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Sammanfattning
I denna uppsats beskrivs och analyseras närförorten Aspuddens förändring från byggandet på 1910talet fram till idag. Med utgångspunkt i ett kulturellt, konsumtionsinriktat perspektiv av begreppet
gentrifiering undersöks vilka processer som ligger till grund för Aspuddens omvandling. Detta görs
genom att studera vilka värden som boende och näringsidkare i Aspudden ger området och hur de
upplever Aspuddens förändring. I uppsatsen beskrivs även hur politiska beslut och planer samt ideal
kring stadsbyggande sammanfaller med områdets förvandling. Analysen visar att Aspuddens värden
har många likheter med de värden som brukar förknippas med gentrifierade innerstadsområden och
den urbana medelklass som bebor dessa områden. Den byggda miljön med täta kvarter och
jugendarkitektur, invånarnas livsstil och smak, områdets historia och karaktären på de nyetablerade
näringarna skapar en speciell karaktär som attraherar informanterna och som bidrar till områdets
omvärdering och gentrifiering. Aspudden besitter också värden som i regel inte förknippas med
gentrifierade innerstadsområden, främst områdets närhet till natur. En förklaring till detta
värdesättande är områdets demografiska sammansättning. Aspudden utmärks av en stor del
småbarnsfamiljer, som av informanterna beskrivs som utflyttade från innerstaden. För dessa
barnfamiljer blir Aspudden ett attraktivt alternativ då området dels erbjuder värden som traditionellt
förknippas med familjeliv och dels erbjuder värden som påminner om dem i innerstaden. Uppsatsen
ger också exempel på det dilemma som gentrifierare kan befinna sig i, då man beklagar det
gentrifierade områdets utveckling samtidigt som man genom sin inflyttning själv är medskapare till
och påskyndar gentrifieringsprocessen. I uppsatsen visas vidare hur Aspuddens förändring och
omvärdering skett parallellt med hur stadsbyggnadsideal har ändrats från modernism och
funktionalism till en stadsrenässans, vars ideal på många sätt sammanfaller med Aspuddens karaktär
och värden. Jag visar också hur Stockholms stad genom dess beslut och agerande genom åren har
kommit att spela en roll för Aspuddens förändring.
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Gentrifiering, omvärdering, förort, värden, byggd miljö, autenticitet, konsumtion, livsstil, identitet,
stadsplaneringsideal.

Innehållsförteckning
Inledning................................................................................................. 1
Bakgrund .......................................................................................................... 1
Syfte och frågeställningar .................................................................................... 1
Metod, avgränsningar och självreflexivitet ............................................................. 2
Teoretiska utgångspunkter .................................................................................. 4
Gentrifiering ................................................................................................... 4
Stadsrenässans och omvärdering ...................................................................... 7
Habitus, smak och autenticitet .......................................................................... 8
Disposition......................................................................................................... 9

Aspudden – en historisk tillbakablick .................................................... 10
En förstad för arbetare .......................................................................................10
Aspuddens förslummas ......................................................................................11
Saneringen och dess effekter ..............................................................................14

Dagens Aspudden .................................................................................. 18
En förändrad förort ............................................................................................18

Aspuddens värden ................................................................................. 19
Varför just Aspudden? ........................................................................................19
Läget, naturen och den byggda miljön .................................................................20
Identitet, livsstil och smak ..................................................................................24
Samhällsengagemang och politik .........................................................................29
Autenticitet .......................................................................................................30
Konsumtion ......................................................................................................32
Bortträngningseffekter och etableringssvårigheter .................................................36
Homogeniteten och dess ambivalens....................................................................37
Värden som försvinner .......................................................................................39
Aspuddens framtid.............................................................................................42

Avslutande diskussion ........................................................................... 44
Källförteckning ...................................................................................... 49

Inledning
Bakgrund
Våra städer befinner sig i en ständig förändringsprocess. Flyttströmmar, demografi, ekonomiska
konjunkturer, politiska beslut och stadsplaneringsideal är några av de faktorer som påverkar städernas
utformning. En process som blivit allt vanligare bland världens städer är att områden i stadens centrala
delar som tidigare kännetecknades av industrier, en arbetarklassbefolkning och en eftersatt standard
har bytt skepnad till upprustade kvarter med nya näringar och en till stora delar nyinflyttad befolkning
som kan sägas tillhöra en urban medelklass. Denna utveckling brukar kallas för gentrifiering.
Begreppet myntades på 1960-talet av Ruth Glass och syftar på det engelska begreppet gentry, i
betydelsen välbärgad medelklass (Glass 1964). Vad som ingår i begreppet, hur processen ser ut samt
har för orsak och verkan har diskuterats av urbanforskare sedan begreppet myntades, men kortfattat
kan det alltså beskrivas som en social förändringsprocess där individer med hög socioekonomisk
status flyttar till stadsdelar som traditionellt har dominerats av individer ur lägre sociala klasser.

Stockholm har de senaste femtio åren genomgått stora förändringar. Moderniseringen av staden med
början under 1900-talets mitt förändrade stadslandskapet dramatiskt. Under 2000-talet har faktorer
som en stor inflyttning, ökad bostadsbrist och en omfattande omvandling av hyresrätter till
bostadsrätter inneburit att befolkningssammansättningen i staden förändrats. Stockholm har blivit
alltmer uppdelat och skillnaden mellan olika områden, som inom sig blivit mer homogena, har ökat
avseende bland annat de boendes inkomst, utbildning och bakgrund (Lilja 2011). I Stockholms
utveckling kan även flera gentrifieringsprocesser spåras. Gentrifieringen har i regel ägt rum i
innerstaden, men på senare år kan vi se liknande tendenser i områden även utanför tullarna, främst i de
äldsta närförorterna. Aspudden, som ligger strax utanför Södermalm och som började byggas på 1910talet, är kanske den förort där förvandlingen varit mest påtaglig.

Syfte och frågeställningar
Syftet med denna uppsats är beskriva och analysera hur närförorten Aspudden förändrats, från att de
första husen uppfördes på 1910-talet fram till idag. Studiens huvudfokus ligger på de senaste femtio
åren. Med utgångspunkt i begreppet gentrifiering vill jag undersöka vilka processer som ligger till
grund för Aspuddens omvandling. Detta görs genom intervjuer med boende och näringsidkare som
dels bott och verkat i området en längre tid, dels med sådana som nyligen flyttat till eller etablerat sig i
Aspudden. Intervjuerna sätts även i relation till vilka ideal som kännetecknat stadsplaneringsdiskursen
den aktuella perioden samt vilken roll Stockholms stad har spelat för utvecklingen. Uppsatsens
övergripande frågeställningar är:


Vilka värden är det Aspudden har som gjort att området förändrats?



Hur har Aspudden förändrats och hur upplever informanterna denna förändring?



Vilken roll har stadsplaneringsideal och staden spelat för förändringen?
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I beskrivningen av gentrifieringsprocessen har jag valt att utgå från den teori som intresserar sig för de
som gentrifierar i ett kulturellt, konsumtionsinriktat perspektiv (Ley 1994). I gentrifieringsforskningen
brukar denna grupp benämnas ”den urbana medelklassen”. Med hjälp av teman som den byggda
miljön, identitetsskapande, klass och smak, autenticitet och konsumtion vill jag undersöka vad som
kännetecknar processen i Aspudden samt i vilken grad Aspudden och dess befolkning besitter
egenskaper som brukar kopplas till innerstadsgentrifiering eller om det finns andra värden som lyfts i
beskrivningarna. Genom att studera ett område utanför innerstaden hoppas jag kunna bidra till att
bredda förståelsen för var, hur och varför gentrifieringsprocesser sker. Ett utmärkande drag för
gentrifieringsprocesser kan vara bortträngningseffekter, vilket syftar på hur boende eller verksamma i
ett gentrifierat område trängs bort på grund av exempelvis höjda hyror och en förändrad karaktär på
området. I uppsatsen undersöker jag även om förvandlingen av Aspudden inneburit sådana effekter för
området.

Metod, avgränsningar och självreflexivitet
I uppsatsen använder jag mig av flera metoder. För att beskriva Aspuddens historia har jag studerat
litteratur som ger en historisk bild av området samt vilka diskussioner som har förts om områdets
utveckling. I beskrivningen av dagens Aspudden och de förändringar som skett har jag även använt
mig av statistik från Stockholms stad, gjort observationer i området, utfört sökningar på Internet och
hållit ”ögonen öppna” för media som på olika sätt beskriver dagens Aspudden. Huvudkällan för
uppsatsen är dock de intervjuer jag har gjort med boende och näringsidkare i Aspudden. Jag har
intervjuat tolv personer som bor eller har en affärsverksamhet i området. I flera fall bor näringsidkarna
också i Aspudden. Jag har delat upp informanterna i de som bott eller verkat i Aspudden en längre tid,
över tio år, och de som har bosatt sig eller startat upp en verksamhet i området de senaste tio åren.
Samtliga informanter har fått svara på frågor om varför man flyttat till eller etablerat sig i Aspudden,
vad som kännetecknar området och vilka värden det har samt hur man upplever eventuella
förändringar. De som bott eller verkat en längre tid i Aspudden har även bidragit till att ge en historisk
beskrivning av Aspudden. Jag har i mitt urval fått en spridning i ålder och kön på deltagarna. Åldern
har varierat från 25 år upp till 80-årsåldern och jag har intervjuat sex individer av vartdera könet.
Intervjuerna varade mellan 45 minuter upp till en och en halv timme. I intervjusituationen förde jag ett
samtal med informanterna utifrån en semistrukturerad frågemall. Samtalet spelades in och
transkriberades sedan. Därefter analyserades materialet och systematiserades utifrån de teman som
framträdde. I uppsatsen använder jag mig av fingerade namn på informanterna.

Informanterna har jag fått tag på via olika kontakter. Dels genom att jag själv bor i området, dels
genom tips från andra. En av den kvalitativa metodens utmaningar är att dra generaliserande slutsatser
genom att välja ut ett antal personer som ska beskriva sin bild av verkligheten. I intervjuerna kommer
naturligtvis de intervjuades livssituation och andra förutsättningar påverka svaren. Aspudden är som
alla andra områden, mer eller mindre heterogent. Det är omöjligt att täcka in alla grupper, särskilt i en
begränsad intervjustudie och det finns troligtvis en mängd olika upplevelser av Aspudden och hur livet
ter sig i området, beroende på vilka man frågar. I urvalet av de informanter som etablerat sig i området
de senaste tio åren har jag exempelvis medvetet valt ut näringsidkare med verksamheter som kan sägas
”passa in” på de teorier som finns kring vad en urban medelklass efterfrågar. Andra verksamheter som
inte kännetecknas av denna typ av konsumtion hade kanske gett en annorlunda bild. Samtidigt är dessa
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verksamheter påfallande framträdande i stadsbilden i Aspudden och utgör en betydande del av
verksamheter som har etablerat sig på sistone. Eftersom jag själv bor i Aspudden sedan sex år och
dessutom bodde i området en period för cirka femton år sedan har jag även själv med mig en stor
förförståelse för området. Detta kan naturligtvis även innebära en viss ”hemmablindhet” för Aspudden
och dess befolkning. Fördelarna med att känna till området väl, till exempel genom att dagligen göra
egna observationer, anser jag dock uppväga de eventuella problem med självreflexiviteten mitt eget
boende kan innebära. I min studie av vilka ideal som funnits och finns när det gäller hur man ska
bygga staden och i förlängningen Aspudden har jag utöver litteraturstudier använt mig av material från
Stockholms stads stadsbyggnadskontor i form av olika översiktsplaner och måldokument över hur
staden ska utformas. Jag har även studerat det program som har lagts fram för områdena Aspudden
och Midsommarkransen.

I studiet av gentrifieringsprocesser finns det många olika förklaringsmodeller. Processerna är
komplexa och min avsikt är inte att utifrån alla de olika teorier som finns rörande gentrifiering ge en
helhetsbild av förvandlingen i området. I uppsatsen kommer jag främst att använda mig av den
förklaringsmodell som utifrån ett konsumtionsperspektiv intresserar sig för de som gentrifierar och där
deras kultur, smak och livsstil ges betydelse. Min studie kommer inte att fördjupa sig i den modell som
utgår från ekonomiska produktionsteorier. Anledningen till denna begränsning handlar dels om att det
inom den tidsmässiga ramen för denna uppsats skulle vara svårt att genomföra en sådan studie, dels att
en beskrivning utifrån mer ekonomiska teorier möjligen skulle hamna något bredvid det etnologiska
ämnet. Jag beskriver och utvecklar dessa resonemang ytterligare i det följande teoriavsnittet.

Mina informanter utgörs alltså av tolv individer som bor eller verkar i Aspudden. Det säger sig självt
att detta innebär en begränsning av vilka röster som får komma till tals. Även om jag har en stor
spridning i ålder på informanterna saknas röster till exempel från ungdomar. Denna grupp syns sällan i
gentrifieringsforskning och den är inte heller särskilt synlig i Aspuddens stadsbild. Det hade
naturligtvis varit intressant att även få ungdomars bild. Men i min avgränsning har jag ansett det
viktigare att få fler röster från de grupper som verkligen är med och gentrifierar samt från de som bott i
området en längre tid, vilka av förklarliga skäl har uppnått en relativt hög ålder. I vissa
gentrifieringsstudier utgår forskare från andra variabler än klass och visar istället hur gentrifiering kan
påverka och påverkas av exempelvis kvinnor och homosexuella. I min studie har jag av främst
tidsmässiga skäl valt att inte belysa variabler som kön, sexuell läggning eller etnicitet, något som hade
kunnat ge en ännu djupare förståelse för förändringen i Aspudden. I beskrivningen av de informanter
som har flyttat in eller etablerat en verksamhet i Aspudden de senaste tio åren och som har bidragit till
områdets förändring kan man behöva fundera över hur mycket denna grupp egentligen skiljer sig från
andra personer ur medelklassen som inte kan räknas som ”gentrifierare” utan bosätter sig i andra
sorters områden. Hade jag fått liknande svar om jag ställt samma frågor till boende i ett redan etablerat
villaområde utanför staden? Redfern (2003) menar att finns en risk att man i sina studier som
gentrifieringsforskare enbart söker sådant material som stödjer ens egna hypoteser istället för att mer
förutsättningslöst testa dem på sina informanter. Detta dilemma är knappast något ovanligt inom
forskningen, men min förhoppning är att jag genom min egen medvetenhet om risken lyckats vara
såpass öppen i mina frågor att informanterna själva inte känt sig styrda av frågeställningarna.
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Teoretiska utgångspunkter
I uppsatsen utgår jag från en rad olika teoretiska begrepp som kan sammanfattas enligt följande:
Gentrifiering
Det gentrifieringsbegrepp som Glass (1964) myntade när hon beskrev förändringarna av centrala
områden i London har alltså följts av en livlig debatt bland urbanforskare, bland annat rörande kring
vad som menas med begreppet, hur processen uppstår, vilket resultatet blir och om begreppet är
lämpligt att använda för de förändringar som sker i dagens städer. En relevant fråga är huruvida
gentrifiering är ett ”nytt” fenomen. Städer förändras kontinuerligt, så vad är det som gör
gentrifieringen så speciell? Lilja (2011) menar att den förändring vi ser i form av en upprustning av
stadskärnor efter en intensiv period av förortsexpansion och flykt från innerstäderna ändå kan ses som
en specifik, avgränsad typ av stadsomvandling. Clark (2005) tillhör dock de forskare som riktar kritik
mot den relativt snäva beskrivning av vad som kännetecknar gentrifiering. Han menar bland annat att
gentrifieringsprocesser startade långt tidigare än i Ruth Glass’ London. Smith (1996) hänvisar till
Haussmans renovering av Paris, där trånga och slitna kvarter revs till förmån för breda boulevarder
och parker som en tidig form av gentrifiering. Vidgningen av gentrifieringsbegreppet behöver inte
bara handla om det tidsmässiga perspektivet. Clark m.fl. (2007) visar exempelvis hur gentrifiering i
svenska storstäder är ett mycket mer utbrett fenomen än att enbart omfatta en upprustning av
nedgångna innerstadsområden. De lanserar olika typer av gentrifiering, beroende på vilka sorts
områden som berörs. De förändringar som sker i låginkomstområden benämns som klassisk
gentrifiering, medan liknande förvandlingar i medelinkomstområden etiketteras som ordinär
gentrifiering. Sker det i höginkomstområden benämns det supergentrifiering.

De frågor som urbanteoretiker främst diskuterat rörande gentrifieringsbegreppet handlar om varför
gentrifiering uppkommer och vilka effekter den ger. Bland de olika inriktningarna kan man urskilja
två huvuddrag:
Den första modellen som beskriver fenomenets uppkomst tar sin utgångspunkt i att ekonomiska
förutsättningar och produktion spelar en avgörande roll. Teorin, som i regel kallas för räntegapsteorin
(rent gap-theory) lanserades av Smith 1979 och går i korthet ut på att gentrifiering uppkommer genom
skillnader mellan ett områdes reella och dess potentiella värde (Lees, Slater, Wyly 2010). Om
investerare och byggherrar uppfattar att en investering i ett visst område kan ge en ekonomisk
vinstmöjlighet finns det förutsättningar för att ett område gentrifieras. Nära kopplad till Smiths idéer
om räntegap är hans begrepp som handlar om vilka effekter gentrifieringen har, nämligen Revanchist
city-diskursen (1996). Denna diskurs som syftar på medelklassens återtagande av stadsrummet är
kritisk till effekten av gentrifiering och utgår från att gentrifieringsprocesserna är en följd av den
nyliberala världsordning som kännetecknar dagens samhälle. Bland de negativa effekter som brukar
nämnas i denna diskurs märks exempelvis bortträngningen av de invånare och näringsidkare som
bodde i området innan det blev gentrifierat och som efter värdestegringarna på fastigheter och hyror
inte längre har råd att bo kvar. Dessa utestängningsmekanismer kan även ta sig uttryck i att individer
hindras från att flytta till det gentrifierade området då det blivit för dyrt att bo där. Andra negativa
effekter av gentrifiering som forskare i denna diskurs lyfter fram är att gentrifiering leder till en förlust
av social mångfald och en ökad segregation som i sin tur leder till en ökad polarisering i samhället
(Lilja 2011 och Clark 2013).
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Den andra huvudinriktningen handlar snarare om konsumtion än produktion och intresserar sig mer
för de individer som gentrifierar. Enligt inriktningen står orsaken till gentrifieringen att finna i att det
bildats en ny sorts urban medelklass med en särskild livsstil, värderingar och smak. Klassen har
uppkommit i samband med de strukturella förändringar som samhället har genomgått från att vara
industriellt, tillverkningsbaserat till ett postindustriellt samhälle där ekonomin främst är tjänstebaserad
och där specialistkunskap värdesätts (Ley 1996). Denna klass, som har sin hemvist i tjänstesektorn och
som ofta är högutbildade och högavlönade, bildar något som Lilja kallar för ”urbana professionella”
(Lilja 2011). Den urbana medelklassen värdesätter ett rikt utbud av restauranger, caféer, nöjesliv och
kultur som i regel finns stadens centrala delar. Den urbana medelklassen eftersöker också ofta inslag
som anses vara genuina eller autentiska, något de kan hitta i de gamla arbetarklassområdena.
Medelklassens vurm för det autentiska beskriver Zukin (2011), vilket jag återkommer till i avsnittet
Autenticitet. Det finns dock forskare som påpekat svårigheter att avgränsa gentrifierare till en viss,
enhetlig grupp (Smith 1996).

