterstaden. Målet var att förbättra 
närmiljön och att öka medborgarnas möjligheter i området (Integrationsförvaltningen, 2002).  
 
Framträdandet för konsthallen hade tre mål: att visa svensk och internationell samtidskonst, 
att nå den etablerade publiken och att bygga upp en ny publik med lokal förankring, det vill 
säga i västra Stockholm. Genom konsthallens geografiska läge skulle den nya publiken nås. 
Konsthallen framställdes som spjutspetsprojekt för integrationssträvan då den tillsammans 
med andra projekt i Järvaområdet skulle utveckla en kulturmiljö med integrationspotential. 
(Ekman, 2012) 

4.1.3 Gregor Wroblewski (chefen) får sparken 
Styrelsen bestämde sig för att avskeda Wroblewski, chefen för konsthallen, och stänga av 
honom från arbetsplatsen. Detta med hänvisning till konsthallens tillkomst och den opinion 
som bildats för att bevara konsthallens tillstånd stod i kontrast till stiftelsens beslut. 
Wroblewski menade att han inte ville närvara vid styrelsemöten så länge styrelsens 
sammansättning inte förändrades. Han menade att de som satt i styrelsen inte hade lokal 
anknytning. Det blev en konflikt mellan konsthallschefen och styrelsen. Stödet för 
Wroblewski lokalt var starkt, men även i den etablerade konstvärlden. Protesterna var dock 
verkningslösa och Wroblewski sades upp år 2003. (Ekman, 2012)  

4.1.4 Styrelsen för stiftelsen Tensta konsthall  
Stiftelsen Tensta Konsthall övertog huvudmannaskapet från Spånga-Tensta stadsförvaltning 
år 2000. Åtgärden ansågs möjliggöra ett långsiktigt arbete och dess ändamål var att främja 
visningen av högkvalitativ konst och produktion av utställningar, undervisning och utbildning 
kring konst samt närliggande kulturella evenemang. (Ekman, 2012) 
 
Idag består styrelsen för stiftelsen Tensta konsthall av sex personer som jobbar ideellt och 
deras uppgift är att ta ett övergripande ansvar för ekonomin och sätta ramar för 
verksamhetens inriktning. Den konstnärliga inriktningen bestäms av konsthallschefen. Sedan 
2008 när Calle Nathanson tillträdde som ordförande i styrelsen har verksamheten vuxit, dels 
på grund av rekrytering av rätt person med ett stort kontaktnät i Europa men även i världen 
som skapade nya möjligheter för konsthallen. Styrelsen och ledningen har idag, enligt 
Nathanson, samma gemensamma mål. Enligt stadgar ska minst två i styrelsen ha lokal 
förankring och detta uppfylls genom att två av sex i styrelsen bor i närområdena, Spånga och 
Rinkeby. Samtliga i styrelsen har etnisk svensk bakgrund.1 

4.1.5 Finansiering 
Verksamheten finansieras med offentliga medel. De huvudsakliga bidragsgivarna har varit 
Stockholms stads kulturnämnd, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd, Statens kulturråd och 
Stockholms Läns Landstings kulturnämnd. För Kulturrådet var det viktigt, i bedömning av 
institutionens ansökning av verksamhetsbidrag, att konsthallens konstnärliga program var på 
hög nivå och att man lyckades presentera betydande konstnärskap som annars inte visats i 
Stockholm. Detta skulle leda till att Tensta konsthall fyllde ett tomrum i Stockholms konstliv 
och publikströmningen var god enligt Kulturrådet. Den pedagogiska inriktningen ansågs 
också som viktig. (Ekman, 2012) 
 

                                                        
1 Calle Nathanson, ordförande i styrelsen för stiftelsen Tensta konsthall, intervju den 15 maj 
2014. 
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Konsthallen är helt beroende av den offentliga finansieringen men det styr inte innehållet 
utan konsthallen har fortfarande hög konstnärlig frihet2.  
 
Konsthallen är självständig, då den startade som en privat stiftelse tack vare ett 
gräsrotsinitiativ (av Wroblewski) och sedan blev en stiftelse. Självständigheten är positiv 
enligt Tensta konsthalls chef, Maria Lind3. Däremot är konsthallen inte skyddad som en 
kommunal eller statlig institution är och Lind anser att konsthallen länge har varit och 
fortfarande är underfinansierad på grund av dess styrelseform. (Ekman, 2012) 

4.1.6 En kursändring för Tensta konsthall 
Man satsade nu (efter avskedandet av Wroblewski) på en mer ökad delaktighet hos 
konsthallens besökare. Verksamhetsbidragen för kommande år villkorade att styrelsen skulle 
kompletteras med minst två ledamöter med lokal förankring. Rekrytering hade tidigare varit 
prioriterad men hamnat i bakvatten. Styrelsen förstärktes så småningom med två nya 
ledamöter som hade förankring i lokala organisationer, bland annat Spånga-Tensta 
stadsdelsförvaltning. (Ekman, 2012) 
 
Strax därefter beslutades att en ny konstnärlig ledning på sikt skulle ta över chefskapet för 
Tensta konsthall. Den nya ledningen hade som villkor för uppdraget att förändra 
verksamheten. De ville ersätta den traditionella pedagogiken med en genomgående ökad 
delaktighet hos publiken. Man ville möjliggöra ett utbyte mellan professionella och icke-
professionella kreatörer, ett aktivt publikdeltagande. Interaktiva multimediautställningar är ett 
sätt att förmedla konsten på (Tenstakonsthall, 2014). Det långsiktiga målet var att stimulera 
intresset hos framförallt ungdomar att våga söka sig till konstnärliga högskoleutbildningar. 
Under denna ledning skapades ett nytt torg, en ny mötesplats, på den tidigare parkeringen 
utanför Tensta konsthall. Viljan att fylla platsen med liv och närvaro var ett försök att 
åstadkomma sociala sammanhang. (Ekman, 2012)  
 