De teorier som utgår från konsumtionsperspektivet ser nödvändigtvis inte enbart positiva effekter med
gentrifieringen, men det finns likheter mellan detta perspektiv och den diskurs som är mer positivt
inställd till gentrifieringens effekter. Lees myntade begreppet Emancipatory-diskursen som ett
samlingsnamn för sådana studier som lyfter fram gentrifieringens positiva, frigörande effekter (Lees,
Slater, Wyly 2010). Studierna ser bland annat gentrifieringen som en postindustriell frigörelseprocess
från gamla normer, där den nya urbana medelklassen går emot de förväntningar som finns kring hur
man ska bo och leva, företrädesvis i villaförorter, och istället väljer att bo i innerstadsområden. Vissa
studier inom emancipatory-diskursen har antagit ett genusperspektiv och visar att gentrifieringen har
positiv inverkan på kvinnors möjlighet att arbeta och på så sätt frigöra sig från ett patriarkalt samhälle
(Hedin 2010, Atkinson & Bridge 2005). Andra beskrivna positiva effekter i diskursen är att
gentrifieringen bidrar till att rusta upp fastigheter i stadsdelarna och att det stabiliserar nedgångna
områden; att stadens skatteintäkter ökar då resursstarka grupper flyttar in i ett område och samtidigt
ger den lokala servicen större möjligheter att utvecklas samt att gentrifieringen bildar en motvikt till
det så kallade urban sprawl. Med sprawl avses en annan urban tendens, nämligen den utglesning av
staden som utbredda villaförorter och stora köpcentra innebär, vilket riskerar att utarma stadskärnor
(Arnstberg 2005).

Utöver dessa två huvudspår beskriver bland andra Hedin (2010) ett tredje spår; gentrifiering som del
av en planeringsstrategi, som drivs av stat eller kommun. Enligt Hedin har relationerna mellan
gentrifiering, politik och planering förändrats under årens lopp. Fram till 1980-talet utmärktes
relationen av en stark välfärdsstat som på olika sätt försökte mildra de negativa konsekvenserna av
gentrifieringen. Från och med 00-talet har relationen förändrats, och flera studier visar enligt Hedin
hur gentrifiering blir en förtäckt stadsutvecklingsstrategi från politikens håll. Politikers och planerares
syn på gentrifiering har alltså gått från att ses som ett problem till en lösning för urbanpolitiken (se
t.ex. Wyly & Hammel 2005). Hedin menar att städer runt om i världen använder sig av emancipatory
city-diskursens retorik för att medvetet starta gentrifieringsprocesser. Clark (2013) är också kritisk till
hur den svenska bostadspolitiken har förändrats mot en nyliberal ordning som utmärks av en
marknadsanpassning snarare än ett socialt åtagande.
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Vad är det då som sker när ett område gentrifieras? Philip Clay tog 1979 fram en modell i fyra steg för
att beskriva olika stadier i gentrifieringsprocessen (Lees, Slater & Wyly 2010). I Clays modell består
den första fasen av att en grupp människor flyttar in i ett område, i vilket de renoverar fastigheter för
sitt eget boende. Denna grupp utgörs ofta av personer med kulturella yrken, såsom konstnärer, artister
och designers. I den andra fasen flyttar fler människor med samma förhållningssätt till staden som den
första gruppen in i området och renoverar fastigheter för eget bruk. Nu börjar en viss marknadsföring
av området märkas och det sker en viss omflyttning av människor som en följd av att det börjar bli en
brist på lediga lägenheter i området. Under den tredje fasen riktas en allt större uppmärksamhet mot
området från media och från staden. Det sker en upprustning av området och de fysiska
renoveringarna blir synligare. Fastighetspriserna ökar vilket får till följd att omflyttningen av
människor ökar. Den grupp som nu flyttar in i området skiljer sig från de som flyttade in i de tidigare
faserna såtillvida att de ser sitt boende både som en investering och en plats att bo på. I denna fas kan
det uppstå vissa motsättningar mellan de nyinflyttade och de som bott i området innan gentrifieringen
startade. I den fjärde fasen är merparten av fastigheterna gentrifierade, inflyttningen av medelklass
fortsätter och utmärkande för denna våg av gentrifierare är att de snarare arbetar inom ekonomi och
administration än inom mer kreativa yrken. Näringsverksamheterna i området börjar bytas ut och små,
specialiserade butiker, professionell service och kommersiella aktiviteter etableras. Priserna på
bostäder och fastigheter ökar snabbare och omflyttningen av människor innefattar nu inte bara
hyresgäster utan även bostadsrättsinnehavare. Clays modell har på olika sätt modifierats av
efterföljande urbanteoretiker. Bland annat har en femte fas lanserats (Lilja 2011). Denna
”supergentrifieringsfas” kan ses som en följd av den ökade globaliseringen och innebär att en ny grupp
förmögna ”finansifierare” med globala kopplingar flyttar in i de redan gentrifierade områden och höjer
värdet i området ytterligare samtidigt som områdets karaktär fortsätter att förändras. I denna fas trängs
inte ekonomiskt svaga grupper undan, men den fortsatta tillväxten i redan gentrifierade områden visar
enligt Hedin (2010) att en gentrifieringsprocess inte har någon egentlig slutpunkt. Clays modell kan
uppfattas som väldigt schematisk och kanske inte helt applicerbar på svenska förhållanden, men för
min uppsats ser jag dessa faser som ett hjälpmedel att försöka förstå och tolka Aspuddens
förändringar.

Det finns alltså en mängd olika definitioner och beskrivningar av vad gentrifiering egentligen är bland
urbanforskare. I denna uppsats kommer jag inte att försöka göra en heltäckande beskrivning av
Aspuddens förändring utifrån både produktions- och konsumtionsteorin. Istället kommer jag att främst
med utgångspunkt i konsumtionsteorin fördjupa mig i aktörsperspektivet och studera vad det är som
gör att vissa människor flyttar till ett visst område som de, oavsiktligt eller ej, är med och gentrifierar.
Utifrån detta perspektiv vill jag undersöka om de värden som beskrivs bland informanterna är sådana
som brukar kopplas samman med gentrifierare från en urban medelklass eller om det i Aspudden, som
alltså inte ligger i innerstaden men som i viss mån har en innerstadskaraktär, finns andra värden som
lockar gentrifierarna. För att bredda förståelsen för Aspuddens förändring kommer jag också att till
viss del även utgå från det tredje spåret i orsaksteorierna, det vill säga hur stad och stat kan påverka
gentrifieringsprocesser. Detta gör jag genom att bland annat beskriva stadens roll vid Aspuddens
förvandling samt analysera hur nya idéer om hur staden ska byggas kommit att påverka
översiktsplaner för staden och programförslag för Aspudden.
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Stadsrenässans och omvärdering
En del av uppsatsen behandlar hur stadsplaneringsideal har förändrats under den period som
Aspuddens omvandling har skett. Min avsikt är att beskriva hur dessa ideal sammanfaller med
Aspuddens ökade attraktionskraft. I avhandlingen På spaning efter den goda staden beskriver
Tunström (2009) hur stadsplaneringsidealen har förvandlats genom att studera och analysera hur stad
och urbanitet konstrueras diskursivt i svensk stadsbyggnadsdiskussion på 1990- och 00-talen. I
diskussionen framstår staden som både idealistisk och problematisk, men där den ”traditionella”
staden blir idealet ses istället den moderna staden som problematisk och ges negativa värden.
Tunström studerar även konstruktioner kring normer om staden och det urbana och visar att normer
som ”täthet” och ”stadsmässighet” blir centrala i stadsbyggnadsdiskussionen.

Jane Jacobs har haft en stor betydelse för de förändrade ideal som Tunström beskriver. I Den
amerikanska storstadens liv och förfall från 1961 är Jacobs kritisk till de storskaliga
stadsomvandlingar som då pågick i storstäderna i USA (Jacobs 2005). I saneringen ersattes nedgångna
områden av en modern, funktionsuppdelad stad som enligt Jacobs saknade liv. Jacobs menar att man
måste se till de människor som bebor områden i städerna och se hur områdena fungerar socialt. I de
gamla bostadskvarteren ser hon sociala sammanhang som riskerar att försvinna om
stadsomvandlingarna får fortsätta. För Jacobs är gatan och trottoaren av avgörande betydelse för
stadens karaktär. Hon hävdar att den anonymitet som gatan erbjuder också medför att den är
tillgänglig för alla och ger möjligheter till möten mellan olika kategorier av människor som antingen
bor där eller är besökare. Detta leder till en social och kulturell mångfald samt en ökad trygghet då den
sociala kontrollen ökar. Jacobs sätter upp fyra villkor för att staden ska kunna nå denna eftersökta
mångfald: Området måste ha flera funktioner; korta kvarter; en varierad ålder på fastigheterna samt en
hög exploateringsgrad med få gröna ytor. Jacobs utgick från amerikanska storstäder men har haft stor
global påverkan på diskussionerna om hur en stad ska byggas, så även i Sverige och Stockholm.

I beskrivningen av Aspuddens förvandling är även Martins Holmberg studie över förändringarna i
området Haga i Göteborg användbar. På stadens yta (2006) handlar om historisering och urban
omvärdering, där syftet är att undersöka hur omvärderingen av stadsdelen Haga i Göteborg från ”ful”,
till ”fin” stadsdel har gått till. Martin Holmbergs tes är att stadslandskapet till lika delar består av
materialitet och föreställningar. Att som Martins Holmberg undersöka föreställningarnas betydelse för
urban omvärdering är något som författaren menar inte gjorts i särskilt stor utsträckning hittills.
Martins Holmberg gör i avhandlingen en genomgång av texter från 1860-talet fram till 1980-talet där
hon redogör för sociorumsliga hierarkier, det vill säga vilka platser i staden som av aktörer som
politiker, journalister och forskare ansågs attraktiva respektive oattraktiva. Med hjälp av termerna
”Haga”, ”gamla hus” och till sist ”gamla fina Haga” undersöker hon vilka diskursiva medel som
används i bevarande- och omvärderingsprocesser. Avhandlingen visar att omvärderingen av Haga har
varit full av motsägelser. Dessa olika bilder och värderingar av Haga synliggör också ett annat Haga
än den gängse bilden av området. Martins Holmberg menar att detta är exempel på hur endast vissa
aspekter traderas som centrala för platsidentitet och hur andra marginaliseras och tappas bort.
Historiseringarna är alltså subjektiva, inte objektiva. Författaren konstaterar att det inte finns en
historia eller ett Haga. Hon menar att man bör akta sig för homogeniseringar och istället vara öppen
för det heterogena, komplexa och därför motsägelsefulla hos varje plats och dess förflutna.
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Habitus, smak och autenticitet
Som utgångspunkt i min analys av gentrifierarna och deras värderingar av Aspudden är Bourdieus
tankar om klass, kapital och habitus användbara. Bourdieu (1993) menar att klass definieras av såväl
individens position inom produktionsförhållandena (till exempel yrke, inkomst, utbildningsnivå) som
av en bestämd könsfördelning, en bestämd fördelning i det geografiska rummet och av en hel mängd
kompletterande karaktäristika.

Med kapital menar Bourdieu förenklat symboliska och materiella tillgångar. Enligt Bourdieu finns det
olika sorters kapital. De tre mest utmärkande är det ekonomiska kapitalet, som fullt naturligt bestäms
av ekonomiska och materiella tillgångar; det sociala kapitalet, som bestäms av kontakter, relationer
och umgängeskretsar varifrån man kan hämta stöd; samt det kulturella kapitalet som bestäms av
språkförmåga, utbildningsnivå och kunskap om exempelvis ”finkultur”. Bourdieu menar att kapitalets
totalvolym, det vill säga summan av de resurser och den makt som faktiskt går att utnyttja, ligger till
grund för skillnaderna mellan klasser. Kapital blir därför synonymt med makt. Hur detta kapital
fördelas mellan klasser och mellan olika fraktioner inom klasserna varierar. Summan av kapitalen
benämner Bourdieu för habitus. Med habitus syftar Bourdieu på det system av scheman som
klassificerar olika klassers betingelser och som låter människor att handla och orientera sig i den
sociala världen. Detta handlingsmönster, som grundar sig på individens historiska praktiker, kan ofta
vara omedvetet. Människor med samma slags habitus, samma språkliga förmåga, samma uttryckssätt
och samma smak bildar grupper där bara endast människor som stämmer in i gruppens värderingar
tillåts inträde. Smak spelar enligt Bourdieu en viktig roll för att skilja klasser åt, då det speglar en
position i en kollektiv livsstil som ger uttryck för olika tillgångar av olika kapital (Broady 1988).
Bourdieus idéer fungerar även för att förstå gentrifierares agerande. Huruvida detta handlande är
medvetet eller inte diskuterar Lilja (2011) med utgångspunkt i Bourdieu och Bridge (2001). Medan
Bourdieu som nämnts menar att handlandet utifrån habitus kan ske omedvetet anser Bridge att
gentrifieringen är en högst medveten handling, då den nya urbana klassen definierar sig mot
arbetarklassen, men också mot delar av medelklassen genom sitt självmedvetande. Ett exempel på
detta kan vara hur en viss typ av medelklassindivider väljer ett mer urbant liv istället för
villaförortslivet.

En viktig del i den gentrifierande urbana medelklassens smak för äldre arbetarklassområden spelar
tankar om genuinitet, autenticitet och kreativitet. Zukin (2011) beskriver hur det i dagens samhälle, då
identiteter är instabila och människor mer bedöms av prestationer än av bakgrund, blivit allt vanligare
att hävda just autenticitet. Autenticitet handlar såväl om platsens utseende och känsla som om den
sociala sammankoppling som platsen inspirerar. Autenticiteten kan då bli ett sätt för en grupp eller
person att särskilja sig från sina konkurrenter. Oavsett om den är äkta eller inte fungerar autenticiteten
som ett kulturellt maktredskap på så sätt att den urbana medelklassen genom sin livsstil gör anspråk på
”autentiska” kvarter och i längden tränger ut de grupper av arbetarklass och lägre medelklass som
bodde i området innan det gentrifierades.

Zukins tankar om autenticitet ställer frågor om när man kan hävda att något är autentiskt. En stad
utvecklas ständigt och Martins Holmbergs studie (2006) visar att värderingar av platser i staden växer
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fram kontinuerligt. Vilken tidsepok i en stadsutveckling kan man bestämma vara ”autentisk”? För
Zukin står autenticitetsbegreppet både för något ursprungligt och för något nytt och innovativt. Dessa
två sidor skapar i staden en slags dialog, mellan det som upplevs ”alltid” ha funnits och det som
skapas genom varje generations så kallade nystarter. Zukin påpekar också att det kan verka absurt att
prata om autenticitet, särskilt i en så föränderlig stad som New York. Men enligt författaren har
autenticitet bytt innebörd och handlar numera mindre om ursprung och mer om trender. Hon menar att
det nu finns en skillnad jämfört med tidigare decennier då man återskapade traditioner i stadsdelarna.
Dagens autenticitet har enligt Zukin mer att göra med en upplevd ursprunglighet, där ingredienser som
äldre bebyggelse och en slags oborstad ruffighet får en betydande roll i autenticitetsskapandet. I
gentrifierade stadsdelar är autenticiteten idag en medvetet vald livsstil och fungerar alltså som ett
redskap för att tränga ut människor.

Disposition
Efter det inledande kapitlet följer en historisk tillbakablick som skildrar Aspudden från etableringen av
förorten i början av 1900-talet fram till idag. I kapitlet beskrivs hur Aspudden förändras genom en
förslumning och följande restaurering samt hur detta påverkar förorten utifrån bland annat
befolkningens sammansättning. Kapitlet som följer beskriver Aspudden idag och fokuserar främst på
vilka värden som boende och näringsidkare ger området, men också vad som utmärker Aspudden och
hur man upplever de förändringar som skett. Jag relaterar även områdets förvandling till hur
stadsplaneringsideal har förändrats. Uppsatsen avslutas sedan med en diskussion där jag resonerar
kring de resultat jag fått fram.
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Aspudden – en historisk
tillbakablick
Aspudden ligger strax sydväst om Södermalm i Stockholm. Under de drygt hundra år förorten har
funnits har områdets karaktär och rykte ändrats avsevärt. I detta kapitel följer en beskrivning av vad
som hänt i området från dess födelse fram till idag. De historiska tillbakablickarna är främst hämtade
från Jernberg och Johannsen (1985), Silvander, Richette och Källström (1993) samt Blomberg
och Wehlin-Fürst (1998).

En förstad för arbetare
Exploateringen av Aspudden startade 1910, då tomter i området började säljas. Området, som byggdes
av Byggnads AB Manhem, anlades som en uttalad närförort för arbetare och fick epitetet ”förstad”.
Bostadsstocken bestod av hyreshus med små lägenheter, de flesta på ett eller två rum, med en
genomsnittsstorlek på 25 kvadratmeter. De nybyggda husen var i jugendstil på tre eller fyra våningar
och låg i slutna kvarter. Bostäderna var tänkta främst för arbetare i Liljeholmen men även för små
hantverkare som kunde få tillgång till billiga lokaler för sin verksamhet. En anledning till att
Aspudden byggdes var att staden ville minska den oordnade bebyggelse som uppkommit runt
stenstaden, där inflyttade stockholmare byggde sina egna hus. För att locka invånare till Aspudden
togs en reklambroschyr för området fram, kallad Något för eder (1912). I broschyren lyfts bland annat
förstadens närhet till naturen, goda kommunikationer och barnvänlighet fram. Aspudden beskrivs som
en ”i arkitektoniskt och hygieniskt afseende modärn och tidsenlig förstad” (1912:7). Områdets flera
parker bidrog också till dess naturnära prägel. I samband med etableringen av området bildades 1911
AB Södra förstadsbanan, en privatfinansierad spårväg vars ena linje gick till Aspudden. När linjen
kopplade samman Liljeholmen med Södermalm 1915 förbättrades kommunikationerna ytterligare för
aspuddsborna. Spårvägen ersattes 1964 med tunnelbanans röda linje. Bostäderna kompletterades tidigt
med service och affärer, men även dansbana, idrottsplats och biografer. De familjer som flyttade till
Aspudden kom i regel från Södermalm. Utmed huvudgatan Jarlagatan (dagens Hägerstensvägen)
etablerade olika hantverkare sina verksamheter i källarlokalerna. Den förhållandevis goda servicen och
det faktum att många arbetare hade sina arbetsplatser i området gjorde att mycket av befolkningens
ekonomiska transaktioner höll sig inom Aspuddens gränser. Aspudden blev en del av Stockholms stad
1913 och 1944 förvärvade staden aktiemajoriteten i Byggnads AB Manhem. Den första etappen av
nybyggnationen i Aspudden skedde fram till 1911 då ungefär 100 bostäder byggdes. Den andra
utbyggnadsetappen skedde under åren 1936-1950 då ungefär 3 100 bostäder i flerfamiljshus samt
mindre småhus uppfördes i området runt den äldre jugendbebyggelsen. Till skillnad från den första
periodens stadslika bebyggelse utmärktes flerfamiljshusen under den andra utbyggnadsperioden av
fristående lamell- och punkthus.