Den nya ledningen lämnade sitt uppdrag efter dispyter om att en styrelsemedlem fått en stor 
ersättning som tagit upp en stor del av konsthallens budget och varit en bidragande effekt till 
de ekonomiska problem som konsthallen kom att möta. De ansåg att styrelsen, som ansvarade 
för ekonomin, inte gjorde sitt jobb korrekt. (Ekman, 2012) 
 
Den nya chefen som tillkom därefter intresserade sig för institutionens betydelse för de 
specifika förutsättningar som rådde för Tensta. Han ansåg att konsthallen var intressant på 
grund av dess geografiska placering och dess betydelse för lokalsamhället. Då konsthallen 
var en av de få institutionerna i ett område under nedmontering, ansågs konsthallens existens 
vara en möjlighet till stolthet i stadsdelen. (Ekman, 2012) 
 
Tenstas Underjordiska Konstklubb bildades för ungdomar som bodde i området. Även ett 
samarbete med Tensta gymnasium fanns. Ett konstkollo som riktades till ungdomar i 
Stockholmsregionen skapades. Konsthallen uppfattade sig själv som en mötesplats och ett 
forum för diskussion och detta innebar att besökarantalet ökade. Men enligt en tidigare 
anställd saknades den typ av lokala relationer som är nödvändiga för ett meningsfullt utbyte. 
(Ekman, 2012) 

                                                        
2 Calle Nathanson, ordförande i styrelsen för stiftelsen Tensta konsthall, intervju den 15 maj 
2014. 
3 Maria Lind, chef Tensta konsthall, intervju den 5 maj 2014. 
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4.1.7 Maria Lind och Tensta konsthall idag 
Så småningom (år 2010) lämnade den sittande chefen Tensta konsthall av personliga skäl. År 
2011 tog den nu sittande chefen, Maria Lind, över ledarskapet för Tensta konsthall. Linds 
intresse för konst skapades i tidig ålder då hon växte upp i en familj med stor respekt till 
konst. Hon har ett tidigare internationellt nätverk som kom att skapa nya möjligheter för 
konsthallen. Vid tillträdet upplevde hon situationen på konsthallen som trött och nedkörd och 
en strukturell förstärkning behövdes: ekonomiskt, lokalmässigt och personalmässigt. 
Svårigheter låg i att de svenska offentliga bidragen inte ökade. Den främsta åtgärden 
handlade om att söka pengar, detta gjordes genom att ingå i europeiska samarbeten, svenska 
samarbeten med bland annat utbildningsinstitutioner, och genom bidragsökning för projekt 
som inte är rena konstprojekt (stiftelser för socialt arbete och integration). Linds ambition vid 
tillträdet var att visa samtidskonst på hög nivå och förmedla det på ett sådant sätt som kan 
vara meningsfulla i Tensta. Samtidigt ville man göra konsthallen till en lokal mötesplats. Ett 
café öppnades och kunde fungera som en mötesplats och en ytterligare anledning att besöka 
konsthallen.4  
 
Ett övergripande mål sedan 2011 har varit att konsthallen ska gå från att drivas som ett 
projekt till att drivas som en institution med den typ av stabilitet och kontinuitet som en 
institution besitter, där det ingår ökad och långsiktig finansiering, förstärkning av 
personalstyrka och uppfräschning av lokaler5.  
 
Vid ett tillfälle hölls ett utställningsprojekt på Tensta konsthall som sedan ställdes ut på 
auktionshuset Bukowskis, beläget i centrala Stockholm, där konsten såldes. Valet att låta en 
del av utställningen visas och säljas på Bukowskis ledde till en livlig debatt i pressen. 
Samarbetet mellan den offentligt finansierade konsthallen i Tensta och den framträdande 
aktören på en kommersiell marknad (auktionshuset), kritiserades. Konstvärldens tilltagande 
globalisering och kommersialisering diskuterades i pressen (Ekman, 2012). En 
skattefinansierad konsthalls konst säljs på en kommersiell auktionsfirma för att kunna 
granska pengarnas ökade makt över konsten. Med andra ord: man analyserar utvecklingen 
genom att bidra till den (Ekman, 2012). Detta var ett sätt för Lind och Tensta konsthall att 
poängtera och lysa upp frågan om konstens existensformer6. Man ville få upp ämnet på 
agendan. I det Svenska offentliga samtalet om kultur hade pengar och kommersialisering 
samt förhållandet mellan det och det offentliga stödets förändring inte diskuterats innan. Lind 
menar att ingen står fri i situationen om kommersialisering av konsten, även om man jobbar 
på en konsthall som är icke-kommersiell så är systemet så integrerat att man ändå är indragen 
i någon mån. Det går med andra ord inte att hålla sig ren, därför är det bättre att tematisera, 
enligt Lind.  

4.1.8 Vad gör Tensta konsthall för Tensta? 
Tensta konsthall visar endast samtidskonst, oberoende av skaparens relation till området 
Tensta. Lind menar att det hade varit bristande respekt för konsten att ställa ut konstnärer från 
Tensta bara för sakens skull. Tensta konsthall jobbar alltid genom konsten och försöker nå 
lokalbefolkningen genom att identifiera gemensamma angelägenheter med det som konsten 
och konstnären tar upp i sina verk och det som konsthallen försöker formulera i utställningar 

                                                        
4 Maria Lind, chef Tensta konsthall, intervju den 5 maj 2014. 
5 Ibid. 
6 Ibid. 
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och andra projekt7. Utifrån detta tas kontakt med individer och grupper lokalt som kan ha en 
vilja att diskutera någonting.  
 
Samarbetspartners är bland annat Kvinnocenter i Tensta och Hjulsta, Internationella 
bekantskaper, Tensta bibliotek, Ross Tensta Gymnasium, Kurdiska föreningen och 
Livstycket (Ekman, 2012). Lokala grupper kontaktar konsthallen för att låna konsthallens 
lokaler. Till dessa tillhör bland annat Rädda Barnens föräldraträffar, Svenska med baby, och 
en grupp tjejer med somalisk bakgrund från gymnasiet8. Som ovan redovisat finns även 
projekt som konstklubb och kollo för ungdomar. Tensta konsthall ansvarar för det 
konstnärliga programmet på den årliga festivalen Stockholm Music and Art på Skeppsholmen 
och här är utbytet mellan innerstad och ytterstad viktig med exempelvis spelningar framför 
konsthallen och unga tenstabor som arbetar som funktionärer på festivalen (Ekman, 2012).  
 
Tensta konsthall skapar genom sin verksamhet en sociokulturell mötesplats9. Tenstabor 
kommer dit och upplever konst och fikar på cafét. Nathanson menar att detta skapar trygghet 
och en hållbarhet i boendemiljön då det leder till ett ökat socialt kapital. Socialt kapital kan 
definieras som summan av tillit och förtroende som individer i ett samhälle har för varandra 
(Rothstein, 1998). På en plats där cafémiljöer saknas fyller Tensta konsthalls café en lucka i 
den sociala sfären (Ekman, 2012). 
 
Tensta konsthall gynnar Tensta som plats genom att omnämnas i media i positiva termer (och 
att Tensta inte kopplas till våld och problem). Tensta konsthall är en plats som har identitet 
som går att relatera till, har ett café, samt en konsthall som kan användas på olika sätt10. Lind 
menar att samtidskonsten ofta förhåller sig till samhället och frågor som berör oss som lever 
idag och därför finns det omedelbart beröringspunkter med alla typer av folkgrupper.  
 
Under de senaste fem åren har budgeten genom bland annat stöd av EU, European Cutural 
Foundation, Foundation for Arts Initiative ökat mycket. Detta har möjliggjort en utökning av 
tjänster. Under 2012 hade konsthallen drygt 20 000 besökare som är en fördubbling i 
förhållande till de siffror som redovisades under det senaste decenniet (Ekman, 2012). 
Verksamheten går alltså framåt, enligt Lind.  

5 Analys 
Resultatet från fallstudien visar att uppkomsten av Tensta konsthall initialt var ett 
gräsrotsinitiativ av konsthallens grundare. Tillkomsten var däremot beroende av finansiering 
av statliga bidrag som ofta ställer specifika krav på kulturverksamheten. Genom konsthallens 
geografiska läge nås den nya publiken. Konsthallen ställer endast ut samtidskonst som lockar 
den etablerade publiken som huvudsakligen inte finns lokaliserad i området Tensta. I Tensta 
konsthalls mål ingår att visa svensk och internationell samtidskonst, att nå den etablerade 
publiken samt att locka en ny publik med lokal förankring. Konsthallen framställdes som ett 
av flera integrationsprojekt i området. En studie från LTU visar att konsthallens målsättningar 
är att nå ut till en ny publik och därmed ungdomarna i området, inte stämmer överens med 
ungdomarnas intresse för konst och konsthallar. Studien visar att det finns skillnader i 

                                                        
7 Maria Lind, chef Tensta konsthall, intervju den 5 maj 2014. 
8 Ibid. 
9 Calle Nathanson, ordförande i styrelsen för stiftelsen Tensta konsthall, intervju den 15 maj 
2014. 
10 Maria Lind, chef Tensta konsthall, intervju den 5 maj 2014. 
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attityden runt konst som dels beror på konsthallens och ungdomarnas olika sociokulturella 
referensramar.  
 
Nedan analyseras fallstudien utifrån den teori som presenterats från Harvey och Florida, för 
att vidare analysera effekten av Tensta konsthall i Tensta. 
 
Florida, till skillnad från Harvey, menar att kommersialismen inte helt äventyrar den 
konstnärliga integriteten och menar på att denna uppfattning är överdriven. Han menar att 
den kreativa ekonomin gynnar kultur och konst, medan Harvey menar att den förstör kulturen 
genom kommersialisering.  

5.1 Kommersialisering av kultur och Gentrifiering 

5.1.1 Kommersialisering av kultur 
Kommersialisering av kultur och konst sker enligt Harvey (2009) genom att kapitalismen styr 
och definierar konsten då den blir en handelsvara för ekonomisk tillväxt. Tensta konsthall 
ställer ut samtida konst och har som mål att verka som en traditionell konsthall med bland 
annat utställningar som inte visats i Stockholm förut. På detta sätt kan de inte antas vara 
unika i sitt fall. Unikhet kan även antas kunna uppnås genom att anpassa konsten med hänsyn 
till lokaliseringen, Tensta. Detta är inget som finns med i Tensta konsthalls mål men eftersom 
samtidskonst relaterar till samhället idag så blir konsten och utställningarna i Tensta konsthall 
på ett sätt anpassat och relaterat till lokaliseringen Tensta11.  
 