Aspudden var till stora delar en ren arbetarklassförort. Avsaknaden av exempelvis högre tjänstemän
skilde Aspudden från andra förstäder av samma storleksordning. Aspudden skilde sig även från andra
områden genom att bostadsbebyggelsen låg nära det ekonomiska livet på så sätt att småföretagare och
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arbetare blandades i bostadshusen. Under 1930-talet utmärkte sig också Aspudden genom att
befolkningen var ovanligt aktiv i olika folkrörelser. Befolkningen utgjordes fram till 1940-talet till en
betydande del av människor i familjebildande ålder och barn, grupperade i stora hushåll.

Bild 1. Aspudden år 1932 efter första utbyggnadsfasen, sett västerifrån med bebyggelse utmed nuvarande
Hägerstensvägen som löper genom bilden. Källa: Blomberg & Wehlin-Fürst (1998).

Aspuddens förslummas
Under 1940-talet började Aspuddens befolkningssammansättning förändras (Törnbom & Wickberg
1975). En av orsakerna var 1930-talets debatt om trångboddhet, främst för barnfamiljer, som följdes
av byggandet av barnrikehus för att höja barnfamiljers bostadsstandard. Då Aspuddens bostäder från
1910-talet började bli nedgångna och för små för de familjer som bodde i området flyttade många
barnfamiljer ut till andra söderförorter där barnrikehus byggdes i större utsträckning. Eftersom de
trånga och omoderna lägenheterna var förhållandevis billiga ersattes barnfamiljerna till en betydande
del av ensamstående, ofta äldre män. Olof, som växte upp i de gamla delarna av Aspudden under
1950-talet, ger följande beskrivning av området:

”Du hade bakgårdarna med soptunnor, det var lite risigt och det var ogräs och skit och det var ingen
som höll efter nånting, va. Direkt när man kom hit fick man den där känslan, slum, här bor det
stackars människor, det var den känslan man fick.”

Olof beskriver en spartansk tillvaro med kallvatten och vedeldning för att värma upp lägenheterna. ”Vi
levde här på 50–60-talet men för oss var det 30-tal många gånger”. Det var inte bara husens standard
som bidrog till den känslan. De många äldre personerna i Aspudden gjorde att barnen fick höra många
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gamla historier från personer som i vissa fall hade bott i området sedan 1920-talet. Mellan 1950 och
1974 steg andelen aspuddsbor över 45 år från 17 till 57 procent (Jernberg & Johannsen 1985). De
minskade barnkullarna bidrog också till att barnservicen minskade i området. Omflyttningen innebar
även att en stor del av den folkrörelseaktivitet som funnits i området tidigare försvann.

Utöver förändringen i ålderssammansättning förändrades även den sociala situationen i Aspudden
drastiskt. Området utmärktes under 1950- och 60-talen av låga inkomster och olika sociala problem
bland de boende. Detta gällde främst i de äldsta delarna av Aspudden. I en rapport från Socialnämnden
i Stockholm konstateras att jämfört med Stockholm i sin helhet var det bland Aspuddens befolkning
dubbelt så vanligt med att få socialhjälp; med ingripande av nykterhetsnämnden samt med
bidragstagare i form av förtidspension, sjukbidrag och uppbärande av bidragsförskott för barn. På
1960-talet utgjorde aspuddsbor 20 procent av de registrerade i Socialnämndens register och av de
personer som flyttade till Aspudden under 1970 var 12 procent registrerade hos nykterhetsnämnden.
Bara under 1969 rapporterades 204 fall av fylleri och 65 våldsbrott i Aspudden (Altvall 1970 i
Forsberg, Lockne & Wrede 1971). Området hade även problem med drogmissbruk. Enligt en rapport
från Fastighetskontoret från 1970 beskriver en representant från Rådgivningsbyrån hur
”Hägerstensvägen har den värsta koncentrationen narkomaner och kvartar i Stockholm” (Eelde 1970 i
Forsberg m.fl. 1971:13). Det stora alkoholbruket i området kan delvis kopplas till Systembolaget som
låg närmare Örnsbergs tunnelbanestation och den i de äldre delarna belägna restaurangen Aspen med
sitt ölcafé, kallat Norma i folkmun. Ölcaféet fick en betydande inverkan på stadsbilden i området:

”Den där slummen i Aspudden var ju så eftersatt, husen såg ganska risiga ut, det var slitet folk,
ölcaféet i Aspudden var ju ökänt. Det låg en taxistation utanför ölcaféet, det var vänstertrafik på den
tiden, och då stod bilarna utanför och så ramlade då fyllhundarna ut, eller dom slängde ut dom då,
och det var lite prestige bland taxichaffisarna på den tiden att våga stå i Aspudden, så längt hade det
gått va, att man kunde få på käften, för att man hade taxiuniform, dom kunde bli tagna för snutar
ibland (skratt).” (Olof)

Omgivningarna i Aspuddens äldsta delar skapade tillsammans med tidsandan en spännande men också
riskfylld omgivning för ungdomar:

”Aspudden var tufft alltså. […] Det blev en jävla destruktiv miljö egentligen, arbetarklass, nära till
brännvin, rock’n’roll, rebell, så det blev en hel del ungdomsbrottslighet, det snoddes bilar, inbrott i
kiosker. Det var väldigt utbrett i Kransen, Aspudden och Gröndal, kan man säga.” (Olof)

Vad berodde då denna förslumning på? Enligt en uppsats från 1971 som initierades av Aspuddens
socialdemokratiska stadsdelsförening konstateras flera orsaker till förslumningen (Forsberg, Lockne &
Wrede 1971). Först och främst handlade den sociala nedgången om att de nyinflyttade personerna
tillhörde en grupp som inte hade råd att bo på så många andra ställen än de förhållandevis billiga, men
också trånga och slitna lägenheterna i de centrala delarna av Aspudden. Dessa fastigheter ägdes främst
av staden, vilket gjorde att stadens bostadsförmedling hänvisade en stor del av socialt utsatta individer
som tidigare bott i rivningsfastigheter till lägenheterna i Aspudden. Bostadsförmedlingen fick kritik
för att de bidragit till den stora koncentrationen av människor med olika problem till just Aspudden.
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De fastigheter som var kommunalägda var i större utsträckning öppna för klientelet, då privata
hyresvärdar hade större möjlighet att säga nej till oönskade hyresgäster. Under 1966 fick 100 personer
som först fått nej från privata hyresvärdar istället bostad i Aspudden via den kommunala
bostadsförmedlingen (Forsberg, Lockne & Wrede 1971). I en studie av hur sociala variabler,
fastighetsstandard och typ av fastighetsägare samvarierar konstaterade Fastighetskontoret att det var
just i de billigaste, kommunala lägenheterna med lägst standard som de sociala problemen och de låga
inkomsterna var starkast koncentrerade i Aspudden (Eelde 1970 i Forsberg m.fl. 1971). Enligt Bo, som
växte upp i Aspudden under denna tid, spelade stadens socialtjänst men även de privata hyresvärdarna
en roll i förslumningen:

”Det sociala, det var väldigt krasst egentligen, dom insåg direkt, att här har vi billiga hyror,
privatvärdar som skiter i allting, dom pröjsar och dom kommer in och det vart det, att skicka ner så
många som möjligt. Var det nån som mucka från torken eller kåken, det tog man reda på direkt här
nere. Så det gjorde ju det att man skapade en socialt utslagen plattform, som var ett jävligt dåligt
underlag för oss andra om växte upp i det här. Det är otroligt, kan bara gå till mig själv, hur klara jag
mig igenom det här?”

Trafiksituationen i Aspudden bidrog också till förslumningen. Hägerstensvägen, som löper som en
huvudgata längs med hela Aspudden, var under denna period mycket trafikerad och fungerade som en
genomfartsled. I början av 1970-talet färdades 16 000 bilar per dygn på vägen (HSB-nytt 1972). De
boende klagade på buller och det skedde en hel del trafikolyckor utmed den hårt trafikerade vägen. Då
ett säkerhetsstängsel sattes upp i mitten av vägen skapade det en barriär mellan Aspuddens södra och
norra del. Barriären kom att kallas för ”Aspuddens Berlinmur” bland de boende. En annan hämmande
del för Aspuddens utveckling var de begränsade möjligheterna att ta sig till det grönområde som ligger
strax norr om Aspuddens bebyggelse, Vinterviken. Vinterviken hade varit hemvist för Alfred Nobels
verksamheter sedan hanteringen av sprängämnen blev för farlig att ha i stadens centrala delar.
Vintervikens goda förutsättningar som fritids- och rekreationsområde för aspuddsborna lyfts fram av
Forsberg, Lockne & Wrede (1971), men de konstaterar att möjligheten begränsas av AB Nitro-Nobels
verksamhet. Vid denna tidpunkt var området kring Vinterviken inhägnat med ett två meter högt staket
och det saknades en gångstig ner till Mälaren från Aspudden. Den negativa utvecklingen i Aspudden
påverkade även det tidigare så aktiva föreningslivet. Författarna konstaterar att:

”Aspudden verkar bortsett från en hårt trafikerad genomfartsled, alkoholism, bruk av narkotika samt
kriminalitet, att ha utvecklats till en ganska ’död’ stadsdel. Dansbanan försvann i slutet av 40-talet.
Biograferna, sammanlagt tre stycken, har samtliga slagit igen. Den målmedvetna, ofta politiska
föreningsverksamhet, som tidigare bedrivits med stor framgång i Aspuddens historia och som därmed
gett stadsdelen en karaktär av sammanhållning, medvetenhet och livlighet finns ingen motsvarighet
till idag.” (Forsberg, Lockne & Wrede 1971:14)

Stockholms stad får i uppsatserna från första delen av 1970-talet kritik och anses ha en betydande
skuld till Aspuddens negativa utveckling. Törnbom & Wickberg (1975) kritiserar hur saneringsarbetet
och nya stadsplaner för området har dröjt trots att det hade börjat diskuteras redan på 1940-talet. Den
standardökning som många andra områden hade genomgått vid denna tid i samband med
moderniseringen av Stockholm hade inte skett i Aspudden. Forsberg, Lockne & Wrede (1971) menar
att staden bör ta sitt ansvar och i större utsträckning arbeta för blandade åldersgrupper och inte
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koncentrera utsatta grupper till vissa områden samt att Hägerstensvägen bör stängas av och att de
boende ges möjlighet att ta sig ner till Mälaren och använda sig av Vinterviken. I uppsatsen utreddes
också möjligheterna för att utveckla Aspudden till ”en bra stadsdel”. Författarna påpekar att de
fastigheter som omgärdar de äldsta delarna håller förhållandevis god standard och att området har
potential att utvecklas positivt. Bebyggelsens karaktär, markutnyttjande, det centrala läget och de goda
kommunikationerna är andra delar som enligt författarna kan verka för en positiv utveckling av
Aspudden. Den negativa utvecklingen i de centrala delarna anses dock riskera att ”smitta ner” hela
Aspudden. I mina intervjuer med de boende beskriver de hur det fanns en tydlig uppdelning mellan de
mer moderna bostäderna åt Örnsbergshållet och den äldre centrala bebyggelsen i de centrala delarna.
Bo beskriver skillnaderna: ”De (som bodde närmare Örnsberg) berättade säkert inte att de bodde i
Aspudden. Kärnan ville man helst inte tillhöra. De bodde modernt”. Britt-Marie, som flyttade in i de
då nybyggda husen nära Örnsbergs tunnelbanestation 1967, bekräftar Bos beskrivning och berättar hur
det var när hon flyttade dit:

”Då skämdes man nästan för att tala om att man bodde i Aspudden. Det var nog mycket det där
ölcaféet där borta. Vi tyckte aldrig att det var nåt stök. Det var mest äldre farbröder, vi var unga när vi
kom hit, men vi tyckte aldrig att de ställde till nåt bråk.”

Trots att det fanns många sociala problem i området verkar de många äldre alkoholisterna i området
inte inneburit så stora problem för de boende i Aspudden. Denna bild ges både i rapporter från tiden
för saneringen och i mina intervjuer:

”I genomsnitt, dom fyllehundarna som gick härnere, dom var inte farliga, dom var harmlösa va… Det
fanns en medkänsla och empati bland dom här gubbarna, för dom hade varit med om väldigt mycket.
Så många av dom här hade väldigt härliga berättelser och livsöden kan man säga. […] Väldigt
mycket original och karaktärer, det går inte att hitta såna nuförtiden”. (Olof)

Saneringen och dess effekter
Lägenheterna i Aspuddens äldsta delar höll alltså en låg standard och hade i slutet av 1960-talet inte
rustats upp på flera decennier, trots att behov fanns. De saknade i regel dusch och bad och varmvatten
fanns endast i köket. Vissa lägenheter hade inte ens ett kök. Den låga standarden och den
problematiska sociala situationen i området gjorde att staden till slut började skissera på en
upprustning av området. Till en början fanns planer på att riva samtliga hus byggda på 1910-talet och
göra en omfattande nybyggnation i området. När stadsbyggnadskontoret utredde frågan blev resultatet
att en rivning av området inte var ekonomiskt tillräckligt lönsam. Istället blev följden en restaurering
av den befintliga bostadsstocken. Utöver standardhöjningen ville man även slå samman lägenheter för
att skapa flerrummare som kunde locka tillbaka barnfamiljer till området (Jernberg & Johannsen
1985). Fastighetskontoret beställde 1970 ett planförslag hos stadsbyggnadskontoret. Det gjordes i
samband med detta en bostadssociologisk utredning som skulle ge ett underlag för vilka önskemål som
fanns rörande saneringen bland de boende (Landström och Hellstrand 1974). De boende ville utöver
en förbättring av de sanitära förhållandena se en begränsad renovering, för att på så sätt kunna hålla
nere hyrorna. När beslutet om saneringsförslaget togs på hösten 1971 beslutades att smålägenheterna
skulle minska i antal från 900 till 150. Den stora minskningen av smålägenheter oroade de boende som
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ansåg att det skulle försvåra möjligheten att bo kvar i området rent ekonomiskt. Staden hänvisade till
möjligheten att söka bostadsbidrag, men förslaget kritiserades då hälften av de boende enligt
undersökningen ville ha en lägenhet på högst ett rum och kök. Trots att saneringsområdet ansågs som
problematiskt och nedgånget fanns det en utbredd vilja att bo kvar där (Jernberg & Johannsen 1985).
Några av de boende menade att ett boende i Aspudden, trots sina problem, var att föredra framför de
nybyggda miljonprogramsområdena i exempelvis Skärholmen som beskrevs som ”betongghetton”
(ibid). I diskussionerna om Aspuddens sanering engagerade sig aspuddsborna på olika sätt. Det
skapades ett byalag, den socialdemokratiska stadsdelsföreningen hade en pådrivande roll, liksom det
speciella Aspuddenprojektet. Projektet innebar att fyra socialarbetare under ett par år i början av 1970talet skapade ett eget projekt som syftade till att förbättra de sociala problem som fanns i området.
Projektet skapade ett informationscentrum och i detta arbete var frågorna om Aspuddens sanering
framträdande (Ahlberg m.fl.1975).
När förslaget till saneringsprogrammet antogs 1974 blev det en kompromiss mellan
fastighetskontorets önskemål, som avsåg modernisering till i princip nybyggnadsstandard och
evakuering av de boende under renoveringen, och de boendes önskemål om en mindre omfattande
renovering efter ett rullande schema i bostadsstocken så att de kunde stanna kvar i området under
renoveringen. Moderniseringen skulle ske till något högre standard än de boende önskat, men fördelat
på fler smålägenheter än normen och med en rullande evakuering. Alla hushåll erbjöds att bo kvar i
stadsdelen. För att kompensera sammanslagningar skulle det ske nyproduktion i tre enheter. Vissa hus
var så nedgångna så att de fick rivas och byggas upp på nytt. Informanten Bo som bodde i ett av husen
som revs minns att huset hade sättningar och var på väg att vittra sönder, och att en rivning var
nödvändig. Hans familj fick dock flytta in i ett närliggande hus. Trots att många grannar försvann i
samband med renoveringarna minns han att alla i huset blev erbjudna ”normala kvartar” under
renoveringsarbetet. De nybyggda husen gick i samma stil som den äldre bebyggelsen. Att
nyproduktionen behöll den gamla stilen och att en stor del av bostadsstocken trots renoveringar
behölls bidrog till att Hägerstensvägen behöll sin karaktär av huvudgata i området och att Aspuddens
karaktär av kvarterstad bestod även efter saneringen.

Saneringen genomfördes främst under åren 1975-1982. I saneringsområdet skedde nyproduktion av
hus från 1978 ända fram till 1985. Efter saneringen gjorde Stockholms stads utrednings- och
statistikkontor (USK) en analys av resultaten (Jernberg & Johannsen 1985). Enligt rapporten innebar
saneringen följande effekter: Antalet bostäder minskades med ungefär 100 stycken, men det rörde sig
enligt rapporten om ”spontana förändringar” eftersom minskningen i saneringsområdet helt uppvägdes
av nyproduktionen. Andelen smålägenheter (högst 2 rum och kök) i området var 55 procent 1983. I
centrala Aspudden sjönk enpersonshushållen från 70 procent 1975 till 45 procent 1980. Befolkningen i
Aspudden hade på 1970-talet nästan halverats från de 13 500 individer som bodde i området på 1950talet, men 1983 hade totalbefolkningen återigen ökat till 7 600 invånare. Demografiskt innebar
saneringen att andelen äldre minskade till förmån för barn och unga. Saneringen ledde också till att
många flyttade från området. Av 1972 års lägenhetsinnehavare var det bara en fjärdedel som bodde
kvar i stadsdelen 1980. I saneringsområdet var andelen kvarboende samma år 14 procent. När
saneringen var genomförd 1984 hade andelen sjunkit ytterligare något.
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Saneringen innebar även att medelinkomsten i området blev högre, genom att andelen
låginkomsttagare minskade kraftigt och andelen inkomsttagare i mellanklasserna ökade. I mitten av
1980-talet liknade inkomstfördelningen i Aspudden den för hela Stockholm. Den förbättrade
ekonomiska situationen i området märktes även på att behovet av socialbidrag minskade, kraftigare än
i kommunen som helhet. Dock konstaterar rapportförfattarna att det efter 1980 åter hade skett en
ökning. De farhågor som de boende upplevde inför saneringen rörande höjda hyror besannades, då
hyrorna per kvadratmeter och år fördubblades i fasta priser. Då lägenheternas storlek blev större än
innan saneringen innebar det att totalhyrorna blev högre än vad de boende hade sagt att de kunde
acceptera innan saneringen. Även om befolkning och köpkraft ökade minskade antalet inköpsställen
för varor och tjänster i Aspudden mellan 1972-1983. Aspudden var dock i jämförelse en väl försörjd
stadsdel vad gäller kommersiell service. I mina intervjuer beskriver de boende hur det under 1950-och
60-talen fanns ett rikt utbud av småbutiker, såsom delikatessaffär, fiskhandlare, klädaffärer och till och
med en arbetsförmedling i området. Bo beskriver det som att ”man behövde inte åka in till stan
egentligen. Allt fanns”.

Trots att Jernberg & Johannsens rapport visar på flera positiva tendenser är den övergripande
slutsatsen att ”många problem löstes men befolkningen i saneringsområdet har i stort sett flyttat
därifrån” (Jernberg & Johannsen 1985:VII). I rapporten poängteras också att det fortfarande finns
problem i området, främst vad gäller narkotikamissbruk. Informanten Olof beskriver hur socialtjänsten
även efter saneringen använde hyreslägenheter i området som bostäder för ”pundare”. Britt-Marie som
bor i Örnsberg minns att det fanns mycket narkotika i omlopp även i hennes närområde och beskriver
hur det under den tiden ”var polisbilar här var och varannan dag”. I Jernberg & Johannsens rapport
från 1985 får de boende beskriva hur de upplevt saneringen och hur området förändrats jämfört med
innan saneringen. Det var en mindre undersökning riktad till ett representativt urval på 67 personer
bland boende i saneringsområdet. Sammantaget visar undersökningen att de boende till viss del var
nöjda med förändringen, men att reaktionerna knappast var översvallande. Majoriteten av de svarande
trivdes bättre med de nya lägenheterna och de ansåg att den sociala miljön i området var bättre eller
oförändrad efter saneringen. Det fanns dock grupper som inte var så nöjda med saneringens effekter. I
saneringsområdet trivdes en femtedel av de kvarboende sämre med grannarna efter saneringen. Som
förklaring nämns att ”fyllegubbarna” som fanns i området nu ersatts av yngre drogmissbrukare. Det
fanns också ett missnöje med att servicen i området, såsom apotek och postkontor, antingen lagts ned
eller flyttats. På frågan hur de boende trivdes överhuvudtaget i Aspudden svarade en tredjedel att de
trivdes bättre efter saneringen, men 60 procent svarade att trivseln var oförändrad. Undersökningen
bestod även av intervjuer med de boende. I intervjuerna framkommer bland annat hur beslutet att
behålla stadsdelens karaktär genom att bevara husfasaderna och att låta de nybyggda husen gå i samma
stil som den befintliga bebyggelsen uppskattas av de intervjuade. I rapporten beskriver en informant
hur hon är ”glatt överraskad att man valt den arkitektur som passar in här” (Jernberg & Johannsen
1985:49).

Aspuddens utveckling från den nybyggda förstaden för arbetare till förslumning och sanering med
följder som befolkningsomflyttning kan ses som ett slags första stadie i den gentrifieringsprocess som
området ska gå igenom efterföljande decennier. Denna första omvandling av området bär spår av det
som Hedin (2010) beskriver som filtrering. Med det avses hur områden med fastigheter som inte
renoveras och förfaller leder till en förslumning där resursstarka grupper flyttar ut och ersätts av mer
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resurssvag befolkning. Även om Aspudden innan förslumningen knappast utmärktes av en resursstark
befolkning innebar stadens försummande av Aspudden en tydlig förändring i området. Omflyttningen
är även sammankopplad med de modernistiska vindar som blåste i Sverige under mitten av 1900-talet.
Dessa vindar innebar bland annat funktionalismens intåg i arkitektur och samhällsplanering.
Funktionalismen kännetecknades av en arkitektur och planering som satte funktionen i fokus och där
olika funktioner, såsom arbete, boende och nöjen, delades upp i olika områden av staden. Riktningen
kan ses som en reaktion mot den traditionella, äldre staden, vars centrum vid denna tid utmärktes av
bostäder med låg standard och trångboddhet, Inriktningen fick ett stort genomslag i det folkhemsSverige där modernismen även sågs ur ett socialt perspektiv. Genom saneringar av stadskärnor och
nybyggda förorter efter tidens ideal med öppenhet, grönska mellan hus och funktionsuppdelning var
målet att skapa moderna, sunda bostäder för alla. Idéerna resulterade inte sällan i en tämligen
omdömeslös rivningsiver i städernas centrala delar. Detta gällde inte minst Stockholm, där de centrala
Klarakvarteren revs till förmån för det moderna, funktionsuppdelade Stockholm. Som en följd av den
stigande bostadsbristen på 1950- och 60-talen då den stora 40-talistgenerationen började söka bostäder
kom så beslutet om det så kallade miljonprogrammet, som innebar att en miljon nya bostäder byggdes
från mitten av 1960-talet och tio år framåt (Söderlind 1998, Stahre 2007, Andersson 2012). Aspuddens
förändring påverkades av dessa riktningar såtillvida att då området inte började rustas upp förrän i
mitten på 1970-talet valde de flesta barnfamiljerna att lämna de omoderna lägenheterna för någonting
mer modernt och barnvänligt i de nybyggda förorterna längre ut i staden.

När så staden till slut agerar och sanerar området finns det ett intresse från de styrande att få höra vad
de boende efterfrågar. Denna lyhördhet kan, med tanke på den rivningsiver som kännetecknade en stor
del av innerstadens modernisering, tyckas överraskande. Det fanns dock under tiden för Stockholms
modernisering starka proteströrelser mot stadens planer och några projekt kom också att stoppas på
grund av protesterna (Stahre 1999). Trots att stadens representanter lyssnade till de boende och
kompromissade vad gäller standard och andel smålägenheter innebar saneringen ökade hyror som fick
en mycket stor effekt på befolkningssammansättningen i Aspuddens äldre delar. Bara drygt 10 procent
av de boende i saneringsområdet bodde kvar några år efter saneringen. Staden har alltså genom
politiska beslut haft en betydande inverkan på Aspuddens förvandlingar under 1900-talet. I Aspuddens
fall var saneringen nödvändig, men den innebar också att de äldre, socialt utsatta invånarna utsattes för
en slags bortträngningseffekt. Värt att notera är också hur Aspudden, trots sin förslumning, i
rapporterna från 1970- och 80-talen beskrivs ha potential att bli ett ”bra” bostadsområde. Områdets
närhet till naturen och Mälaren, det centrala läget och de bra kommunikationerna är några av de
tillgångar som nämns. Trots att diskussionerna kring Aspudden skedde under den tid då delar av
Stockholms gamla innerstadsbebyggelse jämnades med marken för att ge plats för den nya moderna
funktionsuppdelade staden finns det bland tidens rapporter även en förståelse för saneringsområdets
arkitektoniska värde. I rapporterna ger även de boende Aspudden positiva värden. Bland annat lyfter
man fram småstadsmiljön, som gör det enkelt att träffa bekanta och man föredrar också Aspuddens
kvartersbebyggelse mot de nybyggda, mer modernistiska miljonprogramsområdena.
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Dagens Aspudden
En förändrad förort
Idag bor drygt 8 700 invånare i Aspudden. Under de senaste tio åren har befolkningsmängden ökat
med ungefär 800 invånare. Utbildningsnivån i området ligger över stockholmssnittet, över 60 procent
har eftergymnasial utbildningsnivå. Samtliga elever boende i Aspudden är behöriga till
gymnasieskolan. Sett till ägarförhållanden i flerbostadshus består beståndet av 51 procent
bostadsrättslägenheter, 31 procent tillhör allmännyttan och 18 procent är övriga hyresrätter.
Medelårsinkomsten hos 20–64-åringar 2012 ligger på cirka 309 000 kronor, vilket är mindre än
Stockholmsgenomsnittet på 348 000 kronor per år (www.statistikomstockholm.se).

De gamla jugendhusen i de äldsta delarna av Aspudden är upprustade och skapar en stadsliknande
miljö som är ovanlig bland stadens förorter. Utmed Hägerstensvägen, som nu har en
hastighetsbegränsning på 30 kilometer i timmen och flera fartgupp, ligger flera restauranger och caféer
med uteserveringar som under sommarhalvåret bidrar till en levande stadsbild. De flesta av husen
utmed Hägerstensvägen och dess anslutning har verksamheter i gatuplanet. Utöver caféerna blandas
äldre verksamheter som kemtvätt, guldsmed och nattöppet snabbköp med nyetablerade näringar som
man oftast ser i innerstaden. Den nischade bokhandeln med tillhörande fik skapar tillsammans med ett
bokantikvariat och områdets bibliotek ett litet litteraturkluster. Här finns en löpskoaffär, flera
boutiquer som säljer designade varor samt affärer som riktar sig till de många småbarnsföräldrar som
dominerar stadsbilden. Den centrala ICA-affären har byggts ut och visar nu upp ett brett utbud av
varor. Aspuddens äldsta delar kompletteras av funktionalistisk arkitektur bestående av punkt- och
lamellhus från 1940- och 50-talen som är placerade i kuperad naturmark. Dessa ger tillsammans med
de många parkerna och idrottsplatsen området en grön prägel. I Aspudden finns också ett villaområde
som trots gradvis modernisering delvis har kvar en äldre karaktär med småhus. Under senare år har
dock vissa av de gamla villorna rivits och ersatts med moderna flerfamiljshus och stadsradhus.
Aspuddens bebyggelse har även kompletterats med nya huskroppar utmed Hägerstensvägen, väster
och öster om Aspuddens centrala delar. Bebyggelsen med dess olika årsringar håller sig oftast till tre
eller fyra våningar. Till det anslutande men tidigare svårtillgängliga Vinterviken vid Mälaren går det
nu en strandpromenad med tillhörande klippbad som överbefolkas på somrarna. Nobels gamla
dynamitfabrik nere i Vinterviken har ersatts av kändiskocken Markus Aujalay som i de gamla
fabrikslokalerna driver restaurang, café och festvåning. Det närliggande Vintervikens trädgårdscafé
arrangerar marknader för närodlat och musikfestivaler.

Förorten ger ett välmående intryck. Det gamla Aspuddens sociala problem och förslumning för 40 år
sedan känns avlägset. Området har av Stadsmuseet pekats ut som ett av dem som särskilt bör
uppmärksammas för dess kulturhistoriska värden. Hur har då denna förändring kunnat ske och vad är
det för människor och verksamheter som numera befolkar Aspudden? Hur ser aspuddsborna själva på
området och vilka värden lägger dem i det?
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Aspuddens värden
”En väldigt trygg miljö, särskilt för barn finns det inte så många bättre områden, det är fantastiskt
tycker jag, både naturnära, det är vackert och det finns också caféer för oss vuxna, vi kan tillgodogöra
oss det mesta i ett vardagsliv i det här lilla livet och så har du ändå nära till stan, du kan dra, som
barnfamilj är det ju otroligt bra på det sättet.” (Martin)

En viktig del för att ett område ska gentrifieras är att det innehåller ingredienser som den
gentrifierande gruppen värdesätter. I detta kapitel vill jag utifrån teman som den byggda miljön,
identitet och livsstil, konsumtion, samhällsengagemang, homogenitet och autenticitet visa på hur olika
perspektiv spelar in i ett områdes förvandling. I kapitlet reflekterar även informanterna över de
förändringar Aspudden genomgår, bland annat i form av värden som försvinner och eventuella
bortträngningseffekter.

Varför just Aspudden?
Hur och var vi väljer att leva kan bero på en rad olika faktorer. Privatekonomi, avstånd till arbete och
familjeförhållanden kan till exempel påverka valet av var man vill och har möjlighet att bo. Det kan
också i olika grad bero på tillfälligheter, som att man genom kontakter får en lägenhet. Den
slumpmässiga orsaken att få en lägenhet torde vara vanligare när det gäller att bo i hyresrätt, inte minst
i andrahandsboende. För de som bosätter sig i bostadsrätt eller villa är det rimligt att anta att det finns
en större möjlighet att, utifrån sina ekonomiska förutsättningar, kunna välja bostadsområde. Det finns
dock andra värden, som inte är lika kopplade till praktiska ting som spelar in i valet av bostad och
område. Lilja (2011:162) menar att ”omgivningens betydelse, den byggda miljöns gestaltning och
grannskapets sociala, kulturella och kommersiella innehåll [...] förmodligen (är) avgörande för våra
val av bostad”.

De intervjuade beskriver flera olika anledningar till att de har flyttat till området. Bland dem som bott i
Aspudden en längre tid är det vanligare att, åtminstone till en början, ha bott i hyreslägenhet. Av dem
beskriver flera hur de helt enkelt blev erbjudna hyreslägenheter i området från Stockholms stad när de
behövde flytta till något större för att deras familjer växte. En del valde mellan hyresbostäder i
Aspudden och andra förorter men beslöt sig för Aspudden för att de ansåg att området passade bättre
utifrån den situation i livet de befann sig i. Dessa berättelser får illustrera förändringen av såväl
Stockholms bostadsmarknad som Aspuddens attraktionskraft. Ett liknande scenario idag ter sig
tämligen omöjligt, då Aspudden numera tillhör de områden i staden som har längst kötid i
hyresbostadskön (Hem & hyra 130923). För de informanter som växte upp i Aspudden och flyttade dit
med sina föräldrar, var valmöjligheten av förklarliga skäl begränsad.

De informanter som flyttade till Aspudden på 1960- och 70-talen, då alltså delar av området var i
behov av sanering, beskriver att bilden av det nedgångna, socialt problematiska Aspudden fanns där
när de skulle flytta till området. För Britt-Marie, som inte bodde i de äldsta delarna utan som flyttade
in i nybyggda lägenheter närmare Örnsbergs tunnelbanestation, var bilden av Aspudden ganska
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negativ till en början. Hon beskriver att hon nästan skämdes för att berätta var hon och hennes man
skulle flytta. Sixten, som 1985 flyttade in i ett av de hus som byggdes i samband med saneringen,
berättar att han hade hört en hel del om att Aspudden innan flytten. Det handlade främst om att det var
en arbetarstadsdel och att det fanns en hel del narkotika i området. Han menar dock att det inte var
något som han hade några problem med när han väl flyttade in.

Den negativa bilden av Aspudden hängde fortfarande kvar även för vissa av de informanter som
flyttade till Aspudden i mitten av 2000-talet. För Cecilia innebar flytten meningsskiljaktigheter mellan
henne och hennes dåvarande sambo om det var lämpligt att flytta till området. Hennes sambo hade
vuxit upp i det närbelägna Gröndal på 1980-talet och han hade en negativ bild av Aspudden som
”jätteskruttigt”. De informanter som flyttade till Aspudden på 2000-talet beskriver i större utsträckning
att de gjorde medvetna, uttänkta val när de flyttade till området. För Cecilia bestämdes valet till stor
del av hennes familjesituation, då hon ville att hennes son skulle ha nära till innerstaden men ändå
kunna göra fritidsaktiviteter utan att behöva åka tunnelbana. Hon ställde upp ett antal kriterier för att
det skulle passa henne och hennes familj och menar att det till en början bara var ”praktiska grejor som
gjorde att vi hamnade här”.

Martin flyttade för ungefär tio år sedan med sin sambo till Aspudden från Majorna i Göteborg, ett
område med liknande bakgrund och karaktär som Aspudden. När de skulle välja bostadsområde tittade
de på lägenheter i närbelägna närförorter söder om innerstaden, men Aspudden hade flest av de
komponenter som de ville ha i sitt boende. För dem var Aspudden ett område som passade både
prismässigt och kulturellt. Martin beskriver det som ”nån form av kulturarbetarmiljö som vi var vana
vid från Majorna.” Han kände till Konstfacks etablering i närbelägna Telefonplan och hans
konstnärskollegor hade ateljéer i området. Utöver det spelade närheten till naturen och områdets
arkitektur en viktig roll för deras val:

”För oss spelade det (arkitekturen) jättemycket in, för vi är intresserade av arkitektur, så här var nåt
vi kände oss hemma i. Funkisen är nåt som vi gillade, även om det inte är ultrafunkisen… Vi hade väl
inte möjligheten att flytta till de där absolut hardcore-funkisställena och det ville vi inte heller, men
nån form av folklig funkis, det gillar vi.” (Martin)

Läget, naturen och den byggda miljön
Informanterna är överlag mycket positivt inställda till Aspudden och de trivs med att bo i området. När
de beskriver vad det är som gör att de trivs återkommer några teman. Många nämner Aspuddens
centrala läge, där Södermalm och övriga innerstaden enkelt nås via cykel eller med en kort resa med
tunnelbanan. Det är också nära Liljeholmens relativt nyöppnade galleria där det finns många affärer
och service i form av vårdcentral och systembolag. Naturen är ett annat tema som de boende
återkommer till. Aspuddens gröna prägel i form av närhet till naturen, promenadstråk till Mälaren,
många parker och stora gröna innergårdar, lyfts av i stort sett alla informanter som något mycket
positivt. Informanterna nämner också hur miljön i området påverkar känslan av lugn och trygghet:
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”Det är inga områden där det är skräpigt eller skruttigt, det känns trevligt när man går ut. […] Till
exempel, nu har de bytt gatlyktorna till gulliga, lite bulliga istället för de kantiga som är vid E4:an,
sånt är lite trevligt, jag gillar det.” (Cecilia)

Informanterna återkommer ofta till att känslan av Aspudden är att befinna sig i en ”småstad mitt i
storstaden”. Aspuddens äldre delar, med sin särpräglade jugendstil och slutna kvarter spelar en stor
roll för denna känsla. Småstadskänslan bidrar också till en närhet till andra människor i området:

”Arkitekturen är mer omväxlande, man har till och med gjort saker som är onödiga men som är
estetiskt tilltalande, som man inte skulle bygga nu. […] Jag kommer från Karlstad och är präglad av
att bo i en småstad. Jag tycker att Aspudden är en småstad i storstaden, det börjar ändra sig men
fortfarande är mycket kvar. Just närheten till människor, trots allt, folk känner igen varandra.”
(Sixten)

Sixten påpekar också värdet av att man under saneringen bemödade sig om att bygga upp nya hus i
samma stil som sekelskifteshusen, vilket också har bidragit till att skapa en känsla av stad. Det är inte
bara sekelskifteshusen som värdesätts av informanterna. Martin, som bor i ett 40-talshus i funkisstil i
området, lyfter även fram värdena i den funktionalistiska arkitekturen. Att Aspudden har en blandad
bebyggelse, där arkitektur från olika tidsepoker blandas värdesätts högt av flera informanter:

”Jag gillar den blandade arkitekturen som ändå är lite äldre, inte särskilt många miljonprogramshus
som inte alltid är så jättecharmiga. Sen en blandning, […] att det är en touch av stadsmiljö fast det
ändå är grönt. Om man tänker på Norrmalm är det ju ganska blåsigt och stenigt, jag gillar när det är
lite träd och grönska, det är skönt.” (Cecilia)

För de näringsidkare som etablerat sig i området på senare år har miljön också betydelse.
Antikvariatägaren Hjalmar värdesätter de ”bortglömda” lokaler, som fortfarande finns i Aspudden
jämfört med i mer nybyggda områden. Tillgången till sådana lokaler spelade in när Hjalmar valde att
starta upp sin verksamhet i just Aspudden:

”Lokalen ligger i ett hyreshus, på bottenvåningen, det var tänkt som en aktivitetslokal till en början,
[…] det är lite av en överbliven lokal. Den är billigare än om det hade varit en riktig affärslokal, med
skyltfönster och så vidare. I vilken mån den här typen av överblivna lokaler finns i nyplanerade
områden om Liljeholmskajen och Hammarby sjöstad det vet jag inte, men jag inbillar mig att det är
svårare att hitta lokaler för den här typen av verksamhet. […] Den här lokalen är snarare en miss i
planering. Jag uppskattar mycket de här gliporna, misstagen, utrymmena som blir över. Det är
väldigt skönt och det finns det här i Aspudden, för det är en organisk framvuxen stadsdel som byggts
till och på från tiotalet och framåt. Det ligger en villa helt fel och sen plötsligt en 4H-gård med massa
djur mitt i alltihop, och det tycker jag väldigt mycket om. Att det är industrilokaler och så vidare, och
det finns hela det där spektrat.”