Under tidigare styre har det funnits oenigheter mellan konsthallens grundare och lokala 
politiker samt tenstabor om hur konsthallen ska rikta sin verksamhet. Strax efter konsthallens 
verksamhet startade ville lokala politiker göra utställningarna bredare och få en tydligare 
koppling till området (Ekman, 2012). Wroblewski, som var den sittande chefen och 
konsthallens grundare ville att bidragsgivarna skulle agera mer långsiktigt och låta honom 
ställa ut samtida konst. Politikerna och bidragsgivarna vann denna kamp (Ekman, 2012) och 
detta kan kopplas till Harveys antagande om att lokal utveckling som har potential att ge 
ekonomiska vinningar kommer stödjas även om den går emot globaliseringen (Harvey, 
2009). Efter genomförd studie påvisas Wroblewskis vision om att konsthallen med sin 
verksamhet skulle bidra till området genom existensen av en traditionell konsthall i ett 
område som Tensta. På detta sätt sattes ”Tensta på kartan” (Hedin, 2008) och detta bidrar i 
sin tur till folk utifrån besöker området.  

5.1.2 Urbant entreprenörskap 
Tensta konsthall kan ses som ett resultat av ”urbant entreprenörskap” som, Harvey menar, 
gynnar regional utveckling genom att slå ihop staten och organisationsformer i det civila 
samhället. Konsthallen finansieras med statliga bidrag, och startades ur initiativ av en 
privatperson i det civila samhället. Konsthallens tillkomst var en del av en satsning för att 
bryta den socioekonomiska negativa utvecklingen i området och skapa ett lokalt engagemang 
(Ekman, 2012), dessa är åtgärder för att gynna regional utveckling. Att konsthallen i Tensta 
förvekligades hade även dels att göra med hjälp av finansiering av Stockholms kommuns 
Ytterstadssatsning, som var ett initiativ av staten att satsa på förnyelse och upprustning av 
ytterstaden (Integrationsförvaltningen, 2002). Ytterstadssatsningen har aktiviteter som verkar 
för att förbättra närmiljön och att öka medborgarnas möjligheter i området då de styrs av 
socialdemokratiska röster i Stockholms stadshus. Vidare har ledningen av Tensta konsthall 
som mål att visa svensk och internationell samtidskonst, att nå den etablerade publiken, men 
                                                        
11 Maria Lind, chef Tensta konsthall, intervju den 5 maj 2014. 
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även att bygga upp en ny publik med lokal förankring (Ekman, 2012). De är dock beroende 
av bidrag från dessa typer av statliga organisationer.  

5.1.3 Kollektiva symboliska kapital 
Enligt Harvey (2009) blir lokal delaktighet aktuellt vid skapandet av kollektiva symboliska 
kapital. Kollektiva symboliska kapital beror på äkthet, unikhet och icke-replikbara 
egenskaper. Maktpositionen som ligger hos staten handlar om att fastställa vilka delar av 
befolkningen som ska gynnas mest av det kollektiva symboliska kapitalet (Harvey, 2009). En 
liten kraftfull del av de lokala medborgarna avgör detta. I detta fall är det två av sex i 
styrelsen för stiftelsen Tensta konsthall som faktiskt är lokala medborgare (Ekman, 2012). 
Andra enheter som kan antas vara beslutsfattare av vilka som ska gynnas av det kollektiva 
symboliska kapitalet är bidragsgivarna, som sällan har någon lokal anknytning.  
 
I kampen om att samla kollektivt symboliskt kapital uppstår lokala frågor om vems estetik 
och vems kollektiva minne som ska gynnas (Harvey, 2009). Tensta är idag ett segregerat 
miljonprogramsområde där majoriteten av befolkningen har utländsk härkomst (Ekman, 
2012). Konsthallens ställer endast ut samtida konst, utställarens härkomst och lokala 
anknytning har ingen betydelse12. Därför kan det komma att en, i detta fall, stor del av 
befolkningen utesluts, då dagens samtidskonst är accepterad och etablerad hos den vita 
medelklassen som inte är representativ för tenstabor.  
 
En plats identitet definieras av alla typer av krafter i området och därför är ansamlingen av 
kollektivt symboliskt kapital, kollektiva minnen, och specifika kulturella traditioner viktiga 
aspekter i alla former av politisk handling (Harvey, 2009). Tensta konsthall blir, genom dess 
existens, en del av alla krafter som definierar området Tensta.  

5.1.4 Kapitalismen och statens makt 
Problem uppstår när det jämt och ständigt är statliga kulturorganisationer som genom sina 
bidrag styr verksamheten genom villkor för bedömning av konsthallens ansökning om 
verksamhetsbidrag. Exempelvis att konsthallen bör lyckas presentera betydande konstnärskap 
som innan inte visats i Stockholm (Ekman, 2012). Konsthallen är beroende av dessa typer av 
finansiering. Harveys teori förklarar hur kulturen på så sätt inte har någon makt över 
kapitalismen, som i detta fall kan motsvara staten, och hans tolkning att kapitalismen 
producerar lokala kulturer samt formar estetiska betydelser och definierar konst kan användas 
här. Harvey menar att kommersialisering och skapandet av handelsvaror är typiska för vår 
tid. Detta kan exemplifieras genom Tensta konsthalls utställning som, Lind13 förklarar, 
gjordes i samband med auktionshuset Bukowskis som är en framträdande aktör på en 
kommersiell marknad. Lind menar att all konst befinner sig i ett system av kommersialisering 
(där pengarna styr konsten) som är större än just fallet med utställningen på auktionshuset.  
 