Kajsa, som startade upp en fotvårdsverksamhet i de centrala delarna i mitten av 2000-talet, hade innan
dess inte hört talas om Aspudden. Den byggda miljön och lokalens läge spelade även för Kajsa en
betydande roll för etableringen. Hon beskriver sitt första möte med Aspudden såhär:
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”Första snön hade kommit, och när jag svänger ner från Essingeleden och ner på Hägerstensvägen, då
trodde jag att jag var inne i julkalendern, alltså det var ju så fantastiskt fint!”

Informanterna i Aspudden tycks vara överens om att områdets byggda miljö bidrar till flera värden.
Den äldre kvartersbebyggelsen, områdets planering med grönområden och en varsam utveckling av
byggnationen som låtit årsringar vara kvar och där det finns plats för vissa överblivna ytor bidrar
enligt Aspuddenborna till det speciella småstadslivet som finns i stadsdelen.

Aspuddens byggda miljö och planering har många ingredienser som sammanfaller med den riktning
som sedan 1980-talet blivit alltmer rådande i diskursen om hur en stad ska byggas. Riktningen kallas
ibland stadsrenässans eller nyurbanism och kan ses som en reaktion på den modernism och
funktionalism vars idéer kom att påverka Aspuddens utveckling under förra seklet (Klingberg 2006).
De storskaliga omvälvningarna av innerstäder under mitten av 1900-talet med modernismen som
utgångspunkt skedde inte bara i Sverige utan runt om i världen. I New York reagerade Jane Jacobs på
förändringarna och skrev 1961 sin betydelsefulla Den amerikanska storstadens liv och förfall. I boken
kritiserade hon de planer som innebar att gamla, men i hennes ögon välfungerande innerstadsdelar
skulle rivas och ersättas av en ny funktionsuppdelad och livlös bebyggelse, utan stadsmässiga
kvaliteter (Jacobs 2005). Jacobs bok fick stor inverkan på den amerikanska debatten om hur städer
skulle byggas. I Sverige började Jacobs teorier uppmärksammas på allvar först i slutet av 1980-talet.
Innan dess hade det dock förkommit kritik mot modernismens funktionsuppdelning, anonymitet och
storskalighet (Ramberg 2012).

Uppmärksamheten av Jacobs bok kom att spela en betydande roll för stadsrenässansen. I början av
1980-talet började det i planeringsdebatten talas om ”stadsmässighet” och den traditionella, täta,
funktionsblandade europeiska staden med rutnätskvarter lyftes nu upp som ett ideal (Tunström 2009).
De nya idealen kom att handla om just det Jacobs några decennier tidigare hade satt upp som
förutsättningar för en levande stad: För det första måste stadsdelarna vara mångfunktionella och alltså
fylla fler än en primär funktion. Med flera funktioner kommer människor att röra sig i området på flera
olika tider om dygnet, vilket skapar rörelse och ökar säkerheten. För det andra behöver husen vara
byggda som en kvartersstad, med korta kvarter. Detta motverkar isolering och leder fram till fler
möten. Den tredje punkten handlar om att kvarterens fastigheter ska ha en blandad ålder, med betoning
på äldre bebyggelse, men också variation i standard. En sådan variation kan enligt Jacobs ge större
möjlighet att också få en mer blandad befolkning då kostnaderna att bo och bedriva affärsverksamhet
varierar utifrån standard på fastigheten. Det fjärde villkoret Jacobs sätter upp handlar om att
bebyggelsen behöver vara tät för att ge en tillräckligt hög koncentration av människor, som skapar
detta flöde som Jacobs är ute efter. Med dessa villkor uppfyllda menar Jacobs att möjligheten ökar att
skapa en demokratisk stad där alla, oavsett inkomst och bakgrund, får plats (Jacobs 2005).

På många sätt överensstämmer informanternas värdering av Aspuddens miljö med de förutsättningar
Jacobs målar upp för att få en väl fungerande stad. Aspuddens innerstadslika kvartersstadsmiljö och
varierande årsringar på husen skiljer sig i avsevärt mot hur de förorter som byggdes under
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miljonprogrammet på 1960- och 70-talen är utformade. Enligt Lilja (2011) löste den fysiska
planeringen i och med funktionalismens intåg i stadsplaneringen upp en stor del av den närhet mellan
människor som tidigare funnits i stadskärnorna. Detta blev särskilt tydligt i förorterna där funktionerna
arbete och bostad separerades, där gatan och torgets betydelse för offentliga möten negligerades och
där grannskapets betydelse minskade. Beslutet att inte riva Aspuddens äldsta delar verkar ha spelat en
stor roll för Aspuddens attraktivitet bland informanterna.

Tanken om att skapa ”stadsmässiga” städer har sedan 1980-talet vuxit sig allt starkare i den svenska,
men också internationella debatten. Andersson (2012) och Söderlind (1998) tillhör dem som har
kritiserat den funktionsuppdelade ”icke-staden” och propagerat för en återgång till att bygga städer
som utgår från en traditionell, funktionsblandad stad med kvarter. Utöver kritiken att den moderna
stadsplaneringen och arkitekturen inte överensstämmer med vad folk vill ha och leva i, beskylls den
även för att ha skapat segregation och höga bostadspriser (Andersson 2012). Andersson menar att det
modernistiska stadsbyggnadstänkandet sedan länge är dött men att lagstiftning, normer och riktvärden
fortfarande påverkar så att staden blir uppdelad i funktionsseparerade zoner. Söderlind ser den
”traditionella staden” som överlägsen den moderna icke-staden såväl vad gäller ekonomi, kultur och
ekologi. Den traditionella staden skapar enligt Söderlind ett ”socialt förhållningssätt mellan
människor, baserat på tolerans, mångfald, samverkan, icke-uteslutande tänkesätt och frihet” (Söderlind
1998:24).

Renässansen för den täta kvartersstaden märks även i Tunströms avhandling (2009). Tunström har
analyserat hur stad och urbanitet konstrueras diskursivt i svensk stadsbyggnadsdiskussion på 1990och 00-talen genom att studera publikationer från Boverket, Stadsmiljörådet och tidskriften Plan. För
att ge en bild av hur idealen att bygga en stad har förändrats visar Tunström bland annat hur staden
och dess historia konstrueras i diskussionen. I diskussionen konstrueras staden både som ideal och
som problem. Idealet blir den ”traditionella” staden som framhålls som en stad med historia och
identitet medan den ”moderna” staden får tjäna som problembild och omtalas som i avsaknad av
historia, en parentes i utvecklingen eller som utan karaktär. Som centrala begrepp för den moderna
staden och för efterkrigstidens planering ser Tunström till exempel modernism, parentes,
stadslandskap, funktionsseparering, förort och miljonprogram. Den traditionella stadens centrala
begrepp är motsatta och handlar om kontinuitet, stadsmässighet, kvarter, gator och torg. I
avhandlingen studerar Tunström även vilka normer om staden och det urbana som konstrueras. I
konstruktionen av fysiska ideal ser Tunström täthet, förtätning och stadsmässighet som centrala
normer. Det är enligt normen viktigt att behålla stadskärnan och nybyggnation bör sättas i förhållande
till begrepp som förtätning och kontinuerliga miljöer. Tunström visar också att binära begreppspar,
som tät/gles, stad/land, stad (eller innerstad, stadskärna)/förort, har stor betydelse för diskursen. Dessa
begreppspar signalerar enligt författaren om platserna är en del av den ideala ”traditionella” staden
eller den problematiska ”moderna” staden. Den moderna staden med dess funktionsuppdelning
sammankopplas i diskursen med dålig hälsa, ekonomi och miljö, negativa avstånd samt avsaknad av
identitet. Den traditionella stadskärnan har motsatt effekt och kopplas till identitet och tradition. I
Tunströms analys framstår begreppet ”stadsmässighet” som ett nyckelbegrepp, öppet att fylla med
mening. Hon menar att stadsmässighet ofta framstår som nära en totallösning, eller en modell, på
samma sätt som den täta staden eller blandstaden. Tunström anser dock att den uppdelade bilden av
traditionell och modern stad är starkt förenklad och att man i framtida planeringsdiskussioner bör
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vända på begreppen så att man även kan se problem med den ”traditionella” staden och kvalitéer med
den moderna funktionsuppdelade staden. Som exempel på problem med den ”traditionella” staden
nämner Tunström buller, trängsel samt just exkludering av individer i vissa områden som blir
exklusiva, något som utmärker gentrifieringen.

Den diskurs som Tunström beskriver framkommer även i Rambergs avhandling (2012) om vilka
värden som styr utformandet av framtidens stad. Ramberg har utifrån analyser av arkitekttävlingar om
bostäder och stadsdelar mellan 1989 och 2003 studerat vilka ideal som ligger till grund för
utformningen, vilken slags urbanitet som föreslås och vad som styr detta. Det tydligaste idealet enligt
Ramberg är återigen 1800-talets kvarterstad med dess rutnät, men det finns även inslag av mer
modernistiska ideal där grönområden och vackra vyer premieras. Detta trots att de modernistiska
idealen ofta används som en motpol och kontrasteras i beskrivningarna. De vanligaste termerna i de
analyserade tävlingsprogrammen var ”attraktivitet” och ”hållbarhet”. Ramberg menar att den
omvärdering som skett under de studerade åren kan sammanfattas som en förskjutning från det
modernistiska folkhemsbegreppet ”god bostad” till 00-talets ”attraktiva och levande stadsdelar”. De
nya idealen handlar mer om det visuella och estetiska och riktar sig till välbeställd, kreativ medelklass
som har råd att bo i dessa, oftast centralt placerade arkitektförslag. Av Jacobs ideal rörande mångfald
som ofta används i retoriken i tävlingarna blir resultatet mer en mångfald i färg och design än i
blandning av bebyggelse och befolkning. De beskrivna idealen i den Jacobs-inspirerade och rådande
stadsrenässansen - en traditionell, tät stadskärna som kopplas till identitet och tradition samt attraktiva,
levande stadsdelar – överensstämmer alltså väl med de boendes beskrivning och värdesättande av
Aspudden. Denna överensstämmelse synliggörs även i Stockholms stads syn på Aspudden och dess
värden i planeringsarbetet för den framtida staden, vilket beskrivs mer på sidan 42.

Identitet, livsstil och smak
I sin studie av tre gentrifierade innerstadsområden i Stockholm (2011) diskuterar Lilja bland annat den
byggda miljöns betydelse för identitets- och meningsskapande. Hon menar att då samhället utvecklas
mot en allt större rörlighet och heterogenitet har rummets och den fysiska omgivningens
meningsskapande betydelse ökat. Den moderna människan har inte lika starka band till hembygd och
släkt som tidigare generationer, vilket lett till att synen på individen numera bestäms lika mycket av
hennes fysiska omgivning som av hennes handlande. Svensson (2011) menar att forskningen ofta
förbiser platsens viktiga betydelse för identiteten, vid sidan om begrepp som kön, klass, generation
och etnicitet, när vi försöker förstå hur människor sorteras in i bestämda sociala kategorier. En plats
formas av de sociala relationer som sker där och skapar ett innehåll som blir mycket större än att bara
vara ett rum. I och med att tekniska landvinningar gjort att de geografiska avstånden minskar och
rummet komprimerats har de platsbundna identiteterna ökat i betydelse. Svensson går så långt att hon
hävdar att platsen kanske är det som allra mest bestämmer individens egen identitet i andras ögon. Min
egen erfarenhet av de ständigt återkommande frågorna om var man bor, och bedömningen därefter, när
man möter nya människor i Stockholm vittnar om detta.

Enligt Zukin (2011) fungerar stadsmiljöer som en slags livsstilsmarkörer, genom ett områdes speciella
karaktär och innehåll. Det handlar dock inte bara om att markera status genom att bo i dyra områden
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och dyra lägenheter. Det omkringliggande närområdet kan ha andra ingredienser än att bara vara
”dyrt”. Olika grupper har också olika kulturella koder, eller olika sorts smak, för vad som anses som
eftersträvansvärt och vad som ger status. Enligt Lilja (2011) inverkar den fysiska omgivningen på vårt
menings- och identitetsskapande på två sätt: Dels hur vi värderar vårt boende och vår miljö, dels hur vi
identifierar oss med och tillägnar oss dessa platser. Beroende på hur den fysiska omgivningen
uppfattas kan den vara en tillgång, men också en belastning. De skillnader mellan områden som finns i
exempelvis arkitektur, demografi och livsstilar skapar föreställningar som är specifika för stadsdelen.
Utifrån stadsdelens karaktär skapas en självidentitet bland de boende som också fungerar som en
dragningskraft på individer som känner igen sig i stadsdelens profil. I gentrifieringsprocesser kan den
livsstil som utmärker den nyinflyttade gruppen gentrifierare på olika sätt skilja sig från den grupp som
har bott i det gentrifierade området en längre tid. Förutom att den fysiska omgivningen blir ett medel
för identitetsskapande blir även de individer som bor och rör sig i området medskapare av den fysiska
omgivningen, genom exempelvis nya näringar och att de syns i stadsbilden. De blir då också
medskapare av områdets nya identitet.

Bourdieus (1993) tankar om habitus och kapital går att applicera på den urbana medelklassen som
gentrifierar. De val som gentrifierare gör tolkar Zukin (2011) och Bridge (2001) som strategier som
skapar en differentiering mot både arbetarklass och andra grupper av medelklass som, trots många
gemensamma nämnare, inte delar samma värderingar som de som lockas till urbana miljöer. Den
gentrifierande klassen kan också inom sig skilja sig åt beroende på i vilken fas de inträder i
gentrifieringsprocessen. ”Tidiga” gentrifierare har exempelvis i regel högre kulturellt men lägre
ekonomiskt kapital än de medelklassgrupper som följer efter i gentrifieringsprocessen (Bridge 2001).
Huruvida detta handlande sker medvetet eller omedvetet har diskuterats av forskare. Bourdieus
habitusbegrepp utgår från att handlandet sker genom en omedveten process, medan Bridge menar att
det rationella handlandet genom högst medvetna val har stor betydelse i hur klass och smak kan förstås
i gentrifieringsprocessen. Valet av bostad och bostadsområde blir alltså något mycket mer än bara att
ha någonstans att bo. Genom att göra ett val av bostadsområde som står för något och har en speciell
identitet kan en flytt dit och ett leverne där stärka den egna identiteten och bidra till att öka såväl det
kulturella som det sociala kapitalet. På samma sätt som ett yrkesval bidrar till att klassificera en person
kan bostadsområdet, inte minst i Stockholm, säga något om vem man är. Finns det då en särskild
aspuddenidentitet och vad består den i så fall av?

En förort där det bor nästan 8 000 invånare innehåller givetvis en mängd olika sorters människor med
skilda stilar, värderingar och bakgrund. Men när informanterna ska beskriva vad som utmärker
aspuddsbor finns det en betydande samstämmighet om vilka sorts människor som idag befolkar
området sett till ålder, familjesituation, utbildning och yrkesval:

”Det finns ju definitivt en övervikt på folk som är nånstans mellan 30 och 45 och jobbar som
akademiker, på den humanistiska sidan, på alla möjliga olika fält, och folk som jobbar inom media,
den världen, formgivare, arkitekter […] småbarnsfamiljer. Dom kanske har bott centralt, litet. Det
ligger nära Södermalm men det är, åtminstone var, lite billigare att få lägenheter här.” (Hjalmar)
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Informanternas beskrivning av aspuddsborna har många likheter med beskrivningen av den urbana
medelklass som brukar sammankopplas med gentrifieringsprocesser. Gentrifierarnas yrken anses ha
sin grund i utvecklingen av den tjänstebaserade ekonomin, som oftast har funktioner i innerstäderna.
De ”välutbildade professionella”, som Lilja (2011) beskriver dem, anses eftersträva värden som den
gamla innerstadens kvaliteter kan motsvara. Beskrivningen av aspuddsborna tyder på att Aspudden
besitter värden som kan locka denna urbana medelklass utanför Stockholms innerstad. Aspuddsbornas
kulturella prägel kan tolkas som att gentrifieringsprocessen i Aspudden fortfarande inte nått ett stadie
där invånare med kulturell, kreativ prägel har trängts undan av andra yrkesverksamma som arbetar
med exempelvis ekonomi. I informanternas beskrivningar finns dock även tecken på att en övre
medelklass hittat till Aspudden:

”Jag får en känsla att det välutbildade människor, en relativt ung målgrupp, första barns-,
andrabarnsföräldrar. Folk som flyttar hit är ofta mellan 30 och 40, och börjar få en stabil ekonomi. De
är akademikerutbildade ofta och har ofta liksom jobb inom… bra jobb har dom ju. Det känns ofta
som folk har chefsjobb, eller är på väg nånstans i karriären. Man är karriärsbenägna, […] på nåt sätt
är det akademikeranknutet i de yrkena folk har, det är inte ovanligt att det är läkare man träffar, och
det blir det mer och mer eftersom det krävs högre löner för att flytta hit. Sen är det också folk som
vill ha det lite större än vad de kan ha det inne i stan och vill att det ska vara barnvänligt, för folk som
flyttar hit idag de räknar ju med att få barn, ofta, om de inte redan har ett eller två redan som är små.”
(Martin)

Flera informanter nämner att ett utmärkande drag för aspuddsborna är att de är par som flyttar från
innerstaden för att de behöver större. Det kan tolkas som att dessa par har varit med och gentrifierat
innerstaden (företrädesvis Södermalm) och nu behöver något större men att de inte har råd att bo kvar i
området de varit med och gentrifierat. De måste därför flytta vidare till ett område som är något
billigare, men som besitter flera av de värden man kan finna i innerstaden. Flytten kan vara ett tecken
på att de själva är med om en bortträngningseffekt i en ”supergentrifiering” (se s.6). Men flytten kan
även handla om att prioriteringar i boendet förändras då livsvillkoren, i detta fall då man blir förälder
eller får tillökning, förändras. Hur familjebildning påverkar gentrifieringsprocesser är en hittills
relativt bortglömd aspekt av gentrifieringsforskning. I Aspudden verkar dock denna aspekt ha en
viktig betydelse, något som även Zakhour lyfter i sin uppsats om Aspudden (Zakhour 2011). Bilden av
de många barnfamiljerna i Aspudden stämmer även överens med Stockholms stads statistik över
Aspuddens demografi. Jämfört med Stockholm i stort utmärker sig Aspudden genom att ha särskilt
stora grupper 0–4-åringar och 30–40-åringar samtidigt som andelen ungdomar och äldre är mindre i
Aspudden än i Stockholm som helhet. Jämför man hur Aspuddens demografi har förändrats över tid
mellan åren 1980 och 2013 har andelen barn upp till 5 år nästan fördubblats, från 6 procent till 10
procent. Andelen 20–44-åringar har ökat med tio procentenheter och utgör nu 46 procent av
Aspuddens befolkning, samtidigt som andelen invånare över 45 år minskat från 50 procent till 34
procent (www.statistikomstockholm.se). Man kan alltså konstatera att det har skett en tydlig
generationsväxling i området.

Ser man till beskrivningarna av aspuddsbornas yrkesliv och jämför det med Stockholms stads statistik
över fördelningen av branscher bland förvärvsarbetande aspuddsbor är områdena utbildning, offentlig
förvaltning samt personal- och kulturtjänster något vanligare bland områdets befolkning jämfört med
Stockholm i sin helhet. Sammantaget kan man dock konstatera att skillnaderna mellan Aspudden och
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hela Stockholm vad gäller fördelning i yrkesbranscher är små. Skillnaderna i andelen som jobbar inom
information och kommunikation är till exempel bara någon promille. Den utbredda bilden av
aspuddsbornas yrken bland de nyetablerade informanterna stämmer alltså bara till viss del med
verkligheten. I sammanhanget bör man ha i åtanke att jag genom mitt urval av informanter har
intervjuat exempelvis näringsidkare med verksamheter som traditionellt kan sägas locka just den
urbana medelklassens smak. Har då den nya gruppen medelklassfamiljer helt tagit över Aspuddens
gamla arbetaridentitet? Att befolkningen har förändrats radikalt råder det inga större tvivel om, men
antikvariatägaren Hjalmar har identifierat ytterligare en aspuddenidentitet utöver gentrifierarna:

”Dels de gamla som bott här, den gamla identiteten som är som nästan gamla söderkisar, som har en
väldig stolthet över det, det finns kvar hos vissa men är på utdöende, eftersom de är döda eller har
flyttat. Men sen finns den nya, som är lite hippare, bland de yngre barnfamiljerna, där, folk är ju
väldigt medvetna om att det är Aspudden de bor i, det är inte var som helst.”

Utöver beskrivningen av en äldre identitet i området sätter Hjalmar fingret på den medvetenhet som
spelar en viktig roll för identitetsskapandet. Att Aspudden inte ses som vilket område som helst visar
att boendet i Aspudden i sig kan vara en viktig del i de boendes identitetsskapande. Detta kan också
påverka andra delar av livet:
”Jag tror det är viktigt, tror man skulle bli lite identitetslös om jag skulle bo i, säg Ekerö. I Stockholm
är det så uppdelat, när jag ska söka jobb sen, då får jag sälja in mig som person. Om jag säger att jag
bor i Aspudden tror jag att det är en fördel för mig som person. […] Om jag skulle säga att jag är
ensamstående med tre barn och skulle jag bo i Norsborg (skratt), då skulle det vara lite deppigare
touch än om jag skulle säga att jag bodde ensam med tre barn i Aspudden. Det är lite fånigt och
skämmigt att säga det men jag tror att det spelar roll.” (Cecilia)

Gentrifieringsprocesser är ett globalt fenomen. I vilken utsträckning det finns en gemensam, global
identitet bland de som gentrifierar har diskuterats av urbanforskare. Medan Rofe (2003) menar att
gentrifierare runt om i världen bildar en global gemenskap, anser Lees (2003) och Bridge (2007) att
detta främst är märkbart bland de så kallade supergentrifierarna, alltså mycket välbärgade individer
som arbetar inom exempelvis finanssektorn. Då stadsdelar med värden som gentrifierare efterfrågar
växer fram i städer världen runt är det inte ovanligt att den gentrifierande klassen reser till andra länder
för att just besöka andra ”autentiska” platser som väntar på att bli eller redan är gentrifierade (Zukin
2011). När gentrifierarna återvänder till sina hemstäder för de med sig ingredienser från de besökta
städerna, som får sin egen tolkning och bidrar till att det egna boendeområdet förändras ytterligare. I
Stockholm har Södermalm och kanske särskilt området Hornstull uppmärksammats för att ha
inspirerats av området Williamsburg i Brooklyn, New York (se t.ex. Dagens nyheter 140108). Trenden
att hämta inspiration från andra gentrifierade områden som Williamsburg har även nått Aspudden. Ett
exempel är hur en av ägarna till det då nyöppnade kafferosteriet på Hägerstensvägen i en lokaltidning
spår att ”Hägerstensvägen har alla möjligheter i världen. Det här kommer bli Stockholms svar på
Williamsburg.” (Tidningen Liljeholmen/Älvsjö 130111) Ett annat sätt att stärka det egna områdets
karaktär och identitet kan vara att likt gentrifierade områden på Manhattan, som SoHo och Tribeca,
skapa nya områdesgränser och ge dem nya namn baserade på förkortningar (se även Zukin 2011). I
Stockholm är det kändaste exemplet troligen området SoFo på Södermalm, men även detta fenomen
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har spridit sig till Aspudden och dess grannområden genom namnet GLAM (Gröndal, Liljeholmen,
Aspudden, Midsommarkransen) och föreningen SöFö, som står för Södra förstaden (se vidare s.29).

Bild 2: Ett sätt att stärka identiteten och förstärka kopplingen till innerstad och det globala kan göras
genom att etikettera och skapa ett nytt namn för området, i detta fall med blinkningar till Södermalms
SoFo och till den globala huvudstaden New Yorks förkortningar på attraktiva stadsdelar. Källa: Serien
Stockholmsnatt i Svenska dagbladet 2013-12-20.

I Bourdieus tankar om särskiljande från andra klasser och andras habitus spelar smak en viktig roll.
Med utgångspunkt i Bourdieu menar Bridge (2001) att den urbana medelklassens kulturella kapital
innehåller två delar. En del bygger på utbildning och kunskap och kan erhållas genom till exempel
studier. Den andra har en symbolisk prägel och definieras av att man har en ”god smak”. För Bourdieu
är smaken alltså nära förbunden med klass och livsstil. Han menar att den kraft och energi som en
individ lägger på att framställa sig själv inför andra förväntas stå i proportion till de materiella och
symboliska fördelar det kan ge (Bourdieu 1993). I Aspudden blir smak och stil viktiga inslag i
identitetsskapandet. Den stil som utmärker boende i Aspudden beskriver Cecilia såhär:
”Det är lite såhär raggsockefolket (skratt). Det finns en viss stil, man har både lite uppklätt fast
nerklätt, det är den typen av människor, ganska stilmedvetna. Jag tror att om man går hem till folk här
är det ganska många som har likartad smak, kanske 40-talsdesign, kul att hämta retrogrejor, man har
en ryggsäck i retrotouch, men har sina raggsockor men man har nån jobbralla till det, och det finns en
och annan som kommer med sina dreadlocks men man ser inte så jättemånga. Kommer man nån
annanstans kanske det kommer några hiphopkillar eller nån annan stil i 30-årsåldern, sånt finns inte
så mycket utan det är mer den här raggsockstouchen. Skägg finns ju väldigt mycket i Aspudden
(skratt), mer än på andra ställen. […] Man väljer att köpa kravmärkt, man får hemkörd sin matkasse
men den är kravmärkt, och man har de där fina skorna som man har valt ut som kostar mer än på Din
sko, men man har raggsockorna till.”

28

Ett sätt att stärka den egna identiteten är att särskilja sig från andra grupper. Bridge (2001) beskrivning
av den hur den gentrifierade klassen definierar sig mot såväl arbetarklass som mot andra
medelklassgrupper utifrån exempelvis kulturellt kapital framkommer också i intervjuerna med
aspuddsbor. Monika beskriver till exempel aspuddsidentiteten genom att kontrastera den mot en annan
sorts individ som tillhör en grupp som hon menar inte skulle passa i området: ”Det kommer inte en
bankkille från huvudkontoret på Nordea hit, han skulle nog inte trivas”.

Samhällsengagemang och politik
Många informanter nämner hur konsumtion av kravmärkta produkter utmärker den typiska
aspuddsbon. En annan återkommande beskrivning är att folket i Aspudden är medvetna om
samhällsfrågor och är politiskt aktiva. Trots den förändring som skett vad gäller inkomster och klass
bland befolkningen finns det enligt informanterna fortfarande spår av Aspuddens historia som en aktiv
förort där invånarna engagerar sig i frågor som rör närmiljön. Då Aspudden förslummades i mitten av
1900-talet påpekade Forsberg, Lockne & Wrede (1971) att det tidigare så utmärkande engagemanget
och folkrörelserna var på väg bort. Men även under förslumningen fanns det ett engagemang i
området, bland annat för att Hägerstensvägens roll som genomfartsled skulle upphöra och att
vägräckena i mitten av vägen skulle tas bort. I arbetet för en upprustning av Aspudden spelade såväl
ett nyskapat byalag som den socialdemokratiska stadsdelsföreningen en roll. Aspuddens tradition av
engagemang fortsatte 2009, då Stockholms stad planerade att riva Aspuddens gamla badhus från 1919.
Staden ansåg att badhuset var uttjänt och för dyrt att renovera. Istället skulle det stora behovet av
förskoleplatser tillmötesgås med en nyanlagd förskola på platsen. En grupp aspuddsbor bildade
aktionsgruppen Rädda Aspuddsbadet och efter att protesterna inte hörsammats ockuperade gruppen
badet. Ockupationen hade en kulturell prägel med bland annat konstutställning, filmvisningar och
musikfestival och pågick i två månader, fram till att polisen stormade badhuset i december 2009. Kort
därefter revs badhuset för gott. Ur aktionsgruppen som försökte rädda Aspuddsbadet bildades 2010
föreningen SöFö, Södra Förstaden, som enligt dess hemsida ”värnar om förstadens unika karaktär och
ett utökat lokalt medbestämmande” (www.sodraforstaden.ning.com). Föreningen är aktiv bland annat
vad gäller nya bebyggelseplaner i områdena Aspudden och Midsommarkransen och anordnar
debattkvällar där stadens framtid diskuteras.

Informanten Monika, som själv var aktiv i badhusprotesterna, menar att traditionen av
samhällsengagemang fortfarande upprätthålls på grund av befolkningens sammansättning. Hon
beskriver aspuddsborna som ”ganska intellektuella, man kör inte över folk på samma sätt här som
kanske i andra områden.” Sixten som bott i Aspudden sedan början av 1980-talet menar dock att
engagemanget i området har avtagit och att de som deltog i badhusprotesterna knappast var individer
som flyttat till Aspudden under de senaste åren. Han tror dock att lokalengagemanget kan uppstå på
nytt om förändringarna skulle röra exempelvis lekparker eller skolor.

Protesterna mot det borgerliga styret i stadshuset som renderade i en regelrätt ockupation kan ses som
ett tecken på att Aspudden fortfarande, åtminstone till viss del, befinner sig i en tidig gentrifieringsfas.
Trots att ockupationen av badhuset var tämligen fredlig är det långt ifrån säkert att en liknande aktion
skulle ske i innerstadens mer supergentrifierade områden. Aspuddens historia som arbetarförort har
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också speglat av sig i områdets politiska värderingar. 1970-talets Aspudden som i Ahlberg m.fl.
(1973:18) beskrivs som ett ”’rött’ område och ett starkt fäste för kommunisterna, socialdemokraterna
samt hyresgäströrelsen” lever enligt en del informanter till viss del fortfarande kvar även om
befolkningen bytts ut. Studier av gentrifierare i Melbourne och London visar att det bland
gentrifierarna är vanligt med så kallade left-liberals (Lees, Slater & Wyly 2008), något som verkar
stämma bra med situationen i Aspudden. Aspudden är framförallt ett starkt fäste för Miljöpartiet. I
riksdags- och kommunvalen 2010 fick det rödgröna blocket en klar majoritet och miljöpartiet blev det
största partiet i området, då en fjärdedel (24 procent) röstade på partiet. Det var 10 procentenheter mer
än i Stockholm totalt. I det senaste Europaparlamentsvalet 2014 låg andelen som röstade på
Miljöpartiet i de olika valdistrikten i centrala Aspudden mellan 26 och 33 procent. Feministiskt
initiativ fick runt 20 procent av rösterna. Bilden av Miljöpartiets starka ställning i området stämmer
alltså, men man kan också konstatera att även exempelvis Moderaterna i de senaste kommun- och
riksdagsvalen fick ungefär en fjärdedel av rösterna (www.val.se)

Autenticitet
Även om flera av deltagarna i badhusockupationen var sådana som bott i området under lång tid kan
man även se striden om bevarandet av Aspuddsbadet som ett exempel på det som Zukin kallar för den
gentrifierade klassens intresse för det autentiska (Zukin 2011). Autenticiteten används, likt Bourdieus
(1993) tankar om habitus och kapital, för en grupp eller person som ett verktyg för att särskilja sig från
sina konkurrenter. Zukin menar att det är få grupper som kan anse sig vara autentiska, men att man
inte heller behöver vara autentisk. Det kan räcka att påstå sig förstå autenticitet för att få dra nytta av
dess fördelar. Informanterna i Aspudden värdesätter i många fall de gamla byggnaderna och den
historia som finns i området, som de menar är unik. Man upplever att området är ”äkta” till skillnad
från mer nybyggda närförorter:

”Att det finns tiotalshus ger en känsla av att området är historiskt förankrat, vilket jag tycker ger en
ny dimension. Om man tänker Hammarby sjöstad och såna nya områden, de är ju absolut inte, de är
inte fula, men man kanske inte trivs med estetiken. De är ju väl genomtänkta, de är påkostade, men
för mig känns det som att gå i en legostad, den känns bara ditputtad på nåt vis, känns nästan lite
obehagligt. Jag gillar mer när det är blandat när det vuxit upp successivt, känns nästan fånigt att säga
men det är viktigt.” (Cecilia)

För Cecilia skapar den byggda miljön, med den gamla jugendstilen från tiotalet och den övriga
bebyggelsens tydliga årsringar en speciell känsla som hon värdesätter. Enligt Zukin handlar
autenticitet om platsens utseende och känsla men också om den sociala sammankoppling som platsen
inspirerar. Autenticiteten, oavsett om den är äkta eller inte, blir enligt författaren ett kulturellt
maktredskap på så sätt att den urbana medelklassen genom sin livsstil gör anspråk på dessa kvarter och
i längden tränger ut den arbetarklass och lägre medelklass som bodde där innan gentrifieringen.
Aspuddens bakgrund som arbetarförort känner de flesta informanter till och flera anser det vara ett
positivt värde. Den livsstil som fanns i området upplever dock Martin vara på väg att försvinna:
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”… här känner vi oss lite mer hemma än på Östermalm. (skratt) Alltså vi, det är nog nåt i identiteten,
att det inte ursprungligen är ett renodlat, att det har en prägel som är att vanligt folk bor, att det finns
en arbetarklass också, att det finns närvarande i miljön. Men den är ju borta nu lite mer, det
försvinner successivt och jag tycker väl att det finns nåt lite vemodigt i det. Nu försvinner
möjligheterna mer och mer just det här då, mångfald i det här området.
Intervjuare: Det märktes genom folk som bodde här tidigare eller hur tyckte du det märktes annars?
Det märktes nog i dom man mötte, både i trapphuset och ute, men dom sista sju åren märker man ju
att dom som flyttar hit, hur trevliga dom än är, så har dom alltid bra ekonomi (skratt), och det är
väldigt ovanligt med nåt annat. Det kan jag tycka är en förlust”.

Olof och Bo, som växte upp i Aspudden under 1950-talet och i stort sett bott i området sedan dess,
märker av intresset för Aspuddens historia i kontakten med vissa nyinflyttade aspuddsbor: ”Jojo, dom
uppskattar nog att det finns några original kvar (skratt). För det är med oss som de gamla tiderna finns
kvar .” (Olof) Att Aspuddens historia avspeglar sig i områdets identitet märker även Hjalmar av, inte
minst när han jämför det med förorten Bredäng som byggdes i samband med miljonprogrammet på
1960-talet och som han nyligen har bott i.
”Det finns en lokalpatriotism i Aspudden som ser annorlunda ut än Bredäng. Aspudden har längre
traditioner, det bor fortfarande folk här som är uppväxta här och kanske är gamla, dom kommer ner
här och köper böcker och berättar hur det var. Det finns ingen som kommer och berättar hur det var
att växa upp i Bredäng, eftersom det inte var byggt då, så det finns en historisk förankring. ”

Zukin (2011) menar att det finns en motsägelsefullhet i begreppet autenticitet, då det både syftar på
ursprunglighet och något som är unikt, innovativt och kreativt. Staden främjar enligt Zukin en dialog
mellan dessa två sidor, alltså den ursprunglighet som varje generation upplever som något
ursprungligt, som ”alltid” funnits, och det som varje generation skapar på egen hand i så kallade
nystarter. Autenticiteten i Aspudden bygger till stor del på områdets speciella historia och karaktär,
men i områdets nystart kan flera av de nya inslagen också kopplas till en slags autenticitet. I
gentrifierade områden befolkade av en urban medelklass är det inte ovanligt att man finner vintageeller retrobutiker, där kläder, möbler eller andra attiraljer som använts tidigare och som därför har en
historia och kan ses som autentiska säljs. Autenticitet som är kopplad till konsumtion finns även i
Aspudden. Det finns en retrobutik som säljer begagnade musikinstrument samt möbler och prylar
främst från 1950- och 60-tal och antikvariatets utbud utgörs av naturliga skäl av begagnade böcker och
skivor, varav en del är rariteter som lockar en global kundkrets. Det kanske tydligaste exemplet på hur
det autentiska finns med i aspuddsbornas konsumtionsmönster är den årliga 2 km Loppis, då
Aspuddsborna själva går ut och säljer begagnade prylar utmed Hägerstensvägen. Loppisen har blivit
en stor succé som lockar besökare från hela staden till Aspudden.