Staten satsar på kulturverksamheter i förorten (Integrationsförvaltningen, 2002) utifrån vissa 
kriterier som i sin tur kommer att definiera konst då det påverkar hur kulturverksamheten 
verkar och även om kulturverksamheten verkar. Staten och pengarna kan därför antas ha 
makten över konsten.  

5.1.5 Integration  
Målet om att locka en ny publik med lokal förankring kan uppfyllas genom konsthallens 
geografiska läge (Ekman, 2012). Lokalisering av en konsthall i området Tensta utgör en 
                                                        
12 Maria Lind, chef Tensta konsthall, intervju den 5 maj 2014. 
13 Ibid. 
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möjlighet att jobba med integrationsåtgärder genom kulturverksamheten. Detta sätta att jobba 
med kultur tyder inte på Harveys teorier om kommersialisering av kultur. Man utnyttjade 
detta sätt att arbeta för att dra nytta av konsthallen och kulturverksamheten som en 
rekryteringsgrund för bland annat ungdomar i området till högre konstutbildningar (Ekman, 
2012). Undersökningar visar däremot att konsthallens ambitioner inte är helt förenliga med 
ungdomarnas intresse och syn på konst och konsthallar, och att många i området inte ens vet 
att konsthallen existerar (LTU, 1999).  

5.1.6 Gentrifiering 
Å ena sidan kan villkor som kulturrådets, om krav för utställning av samtidskonst som aldrig 
visats i Stockholm förr, i långa loppet leda till gentrifiering i områden som Tensta då den 
lockar den etablerade publiken (som inte är typiskt förekommande bland lokalbefolkningen). 
Å andra sidan bidrar mål (som Ytterstadssatsningens) till att förbättra närmiljön och att öka 
medborgarnas möjligheter i området till att förhindra gentrifiering.  
 
Tensta konsthall vill locka lokalbefolkning genom att förmedla den bästa samtidskonsten på 
sätt som kan vara meningsfulla för Tensta. Enligt Lind handlar det mindre om att gissa vad 
befolkningen vill ha och mer om att tänka vad som är brännande och centralt just nu för 
samtidskonsten. Då samtidskonsten ofta förhåller sig till samhället och frågor som berör oss 
som lever idag finns det omedelbart beröringspunkter med alla typer av folkgrupper, även 
grupper som finns i området där konsthallen verkar.14 

5.2 Den kreativa klassen  

5.2.1 Servicegruppen  
Tensta utgörs av ett miljonprogramsområde som präglas av viss isolering och negativ 
socioekonomisk utveckling (Ekman, 2012). Det enklaste sättet att se Tenstas arbetande 
lokalinvånare är utifrån Floridas (2012) teori om servicegruppen som växer parallellt med 
den så kallade kreativa klassen. 

5.2.2 Den kreativa klassen 
Tensta konsthall tillkomst var en satsning för att dels bryta en negativ utveckling och skapa 
lokalt engagemang men även för att öka kontakterna med andra delar av staden (Ekman, 
2012). Floridas teorier förklarar väl hur man kan se detta som ett försök att locka dit 
etablerade inom konsten och den kreativa klassen. Den kreativa klassen värdesätter öppenhet 
och mångfald men utgörs dock av en elitistisk mångfald då den är begränsad till välutbildade, 
kreativa människor (Florida, 2012). Tenstas befolkning utgör mångfald men befolkningen 
består inte av en, enligt Florida, kreativ klass utan snarare av en serviceklass som i liten grad 
är välutbildad.   
 
Enligt Florida uppskattar den kreativa klassen naturlig gatukultur och föredrar aktiviteter där 
de får vara med i den kreativa upplevelsen, alltså där gränsen mellan kreativitet och kreatör, 
är otydlig (Florida, 2012). Tensta konsthall jobbar med att öka delaktigheten hos publiken 
och vill möjliggöra ett utbyte mellan professionella och icke-professionella kreatörer, ett 
aktivt publikdeltagande (Ekman, 2012), som enligt Florida uppskattas av den kreativa 
klassen. De arbetar med interaktiva multimediautställningar (Tenstakonsthall, 2014). 
Medlemmar ur den kreativa klassen är även intresserade av organisk och naturlig gatukultur. 
Kvarterets yttre status är mindre viktig om den är organisk och levande och utgörs av det 
kulturella utbudet som ofta bildas av boende lokalt (Florida, 2012). Utifrån detta kan Tensta 
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tänkas ha en autentisk gatukultur av torg med lokala fruktstånd och utländskt utbud av 
livsbutiker och andra butiker (Ekman, 2012). Att denna typ av utbud är infödd och spontan, 
gör kulturen naturlig enligt Florida (2012). Naturlig kultur skiljer sig från kultur genom konst 
som inte har med den lokala platsen att göra. Tensta konsthall, som ställer ut samtidskonst, 
har satsat på ett nytt torg utanför konsthallen (Ekman, 2012). Ett nytt café bedrivs även i 
konsthallens entré. Detta för att fylla plasten med liv och närvaro som kan komma att 
åstadkomma sociala sammanhang. Ett gatuliv i samband med konsthallen kan förstås som en 
typ av miljö som uppskattas av den kreativa klassen, då känslan ligger i att ta del i en 
kulturell gemenskap (Florida, 1012). Tensta kan på så sätt ha potential till att bli en intressant 
plats för den kreativa klassen som söker sig till autentiska kulturrika miljöer.  

5.2.3 Kommersialismen 
Florida (2012) menar, till skillnad från Harvey, att kommersialismen inte äventyrar den 
konstnärliga integriteten. Han menar att få kulturella produkter har en politisk grund. Den 
politiska grund i Tensta konsthalls tillkomst låg i att staten ville satsa på ytterstaden (Ekman, 
2012). Tillkomsten hade även att göra med personligt engagemang för konsten och området, 
av bland annat grundaren Wroblewski. Kulturformen i form av etablerandet av en konsthall 
skapades inte i detta fall av en politisk åtgärd. Däremot anammades kulturformen av det 
politiska initiativet för valet att finansiera kulturverksamheten. På detta sätt gynnar kreativ 
ekonomi kulturen och konsten, enligt Floridas tolkning. Tensta konsthalls chef15 menar att 
det blir en utmaning för Tensta konsthall som visar samtida konst då de svenska offentliga 
bidragen inte ökar för konstverksamheter som bedriver ren konstverksamhet. Därför sökes 
bidrag genom europeiska samarbeten samt för projekt som inte är rena konstprojekt (stiftelser 
för socialt arbete och integration). Här är problemet att den statliga finansieringen inte räcker 
till. Lind tror att den statliga kultursatsningen har mer att göra med demokratiåtgärder än 
ekonomisk styrande av kulturen16.  

5.2.4 Platsen 
Platsens bemärkelse för den kreativa klassen utgörs blanda annat av kreativa centra (Florida, 
2012). Tensta har i dagsläget inte egenskaper för att definieras till kreativt centra enligt 
Floridas definition, men potentialen finns då området är kulturrikt och autentiskt. Kreativa 
centra är ofta ekonomiska vinnare som har en hög koncentration av den kreativa klassen 
(Florida, 1012). Tensta har inga av dessa egenskaper utan är snarare ett område under 
upprustning (Integrationsförvaltningen, 2002). En faktor i detta upprustningsprojekt är 
tillkomsten av Tensta konsthall som kom att tänkas få betydelse för platsen, och en möjlighet 
till stolthet i stadsdelen (Ekman, 2012). Florida har även noterat trender som tyder på att 
kreativa centra blir framgångsrika på grund av att människor vill bo där då den utgör en miljö 
där kreativitetens alla former stödjs. Kreativa människor flyttar inte till plaster på grund av 
traditionella ekonomiska faktorer som shoppingcentrum, motorvägar och turiststråk. De 
värdesätter istället upplevelser och öppenhet gentemot alla sorters mångfald och framförallt 
möjlighet att få bekräftelse för sin identitet som kreativ människa (Florida, 2012). Tensta 
saknar dessa traditionella anläggningar som är ointressanta för den kreativa klassen och har 
samtidigt mångfald i området samt en autentisk kulturell miljö (Ekman, 2012).  
 
Floridas teorier förklarar hur man kan se på Tensta som en intressant plats för lokalisering 
som bidrar till regional ekonomisk tillväxt. Regional ekonomisk tillväxt drivs av 
lokaliseringsbeslut som kreativa människor fattar (Florida, 2012). Tensta som är rik på 
mångfald är på detta sätt en intressant plats för lokalisering av en konsthall. Den grupp av den 
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16 Ibid. 
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kreativa klassen som Florida granskat föredrar en flexibel, halvanonym miljö var de kan 
bygga olika sorters relationer. Tensta är en plats som är en utmaning i sig själv då området är 
under utveckling, där folk kan hjälpa till att utforma framtiden vilket Florida menar 
uppskattas av den kreativa klassen.  
 
Egenskaper som uppskattas i den kreativa klassens bomiljö, enligt Floridas undersökningar, 
är en bred varierad arbetsmarknad, vilket Tensta saknar. Tensta är dock en miljö för social 
interaktion och autenticitet genom unika och originella upplevelser. Tensta kännetecknas av 
mångfald som är en av de av viktigaste egenskaperna i den kreativa klassens bomiljö, då 
interaktion mellan olika kulturer värderas högt (Florida, 2012). Tensta som plats kan även 
antas ha tolerans gentemot främlingar då området domineras av icke etiska svenskar och en 
hög andel med utländsk bakgrund.  
 
Tensta konsthall ser sig själva inte som ett integrationsprojekt utan snarare som en vanlig 
traditionell konsthall som ställer ut samtidskonst17. De är dock medvetna om att konsthallens 
lokalisering har betydelse för området och lokalsamhället (Ekman, 2012). Enligt Nathanson18 
har Tensta konsthall störst effekt för platsen genom att den skapar en sociokulturell 
mötesplats som ger förutsättning till skapandet av socialt kapital. Miljöer med starkt socialt 
kapital och en hög social hållbarhet och trygghet skapar ett klimat för tillväxt vilket vidare 
kan antas öka sysselsättningen och den lokala ekonomin. Nathanson menar dock att denna 
typ av utveckling i Tensta och med Tensta konsthall är svår att utläsa.  
 
Enligt Florida är det är viktigt för platser att attrahera invandrare och bohemer samt att vara 
öppen för all typ av mångfald (Florida, 2012). Inkomstklyftor och segregeringen ökar, städer 
och förorter delas upp mellan de som har och de som inte har. Tensta ett gott exempel på 
denna process – en förort som präglas av fattigdom och utanförskap/isolering med människor 
som inte har. Då många i-länder rör sig bort från tjänste- och varuproduktionen mot kreativa 
sektorer (Florida, 2012) finns en chans för Tensta att utvecklas till en kreativ sektor, kanske 
även ett kreativt centra/kulturcentra. Klassklyftor minskas främst genom insatser som tar vara 
på människors kreativitet i den lokala miljön (Florida, 2012). Utifrån Floridas teori kan 
införandet av en konsthall i ett segregerat område som Tensta ses som en sådan insats.  