Autenticitet handlar enligt Zukin (2011) mer om trender än om verkligt ursprung. Hon menar att
dagens gentrifierade områden skiljer sig från tidigare decennier då man mer återskapade traditioner i
stadsdelarna. Numera är autenticiteten snarare upplevelsen av ursprunglighet. Denna upplevda
ursprunglighet fås just genom bevarandet av exempelvis historiska byggnader, småskaliga butiker och
den ”ruffighet” som Zukin menar blivit ett modeord när man vill beskriva något autentiskt. Det vi
upplever vara autentiskt handlar enligt Zukin inte om ett områdes speciella kvalité utan är snarare en
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upplevd oro för hur platser förändras i det paradigmskifte från produktions- till konsumtionsstad som
vi befinner oss i. Den ruffighet som ofta eftersöks av gentrifierare i form av exempelvis industrilokaler
finns inte mycket kvar av i Aspudden. Men den gamla arkitekturen och den oregelbundna planeringen
(som bland annat gett upphov till sådana ”bortglömda” lokaler som antikvariatet ligger i) bidrar till
känslan av autenticitet. Överlag är det ganska få nybyggda hus i området. Den största förändringen på
senare år har skett i det område som ligger på gränsen till Aspudden, i Örnsberg, där flera kvarter av
nybyggda bostadshus har byggts i det gamla industriområdet. Industriområdet har inte direkt
karaktären av ”ruffighet”, men det är ingen vild gissning att stora delar av det resterande
industriområdet kommer att byta skepnad och omvandlas till bostäder om en inte alltför avlägsen
framtid. Autenticitet har också en koppling till den stadsrenässans som påverkat diskussionerna om
hur en stad ska byggas de senaste decennierna. I såväl Tunströms (2009) som Rambergs (2012) studier
kan man se hur de beskrivna idealen har drag av autenticitetstanken. Tunström beskriver hur den
”traditionella” staden ses som en norm och menar att det finns ett ”tillbakablickande stadsideal”
medan Ramberg i sin analys av arkitekttävlingar beskriver hur det tydligaste idealet i dessa är
kvartersstaden med dess rutnät i en mer estetisk syn på staden och dess utformning.

Konsumtion
Konsumtion spelar en viktig roll i gentrifieringsprocesser. Med en ny sorts människor i en stadsdel
följer också ett förändrat konsumtionsmönster och en annan efterfrågan på varor. Följden blir en
växelverkan där det nya utbudet i området lockar till sig en viss målgrupp som utefter stil och smak
värdesätter just den sortens konsumtion. Den förändrade invånargruppen i ett område kan också locka
till sig näringsidkare som ser en potential för sin verksamhet med utgångspunkt i områdets
kundunderlag. Näringsidkare som haft sin verksamhet i området innan det blev gentrifierat får allt
svårare att klara sig ekonomiskt då dess tidigare målgrupp byts ut mot en ny sorts konsumenter med
andra smakpreferenser än de tidigare invånarna. Lilja menar att de som ingår i den urbana livsstilen
avsiktligt använder sig av sin konsumtion för att ”att kommunicera samhörighet med en viss stil och
plats i det urbana rummet” (Lilja 2011:34). På så sätt fungerar smak, stil och konsumtion som
klassmarkörer och konsumtionen reproducerar den egna livsstilen såväl som stadsdelens identitet.
Livsstilsmarkören kan vara såväl själva varan som konsumeras, säg en surdegssmörgås med en
cappucino gjord av en unik, kravodlad kaffeböna, som den miljö man gör det i. Är inte omgivningen, i
form av design, andra kunder och läge i staden, den ”rätta” kan fikastunden istället undergräva
identitetsskapandet.

Under de senaste åren har det etablerats en rad näringar i Aspudden som har klara likheter med
verksamheter som allmänt brukar förknippas med gentrifiering. Kännetecknande för merparten av de
nyetablerade näringarna i Aspudden är att de har en sorts kulturell prägel. Det har bland annat
etablerats ett bokantikvariat och en liten bokhandel med tillhörande café. Bokhandeln driver även ett
bokförlag som de själva beskriver som ”ett litet och från periferin kämpande förlag som ämnar
fortsätta att ge ut högklassig litteratur av politisk karaktär”. (www.aspuddensbokhandel.se). Områdets
antikhandel har bytt ägare och säljer nu varor som är mer anpassade efter den gentrifierande
medelklassen i området. Tom, som driver retrobutiken, beskriver aspuddsborna som unga,
stilmedvetna och att ”de vet vad det är för grejor de vill ha”. Han menar att de boende i området med
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sin speciella stil och smak spelade in i beslutet att öppna en antikvitetshandel. Även jämfört med
innerstadsområden, i detta fall Atlasområdet i Vasastaden, upplever han en skillnad:
”Det är lite hippare, trendkänsligt, mer för dom som bor här, för att jag vågade starta upp det. Sist jag
startade upp i Atlasområdet gick det svårare, det var en annan kundkrets. Här kändes det ganska
säkert att öppna. ”

Sofia, som bor i Aspudden och som öppnat en smörrebrödsbar och kaffehandel i området, ser naturliga
fördelar med att ha sin verksamhet nära bostaden, särskilt med barn i skolåldern. Hon menar också att
områdets karaktär spelade in i valet att etablera sig just i Aspudden:
”Det spelade nog en ganska stor roll. […] Jag gillar den sköna, lite avslappnade stilen och att kunna
tillföra något till ett mindre närområde, […] jag har kollat på lokaler i stan också, men jag vill inte
riktigt släppa det där sköna som ändå är här.”

Näringsidkarna beskriver också hur de på olika sätt har anpassat sin verksamhet för det klientel som
finns i Aspudden. I Sofias smörrebrödsbar har kunderna själva fått vara med och utforma utbudet. Att
Hjalmars bokantikvariat hamnade just i Aspudden var något av en slump, men han har anpassat sin
verksamhet efter att den ligger just i Aspudden: ”Om jag hade hittat en lokal i Sätra, hade jag inte valt
att ha den här typen av böcker, då hade jag inte haft en öppen butik.”

Gemensamt för många av de nya näringarna är att de karaktäriseras av att erbjuda något unikt, ofta
kvalitativt. De caféer som öppnat de senaste åren påminner om de caféer som har etablerats i
innerstadens gentrifierade områden, där kravmärkta produkter till god kvalitet erbjuds. Bland
bokantikvariatets utbud finns antika, dyrbara böcker. Bokhandelns utbud är nischat mot akademisk,
politisk litteratur, ofta med vänsteranknytning. Ägarna har sitt eget lilla bokförlag och bjuder in till
författaraftnar. I kläd- och prylbutikerna säljs ofta egenföretagande designers. Det finns även privata
företagare som nischar sig mot de många småbarnsföräldrarna i området, till exempel i form av
försäljning av bärsjalar och kreativ verksamhet för föräldralediga. Martin menar att verksamheterna i
området blivit allt mer professionella. ”Det är en högkulturell nivå på det, om det så är ett café eller
bokhandeln, det finns en medvetenhet, återigen en akademisk, eller smakfylld medvetenhet”. Många
av näringsidkarna bor också i området, vilket de menar gör det lättare att starta upp en verksamhet, då
man redan känner en del av det presumtiva klientelet. De boende i Aspudden beskriver också hur de
värdesätter de nya näringarna i området. Även om de inte alltid besöker verksamheterna så uppskattas
det att de finns. Såhär beskriver Cecilia det positiva med bokhandeln:
”Jag tycker den är snygg, tycker estetiskt att den är snygg, den är rolig att gå in i, det är som att gå in i
en godisaffär med böcker. Jag har aldrig spontanköpt en bok, (skratt) men de flörtar också med
retrokänslan och med de böcker de frontar. Det är också lite vänstertouch, men inte radikalvänster.
Det är väl lite roligt, det är väl roligt att bli flörtad med, jag är enkel som person. (skratt) Det är
mysigt att det finns caféer men det är inte varje dag jag går på café.”
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Cecilias beskrivning av hur hon uppskattar de lokala näringarna men mer sällan köper något från dem
är något som även flera av näringsidkarna upplever. Kajsa som äger en fotvårdsverksamhet menar att
”många säger, åh det är så trevligt, åh vi ska gynna de små butikerna, och så går de in och så tittar de
och ’det är så trevligt att ni finns här’ och så går de ut, men det kan inte en företagare leva på”. De
flesta näringsidkare har uppfattningen att deras verksamheter nästan uteslutande lockar lokala kunder.
Såhär beskriver Hjalmar det:
”Det är något jag underskattade. Folk inifrån stan, även engagerade boksamlare, åker inte ut hit. Bara
för att det ligger i förorten. De kan bo vid Mariatorget men dom har inga problem att ta sig till
Karlaplan för att köpa, men att åka hälften så många stationer till Aspudden, det är svårt.”

Hjalmar berättar att hans verksamhet inte skulle gå runt enbart på den lokala försäljningen. Istället är
det den globala försäljningen av antika böcker som ger den större inkomsten. Johansson (2004)
beskriver hur det lokala och det globala alltmer vävs samman i den moderna storstaden och inte längre
går att skiljas från varandra. Konsumtionen spelar inte bara en viktig roll i skapandet av människors
identitet, utan är även betydelsefull för städernas identitet. Zukin menar att ”våra preferenser som
konsumenter – rörande kaffe latte, ekologisk mat, gröna ytor, butiker och grönsaksmarknader –
definierar nu staden i lika hög grad som de definierar oss själva” (2011:49). Johansson (2004) ser hur
kultur har blivit en vara som kan användas för att sälja in städer. Kulturen fungerar som ett verktyg i
den globala tävling som framförallt storstäder deltar i rörande exempelvis arbetskraft, investeringar
och turister. Johansson kallar det för en kultifiering av staden, på så sätt att staden blivit en del av en
kulturell ekonomi där satsningar på, gärna prestigefyllda, kulturinstitutioner som museer kan locka
turister och nya invånare. Den spanska staden Bilbaos lyckade investering i sitt Guggenheimmuseum
för att sätta staden på världskartan har fått många försök till efterföljare bland världens städer, en
tendens som Zukin (2011) kallar för ”McGuggenheim”. I tävlandet av samma sorts människor
använder sig städerna av samma sorts metoder. I kampen blir de bevarade, historiska och ofta
gentrifierade miljöerna i stadskärnorna en viktig beståndsdel. Zukin menar att de globala
gentrifieringstendenserna inte bara visar en universell längtan efter ”cappucinokulturen”, det vill säga
den nya urbana medelklassens statussymboler. ”De förkroppsligar både konsumenternas jakt på det
goda livet och städernas medvetna sätt att använda kultur för att förbättra bilden av sig själva och
locka investerare.” (Zukin 2011:288).

En viktig del för utvecklingen att städer alltmer satsar på kultur spelar Floridas bok om den kreativa
klassen. Florida lanserade i mitten av 2000-talet sin teori om den kreativa klassen och dess påverkan
på ett områdes, men också en hel stads, ekonomiska utveckling (Florida 2006). Han delade upp
arbetsstyrkan i ett samhälle i en serviceklass, en arbetarklass och en kreativ klass, där den kreativa
klassen utgjordes av individer som uppmuntras och får betalt för att vara kreativa i sitt yrke. Den
kreativa klassen efterfrågar miljöer att bo och arbeta i som inte enbart stimulerar deras kreativitet, utan
som också appellerar till deras preferenser vad avser tolerans, fritidsnöjen och närhet till likasinnade.
Florida studerade en rad amerikanska städer och såg ett mönster som visade att unga och kreativa
koncentrerades till områden i storstäderna, vars gemensamma drag var att de låg centralt, hade låga
boendekostnader och erbjöd stimulerande, sociala aktiviteter. Den koncentration av kreativa individer
till dessa områden skapade en gemenskap och gav möjlighet till ett självförverkligande som ytterligare
stärkte områdets status. Enligt Florida har den kreativa klassen blivit den dominerande klassen i
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samhället. Kreativa yrken som designers, arkitekter och konstnärer skapar en klass som kombinerar
borgerlig arbetsmoral med bohemiska kulturpreferenser. De spelar en roll som tillväxtmotorer i den
postindustriella, tjänsteproducerande ekonomin och fungerar som en motor i de globala
gentrifieringsprocesserna, då de lockas av just sådana områden, som sedan ökar i värde. Florida menar
att städer på olika sätt behöver möta vad denna kreativa klass efterfrågar för att kunna attrahera nya
individer som tillhör klassen och behålla de som redan finns i staden. Floridas teser har fått utstå en
hel del kritik. Kritiken avser bland annat den trubbiga definitionen av en kreativ klass, men också att
Floridas tankar har fått stor inverkan på hur städer med utgångspunkt i hans teorier använder
kreativitet som ett verktyg att skapa en attraktiv stad och att teorierna bidrar till förenklade lösningar
för städerna, som istället borde ägna sig åt att komma till rätta med olika sociala problem (Borggren
2011). Stockholm har under 1990- och 2000-talet alltmer profilerat sig utifrån kultur och evenemang
för att kunna mäta sig med andra, internationella städer. ”Stockholm – capital of Scandinavia”, den
slogan som det kommunala bolaget Stockholm Business Region lanserade 2006, är ett exempel på hur
Stockholm alltmer försöker tävla internationellt och detta sker bland annat genom att med hjälp av
attraktiva stadsmiljöer kunna locka till sig den kreativa klass som Florida beskriver. I den nya
översiktsplanen från 2010, Promenadstaden, lyfts den internationella prägeln med visionen om ”ett
Stockholm i världsklass” år 2030 (Stockholms stadsbyggnadskontor 2010). Denna vision handlar
enligt översiktsplanen bland annat om att skapa en
”…levande och växande stad där olika funktioner blandas. Förebilden är inte sällan innerstadens
intensiva stadsmiljö med ett mångsidigt innehåll av bostäder, arbetsplatser och service som lockar
många stockholmare och besökare.” (Stockholms stadsbyggnadskontor 2010:32)

Bild 3: Exempel på näringar i det gentrifierade Aspudden. Annonserna beskriver verksamheter som har
både en lokal och global prägel, är kopplade till kultur och design, värdesätter en autentisk ”ruffighet”, är
småföretag och tillverkar produkter för barn. Annonser uppsatta i Aspudden under höst/vinter 2013.
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Bortträngningseffekter och
etableringssvårigheter
De bortträngningseffekter som brukar nämnas som ett resultat av gentrifiering kan även gälla
näringsverksamheter. De näringar som kännetecknat ett område före gentrifieringen kan i och med
omflyttning av invånare i området få svårt att matcha vad den nyinflyttade gruppen efterfrågar.
Gentrifieringen kan också innebära att verksamhetslokalernas värde ökar, vilket kan leda till höjda
hyror som kan vara svårt att betala, inte minst då kundkretsen minskar. Följden blir att de gamla
näringarna ersätts av caféer, restauranger och mer exklusiva butiker. Informanterna har olika bilder av
i vilken utsträckning bortträngningseffekter förekommit när det gäller näringsverksamheter i
Aspudden.
När Kajsa etablerade sin fotvårdsverksamhet i Aspudden tog hon över en lokal i de centrala delarna
utmed Hägerstensvägen. För ett par år sedan fick hon besked från den bostadsrättsförening hon hyrde
lokalen av att hyran skulle höjas med 20 procent. Som skäl till höjningen angav bostadsrättsföreningen
enligt Kajsa att ”marknadskrafterna säger det”. Kajsa upplevde höjningen som mycket jobbig, men
lösningen blev att hon flyttade verksamheten och hyrde in sig i en något mindre centralt belägen lokal
i området. Förändringen har inneburit att hon inte längre har så många drop-inkunder som tidigare,
men hon menar att hon hade hunnit bygga upp en tillräckligt stor kundkrets under de första åren, som
nu har följt med henne till den nya lokalen. I Kajsas gamla lokal flyttade den tidigare nämnda
bokhandeln in, och hon menar att det kommer att ske många förändringar bland företagarna som är
hyresgäster i bostadsrättsföreningen nu när ett stambyte förestår. Olof som driver en tatueringsstudio
har också flyttat från en mer central plats till en lokal i samma kvarter som Kajsa. Han menar dock att
flytten inte berodde på höjda lokalhyror. Istället hävdar han att många värdar vill behålla de
hyresgäster man har, eftersom man då vet ”vad man får” avseende exempelvis att hyrorna betalas.

Ser man till de verksamheter som finns i Aspudden idag kan man konstatera att utöver de tidigare
beskrivna näringarna med ”innerstadsprägel” finns det fortfarande kvar en hel del affärsverksamheter
som är mer karaktäristiska för det ”gamla” Aspudden. Än så länge verkar alltså inte höjda hyror ha
spelat en avgörande roll för förändringen av näringsverksamheter i området. Caféägaren Monika
berättar dock hur den bostadsrättsförening hon hyr av har förändrat attityden till hennes verksamhet,
från att ha haft en gemensam tanke på att skapa en mötesplats till att i takt med caféets framgångar
vilja höja lokalhyran.