6 Slutsats  
Tensta konsthall är en traditionell konsthall som ställer ut samtidskonst och startades ur ett 
gräsrotsinitiativ av en engagerad person i området och är därmed ett uttryck av intresse för 
konst. Konsthallen etablerades inte i första hand för Tensta, men är däremot viktig för 
området då det tillför något som saknas i många förorter: en traditionell konsthall som 
besökare från andra områden åker till för att se samtidskonst. Konsthallen verkar i och är del 
av Tensta, inrymmer dess namn och samarbetar med lokala organisationer vilket gör den till 
en betydande faktor i området. Konsthallens tillkomst och existens är däremot beroende av 
finansiering av statliga bidrag och satsningar. Utan dessa skulle inte Tensta konsthall kunna 
drivas på det sätt som det drivs på idag. Tensta konsthall är ett uttryck av statens och 
pengarnas makt över kulturen samt statliga integrations- upprustningssatsningar i förorten. 
Kulturverksamheten i förorten kan antas bidra till ekonomisk tillväxt i området då den bidrar 
till en sociokulturell mötesplats.  

                                                        
17 Maria Lind, chef Tensta konsthall, intervju den 5 maj 2014. 
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Ingen av teorierna utifrån Harvey och Florida kan helt förklara kulturverksamheters effekt i 
förorten då många fler nyanser spelar in.  
 
Kulturorganisationen är inte emot förorten men finns i förorten och har på ett sätt betydelse 
för förorten genom dess lokalisering.  

7 Avslutande diskussion 
Harvey och Florida behandlar samma ämne, skillnaden är deras olika inställningar då Harvey 
är mindre positiv till den förutspådda och betraktade utvecklingen. De båda menar att kultur 
och satsningar på kultur i staden medför tillväxt eller positiva effekter i staden. Harvey är 
mindre positiv till den kapitalistiska makt som förutsätts kommersialisera kulturen, medan 
Florida menar att kommersialismen inte helt äventyrar den konstnärliga integriteten och att 
den kreativa klassens framväxt i staden är positiv och skapar ekonomisk tillväxt.  

7.1.1 För förorten? 
Tensta konsthall har inte som mål att finnas till för området. Syftet med konsthallen är, enligt 
mål om att endast ställa ut samtidskonst, att attrahera invånare från andra stadsdelar.  
 
I ett segregerat område som Tensta kan det vara bra att det finns verksamheter som lockar till 
sig folk från andra områden. Kulturverksamheter som ”sätter Tensta på kartan”, som skapar 
en stolthet för platsen och gör området intressant utan att man bor där, gynnar den regionala 
utvecklingen. Däremot har konsthallen fått bidrag och finansierats av Ytterstadssatsningen 
som verkar för att förbättra miljön för lokalbefolkningen i ytterstäder och förorter som 
Tensta. Detta innebär att man kan tycka att konsthallen bör arbeta med integrationsaktiviteter, 
genom konsten. Man kan även mena att konsthallens existens i området bidrar till integration, 
då den lockar dit publik från innerstaden. På detta sätt verkar konsthallens lokala existens för 
förorten. Man anser också att konsthallen fungerar som en rekryteringsgrund för ungdomar i 
området, för att skapa ett intresse för konsten och eventuellt ett intresse att studera konst i 
framtiden. Däremot visar undersökningen från LTU att konsthallen och tenstaungdomarnas 
attityd och inställning gentemot samtidskonst skiljer sig då de har olika sociokulturella 
referensramar. Därför kanske det hade varit bra med fler utställningar som har en relevant 
relation till området och befolkningen i området. Det skulle också vara fördelaktigt med för 
området representativa utställningar med lokala konstnärer/utställare.  
 
Tensta konsthall visar endast den bästa samtidskonsten enligt Lind, oberoende om den är 
gjord i Tensta eller av tenstabor, och Lind menar att det hade varit bristande respekt för 
konsten att ställa ut konstnärer från Tensta bara för sakens skull. Att samtidskonst ofta är 
relaterat till det lokala samhällets förhållanden är inte tillräckligt för att locka den lokala 
publiken.  

7.1.2 Representativ ledning? 
En representativ ledning bidrar till en mer lyhörd och rättvis politisk process (Tahvilzadeh, 
2011). Det är alltså viktigt att de som bedriver en kulturverksamhet, som ska utgöra en 
förbättring i den aktuella förorten, har lokal anknytning och ett lokalt engagemang. Detta 
genom en egen bakgrund i området eller i angelägna förhållanden som är typiska för 
områdets karaktär. Tenstas befolkning utgörs exempelvis av över 80 % med utländsk 
bakgrund. Om konsthallen dels har som mål att locka en lokal publik bör verksamheten 
vinklas på ett visst sett. För att detta ska vara möjligt eller för att detta ska kunna ske på ett 
enkelt sätt bör de som driver och styr kulturverksamheten ha inblick i eller dels bestå av 
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denna typ av representanter. Den nu sittande styrelsen består av sex personer med etnisk 
svensk bakgrund. Endast två av dessa har lokal anknytning, genom att de bor i närområdena 
Spånga och Rinkeby. Om detta innebär att styrelsen är representativ för området kan 
diskuteras. Inte särskilt representativ, om representativitet utgår i att spegla områdets 
befolkning. Även Nathanson menar att det saknas representation av hur samhället i Tensta 
men även generellt ser ut. Styrelsen består av icke-representativa personer. Detta rimmar inte 
med konsthallens ambition att vilja locka bland annat ungdomar i närområdet. Den sittande 
chefen menar att det viktigaste är att de som jobbar med verksamheten är engagerade inom 
konst och kultur men även i området. Wroblewski menar att Tensta styrs av politiker och 
förvaltning som saknas anknytning till området och som inte ens bor där (Hedin, 2008). Med 
hänsyn till konsthallens mål kan detta inte vara ett större problem då integrationsfrågor och 
lokala relationer inte är prioriterat, då fallet med lokala representanter i ledningen antagligen 
hade varit en viktigare fråga. Konsthallens prioriterade mål är att ställa ut den bästa 
samtidskonsten oavsett lokal förankring. Man kan fråga sig hur en kulturverksamhet som 
styrs av icke-representanter kan verka för förorten.  

7.1.3 Styr pengarna? 
Kulturella institut som Tensta konsthall är idag beroende av kapitala tillgångar genom statliga 
bidrag. Ansökning av statliga bidrag innebär ofta att verksamheten måste uppfylla kriterier. 
Därav är det svårt at undgå en självständig kultur/konst som inte är beroende av kapitalismen. 
Staten satsar på kulturverksamheter i förorten utifrån vissa kriterier som i sin tur kommer att 
definiera konst då det påverkar hur kulturverksamheten verkar. Staten och pengarna styr och 
har därför makten över kulturverksamheters aktivitet.  

7.1.4 Den kreativa klassen och gentrifiering 
Tidigare har diskuterats om Tensta konsthalls inriktning i samtidskonst lockar den kreativa 
klassen. Det har tidigare skådats utvecklingar av före detta fattiga förorter till populära rika 
områden. Den utvecklingen har lett till gentrifiering då de människor som bott länge i 
området har varit tvungna att flytta när området blev attraktivt för den kreativa klassen 
(Florida, 2012). Om det finns en risk för gentrifiering i förorten Tensta är en stor och svår 
fråga. En risk finns alltid. Tensta präglas av utanförskap och fattigdom och om platsen skulle 
bli attraktiv för en kreativ klass hade lokalbefolkningen troligen inte haft råd att bo kvar. Vi 
vet idag att samtidskonstens publik finns koncentrerad i rikare delar av Stockholm och att 
Tensta konsthall har som mål att bara ställa ut den bästa samtidskonsten. Konsthallen lockar 
folk utanför området. En (endast en) verksamhet leder troligtvis inte till gentrifiering i ett 
område. Den kreativa klassen kan komma att tycka att Tensta med bland annat Tensta 
konsthall och den autentiska kulturrika miljön, är en intressant plats. Tensta har i dagsläget 
inte egenskaper för att definieras till kreativt centra, men potentialen finns och jag tror att det 
finns en möjlighet för Tensta att utvecklas till ett av Stockholms framtida kulturcentrum då 
området är oförstört av den ekonomiska kommersiella planeringen (med bland annat stora 
shopping centrum och sportanläggningar). Det finns alltså potential för området att formas till 
en attraktiv plats för den så kallade kreativa klassen.  
 
Södermalm ses som en av Stockholms attraktiva platser för den kreativa klassen, en kulturrik 
stadsdel i centrala Stockholm där gentrifieringen varit tydlig. Inom de senaste decennierna 
har området utvecklats från ett fattigt serviceklassområde till Stockholms kulturcentrum för 
den kreativa klassen. Området ses idag som en plats som är öppen för mångfald och rik på 
kulturliv, trots att befolkningen utgörs av välutbildad, vit medelklass. Den kreativa klassen 
som Florida definierar borde så småningom söka sig till de riktiga/autentiska miljöerna med 
mångfald och rikt kulturliv, som Tensta.  
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En relevant och aktuell fråga är även: Vem är den kreativa klassen? Den har tidigare 
definierats som en ekonomiskt stark grupp med värderingar inom mångfald och kultur 
(Florida, 2012). De är inte serviceklassen. I Tensta utgörs majoriteten av befolkningen av 
serviceklassen, men den kreativa klassen kan komma att växa fram med tiden. Potentialen 
finns då serviceklassens barn som växer upp i en allt mer svensk kultur kan komma att skaffa 
samma värderingar som är typiska för den kreativa klassen. Denna utveckling skulle innebära 
att gentrifiering inte medför att lokalbefolkningen byts ut. Revitalisering (Palen och London, 
1985) innebär att lyfta befolkningen till skillnad från att lyfta området och kan vara ett 
alternativ som kopplas till att satsa på lokalbefolkningen och eventuellt se dem som en 
potentiell blivande kreativ klass. På detta sätt kan områdets karaktär och dess invånare 
bevaras till skillnad från vid gentrifiering då lokalbefolkningen slussas bort. Citatet nedan kan 
antas syfta på en revitalisering i Tensta, men bevisar även kunskapsbristen som råder kring 
begreppet gentrifiering.   
 
”Det vore inte helt dumt med någon form av gentrifiering i ett område som Tensta, men inte 
menat att befolkningen ska bytas ut…”– Tensta konsthalls chef19 
 
Avslutningsvis för att kulturverksamheter i förorten ska kunna återgå till den äldre 
intentionen om att kultur ska hjälpa till att uppnå social jämlikhet och rättvisa, bör en mer 
uttänkt representativ politiskt strategi formas. Den bör ta hänsyn till risken för gentrifiering 
och bygga på samt se potentialen i revitalisering i området. En sådan strategi kan komma att 
bidra till en starkare och mer hållbar ekonomisk tillväxt.  
  

                                                        
19 Maria Lind, chef Tensta konsthall, intervju den 5 maj 2014. 
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