När man frågar informanterna om det är något som saknas i Aspudden är de flesta överens om att
Aspudden saknar en riktig, bra bar där man kan ta ett glas vin på kvällen. Det finns i nuläget några
restauranger med alkoholtillstånd i området, men det är tydligt att dessa verksamheter inte är det
informanterna efterfrågar. Sofia som är utbildad sommelier har försökt få tillgång till en större lokal i
området i vilken hon kan ansöka om alkoholtillstånd. Då sökandet har varit resultatlöst har hon nu valt
att flytta sin verksamhet till det närliggande Midsommarkransen, där hon hittat en lämplig lokal i en
bostadsrättsförening som är välvilligt inställd till att ha en verksamhet med alkoholservering. Även
Monika har funderat på att öppna en restaurang med alkoholservering, men upplever att det är svårt i
Aspudden. Enligt Monika vill inte de näringsverksamheter som hyr de större lokalerna i området
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lämna dessa, då de vet att de ”sitter på en guldgruva”. Dessutom är det få bostadsrättsföreningar som
är intresserade av att ha en barverksamhet i sina lokaler. Sofia menar att Aspuddens historia med
sociala problem också kan spela in i svårigheterna att få tillgång till en lämplig lokal:

”Många hus ägs av Stockholmshem. Jag tror att de är präglade av att Aspudden var ett tillhåll förut,
det var ju en del stökiga krogar för länge sen, så de säger ju helt nej att man ska ha rättigheter
överhuvudtaget. […] Jag ville liksom öppna den där baren där man inte bara får en stor stark, men det
har jag inte riktigt lyckats med tyvärr. Och jag vet inte riktigt varför det sitter så hårt, jag har ringt
runt till olika bostadsrättsföreningar och olika fastighetsägare och det är svårt att få till en
restauranglokal.”

Det finns alltså vissa hinder för Aspuddens fortsatta utveckling mot att bli en stadsdel som ytterligare
överensstämmer med den urbana medelklassens önskemål. Trots att Aspudden befolkas av många
småbarnsföräldrar verkar de inte helt vilja släppa möjligheten att kunna ta del av mer traditionella
innerstadsnöjen, som en bar, även i närmiljön. Här står olika intressen mot varandra. Det kan bland
bostadsrättsföreningarna finnas en rädsla att en bar kan skapa oönskat oväsen kring bostadshusen på
nätterna, samtidigt som det finns en önskan om en bra bar i området som invånarna kan besöka och
som ökar områdets attraktionskraft. Sofia berättar också att det har funnits bostadsrättsföreningar som
gärna vill ha in hennes verksamhet men att de har svårigheter att avsluta kontrakten med de nuvarande
hyresgästerna. Bostadsrättsföreningarnas inställning kan här ses som ett exempel på hur
gentrifieringen skapar svårigheter för näringar som inte passar in den gentrifierade klassens smak och
livsstil:

”Sen verkar det också vara beroende på vilken verksamhet det är, för när jag har pratat med
föreningar så, ’jo vi har hyrt ut till dom men dom får inte ha rättigheter för att vi tycker inte att dom
har rätt stil men om du skulle komma in skulle du få ha rättigheter’. Så det är lite så också, man gör
skillnad på vilken verksamhet man vill ha in och om man tillåter det eller inte, liksom.” (Sofia)

Homogeniteten och dess ambivalens
Stockholm har de senaste decennierna blivit en alltmer segregerad stad. Människor från olika
bakgrund och sociala förutsättningar har allt mindre med varandra att göra i en ökad polarisering,
medan områdena inom sig blir alltmer homogena (Socialstyrelsen 2010). Gentrifieringen av staden har
också skapat en allt större skillnad mellan innerstad och förort. I det gentrifierade området SoFo på
Södermalm femdubblades till exempel andelen höginkomsttagare från 1995 till 2007 (Lilja 2011).

Informanterna har en tämligen överensstämmande bild över vad som kännetecknar Aspudden, vilka
värden man upplever och vilken slags identitet det är i området. Den homogenitet som kännetecknar
området upplevs på flera sätt som positiv, där likheten mellan människor avseende samhällsklass,
intressen och värderingar skapar en trygghet och ett tillåtande klimat, som gör att man kommer
varandra nära:
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”Det är en ganska homogen sån grupp också vilket gör att det blir en ganska stark gemenskap mellan
folk. Sen tror jag att det också har att göra med en akademisk grund att folk är intresserade av andra
akademiska områden och då kan det vara både kultur eller om nån till exempel håller på med
forskning eller nåt, att det överbryggar, att de inbjuder till, folk tycker ju om det dom gör. Folk har ju
ett engagemang i det dom gör och att man kan pyssla med något man brinner för. Jag tror de flesta
människor tycker att dom fyller en funktion här, i samhället, och det gör ju att man ser på varandra på
det sättet också. Jag tror att utanförskapskänslan är väldigt låg här, och det knyter ihop folk på ett sätt
som gör att man får väldigt många spännande och roliga samtal med människor, för att folk tycker
om sina liv. Och det är ju hemskt att säga det, men det är ju inte överallt det är så. Samtidigt kan man
ju känna att här blir en slags bubbla tycker jag. Man lever i en lite skyddad tillvaro.” (Martin)

Homogeniteten bidrar också till en god grannsämja. Informanterna nämner hur man i området ”hälsar
på folk och umgås med grannar”. Monika menar att det finns en viss aspuddenanda, vilken utmärks av
att man pratar med folk på ett annat sätt än på andra ställen och har tid att stanna på gatan när man
möts.

Trots att informanterna lyfter fram det positiva med homogeniteten är det många som också nämner att
det finns en risk att Aspudden kan bli för homogent. Följden kan bli att Aspudden mister sin speciella
charm och blir tråkigt och livlöst. Forskare som Lilja (2011) och Zukin (2011) beskriver
gentrifieringens nästan självförbrännande egenskaper. Då den urbana medelklassen lockas av ett
område och dess karaktär och flyttar in i området finns det en uppenbar risk att just de ingredienser
som lockade så småningom försvinner då ursprungsbefolkning och aktiviteter i en
undanträngningseffekt inte längre har möjlighet eller lust att bo i området. De gentrifierare som var en
del av de tidiga stadierna i gentrifieringsprocessen märker snart att de värden som de upplevde som
lockande inte längre finns kvar när nya gentrifieringsgrupper har förändrat området. Detta trots att
kanske servicen i området har blivit bättre och att man kan dricka ett godare kaffe på det nyöppnade
caféet i kvarteret. Genom att vara medskapare till förändringen har man själv varit med och skapat en
karaktär på området som man inte värdesätter så högt. Informanternas ambivalens till områdets
homogenitet märks på flera sätt:

”Det är ganska homogent, på gott och ont. På ett sätt är det bra för här vet jag att det finns ett
underlag som tycker om vintagedesign, men det blir också ganska tråkigt.” (Tom)

”Man hittar lätt sina likasinnade, folk som har samma intressen. Det är samtidigt lite trist att det är så,
om man tänker hur hela Stockholm ser ut finns nästan inga invandrargrupper representerade
överhuvudtaget.” (Monika)

Sofia ser en fara med den ökade homogeniteten och menar att en viktig orsak till utvecklingen är de
omfattande omvandlingarna av hyresrätter till bostadsrätter i området. Om man inte stoppar
omvandlingarna blir det enligt Sofia ”Hammarby sjöstad till slut”. Av de runt 155 000 ombildningar
som skett i Sverige mellan 2000 och 2013 har nästan tre av fyra ombildningar skett i Stockholm. I
december 2013 var över 55 procent av Stockholms bostäder i flerbostadshus bostadsrätter och 45
procent hyresrätter, varav 17 procent ingick i allmännyttan och 28 procent var övriga hyresrätter
(Statistiska centralbyrån 2013). I innerstaden var 65 procent bostadsrätter. I Aspudden har andelen
bostadsrätter ökat med 30 procentenheter mellan 1990 och 2013, från 21 till 51 procent
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(statistikomstockholm.se). Magnusson Turner & Andersson (2008) visar i en konsekvensstudie att
ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter bidrar till en fortsatt gentrifiering av de ombildade
fastigheterna. I studien framkommer att Aspudden tillhör de områden i hela Stockholm med störst
andel ombildade allmännyttiga fastigheter under åren 1995-2002. För Martin som är småbarnsförälder
är homogeniteten även kopplad till barnens skolgång. Han funderar över valet att antingen välja den
begränsande, men trygga skolmiljön i Aspudden eller om familjen ska flytta från området till ett mer
blandat grannskap.
”Jag tycker att det har gått åt ett lite negativt håll trots allt, även om jag kan tycka att det är tryggt för
mig och mina barn. Men samtidigt kan jag ju tycka att det är inte heller en trygghet i det långa loppet,
att man inte ser många delar av samhället. Sen kan jag tycka också att det negativa är att vem som
helst har inte valet att bo här längre, lika lite som man har i innerstan. Och det tycker inte jag är en
bra utveckling.”

Värden som försvinner
Det råder knappast någon tvekan om att Aspudden idag är en helt annan stadsdel än vad det var för 40
eller 50 år sedan. Den socioekonomiska, demografiska och standardmässiga förändringen är
anmärkningsvärd. Utvecklingen från 1960- till 2010-tal har naturligtvis varit en process med många
steg. Merparten av mina informanter bodde eller verkade inte i Aspudden när det var förslummat. Men
hur ser informanterna, både de som var med på 60-talet och de som har bott och verkat i Aspudden en
kortare tid, på förändringarna? Har de bara varit av godo?

Bo, som tillhör dem som bodde i Aspudden då det förslummades, beskriver dagens Aspudden jämfört
med dåtidens som ”natt och dag”: ”Det är lite sjukt. Det är ju precis tvärtom, sa man att man va från
Udden, åh fy fan, folk skulle aldrig kunna tänka sig att flytta till Aspudden. Nu är det ju, det är inte
många man känner igen här.” Bo menar även att den sociala sammanhållningen och stämningen
numera är borta. ”Det blir det här opersonliga, folk umgås inte i Aspudden längre. Hela den här
känslan, empatin, samhörigheten, den finns inte längre. Den är helt borta.” Olof, som också bott länge
i Aspudden, tror att det till viss del kan bero på att de som flyttar in kommer från en helt annan klass
och har fullt upp med sina liv. I det Aspudden han växte upp i stärktes samhörigheten genom att alla
tillhörde samma klass och hade det jämförelsevis svårare ekonomiskt.

”Det som är lite synd idag är att det blir en slags exploatering med bostadsrätterna och det, det blir en
jävla klasskillnad. När dom drog bort badet till exempel, det var också en sån där samlingspunkt som
var väldigt betydelsefull. Vi gick ju dit när vi bodde omodernt, då gick man dit och vaska sig och där
träffade man ju folk.” (Olof)

När Olof och Bo beskriver det gamla Aspudden ger de en mustig, närmast Klas Östergrensk
beskrivning av sin uppväxt med slagsmål, boxare, langare, alkoholister och en mängd original som de
menar inte finns längre. Även om Bo upplever att det finns ett intresse för Aspuddens historia bland
vissa nyinflyttade menar han att inställningen till och förståelsen för områdets historia i regel saknas
hos de nya aspuddsborna:
39

”Man märker också vilken inställning folk har. Jag ser mittemot där, den kåken, det är en del kvartar
där, så flyttar folk in, så byter dom nåt jävla golv, pangpang, sen tar det ett bast, så är den jävla
kvarten till salu igen. Det är bara en jävla pengasnurr på hela skiten. Nu har det nått taket snart men
man känner att det finns ingenting kvar av vad det var. Dom som kommer hit har ingen känsla för
det, dom har ingen kontakt med ursprunget.”

Även Sixten, som flyttade till Aspudden i mitten av 1980-talet, menar att området har blivit
trivselmässigt sämre: ”Folk är stelare, innan kunde man prata med folk.” Gunnlög som bott i området
sedan 1950-talet, upplever också att grannkontakten blivit sämre, men är glad för att de nyinflyttade
hjälper henne med kassarna i trappan. Det är inte bara de äldre aspuddsborna som upplever
förändringarna negativt. Även informanter som har bott i Aspudden en kortare tid har synpunkter på
hur området har förändrats sedan de flyttade till området. Cecilia ser med oro på hur de som flyttar in
till området nu inte delar de värden som hon anser har funnits hittills i Aspudden:

”Det har blivit mer ett höginkomstområde, blivit fler som kanske tillhör bara den välbeställda men
som inte delar resten, som också valt att flytta hit som tycker att det finns fördelar med att bo i
Aspudden. […] I Aspudden har det funnits många kanske lite mer kulturarbetare, såna som pluggat.
Jag tänker på hur det är i mitt hus, nu har det flyttar in några banktyper och någon konsultchef och
dom är ju dom nya och ut har det flyttat nån lärare och ljud- och ljustekniker.”

Martin beskriver hur Aspudden tidigare har lockat till sig individer som kan sägas överensstämma med
dem som Florida (2006) benämner som den ”superkreativa klassen”. Han är orolig för att Aspuddens
utveckling kan innebära att den kreativitet som hittills utmärkt området kan försvinna:
”Om det här området kommer ha ett problem är det […] att det kommer att kunna bli så att det blir
lite själlöst här. Det är därför det är många som velat komma hit, för att man upplever att här finns det
nån slags kreativitet som uppkommer av att det finns kreativa människor, till exempel 2 km loppis.
Den typen av idé kommer ju gärna i en miljö där det bor människor med kreativitet och det är nåt
som jag tror har funnits kvar här. Men jag är ju rädd för att om tio år är det där borta till förmån för
nåt slags marknadstänk om man öppnar nånting eller gör nånting på grund av att man tänker på
värdet av hur man tjänar nåt på. Jag tror att många som gjort saker i Aspudden har, fram till nu, gjort
de på grund av kreativa och roliga idéer och inte så mycket med tanke på vinning. Det låter ju väldigt
socialistiskt det här, men jag tror att det är lite så faktiskt. Med tanke på vilka som har möjlighet att
köpa här idag och vilken typ av jobb man måste ha då för det, så tror jag att det kommer bli ett mer
och mer ekonomiskt tänkande kring det och också vad man får öppna.”

Jag har tidigare beskrivit den starka identitet som utmärker Aspudden utifrån värden om autenticitet
och områdets historia. Butiksinnehavaren Tom menar att Aspudden, då nya sorters gentrifierare flyttar
in i området, riskerar att tappa denna särskilda identitet framöver:

”Om man tänker på det här området tidigare, det har inte varit ett bra område, det har varit ganska
ruffigt. […] Jag tror man får en lite glorifierad bild av området som nyinflyttad, då är det inte, det blir
lite förljuget. Det är småstadskänsla, men det är inte paradiset (skratt). ”

Det är tydligt att det hos informanterna finns farhågor rörande Aspuddens utveckling. Aspuddens
gentrifieringsprocess verkar befinna sig i en brytpunkt där de kreativa gentrifierarna med stort
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kulturellt kapital och mindre ekonomiskt kapital börjar försvinna. Flera informanter jämför Aspudden
med förortsgrannen Midsommarkransen, som likt Aspudden har en del som består av äldre bebyggelse
i stadslika kvarter. De menar att Midsommarkransen har ett betydligt större nöjes- och restaurangliv på
kvällarna än Aspudden och att området har en mer ”alternativ” känsla. Sofia som i sin jakt på en större
lokal och möjlighet till alkoholtillstånd är på väg att flytta sin verksamhet från Aspudden till
”Kransen”, upplever skillnaderna såhär:

”Det känns lite mer flummigt i Kransen. (skratt) Seriöst, det är lite mer bohemiskt på riktigt, i
Aspudden kan jag uppleva att det lite mer, såhära, bohemiskt för att det verkar coolt att vara bohem,
om du förstår vad jag menar (skratt).”

Zukin (2011) menar att gentrifieringsprocesserna bidrar till att den autenticitet som vi eftersöker får
allt svårare att överleva i våra städer. Städers ständiga strävan efter att vara unika gör till slut att alla
ser likadana ut. Processerna gör att både den visuella bilden och vår emotionella upplevelse av staden
förändras. Hon ser konflikten mellan ”företagsstaden” och ”den urbana byn” som en slags
autenticitetskris där staden är på väg att förlora sin själ. De boende och verksamma i Aspudden visar
tydligt att de inte enbart ser positivt på den utveckling som pågår i området. Gentrifieraren som inte
gillar gentrifiering är en tämligen passande bild för många av informanterna. Det ska dock påpekas att
även de informanter som var med på tiden då Aspudden var förslummat ser skeptiskt på utvecklingen
och menar att många av de positiva värden, som samhörighet och omtanke, som fanns i området då
numera är borta. Man bör ha i åtanke att de äldre informanternas redogörelser också bygger på minnen
från när de var unga. Förutom att tidens gång brukar kunna frisera minnena till något mer positivt än
vad det kanske var, är förutsättningarna för exempelvis folkliv och kontakter med andra eventuellt
annorlunda idag när de är äldre jämfört med när de var unga för 40 år sedan. Detta faktum ska dock
inte förringa deras intryck av Aspuddens förändringar.

Martins Holmberg (2006) menar att det finns risk att man i gentrifieringsstudier allt för mycket utgår
från att en värdeförskjutning bara kan gå uppåt och att det därför finns en risk att skedet innan
gentrifieringsprocessen sätter igång ses som mer ursprungligt eller ”autentiskt”, som Zukin skulle
uttryckt det. Risken blir att man missar de värdetransformeringar som kan innehålla både upp- och
nedvärderingar. Aspuddens värdetransformering kan beskrivas som en tämligen positiv start i början
av seklet, därefter en kontinuerlig nedvärdering från 1940-talet fram till saneringen på 1970-talet. Efter
denna började området så smått uppvärderas för att efter millennieskiftet uppvärderas allt tydligare.
Omvärderingsprocessen påminner om Thompsons (1979) tankar om rubbish theory. Thompson menar
att saker och föremål, såsom bostadsområden, kan ha ett högt värde när de byggs, men att de sedan
sjunker i värde, utifrån både estetik och ekonomi och till sist hamnar i ett nolläge. Om det finns rätt
marknadsmässiga förutsättningar kan dock områdets estetiska och ekonomiska värde höjas. Enligt
Ramberg (1997) är denna teori applicerbar på Stockholms utveckling. Omvärderingen av innerstaden
började enligt Ramberg då medelklassen flyttade tillbaka till stadens centrala delar och därmed ersatte
arbetarklassen, som i sin tur flyttade ut till de nybyggda förortsområden, som kännetecknades av
modernistiska ideal. Under perioden för byggandet av miljonprogramsområdena gjorde staden mer
varsamma renoveringar av delar av innerstaden. Den modernistiska tanken som inneburit rivningar av
centrala stadskvarter till förmån för moderna, funktionsuppdelade lösningar började nu ersättas av en
nyurbanistisk tanke. Under samma tid som innerstadsmiljöerna uppvärderades och renoverades och en
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ny medelklass satte igång gentrifieringsprocesser, följde de nybyggda miljonprogramsområdena en
motsatt riktning med en nedvärdering och ett under många år eftersatt underhåll från fastighetsägare
och stad.

Aspuddens värdeförskjutningar har också vissa likheter med den omvärdering av Haga som Martins
Holmberg har studerat (2006). Författaren menar att bilden av området, som en genuin gammal
arbetarstadsdel med kulturhistoriskt värde, värt att bevara kom till först i diskussionen kring
rivningshoten. Diskussionen fördes mellan saneringsförespråkarna, som utifrån nya tankar om
modernisering och funktionsuppdelning såg Haga som slitet och utan kvalité, och motståndarna till
rivningarna, som istället ville bevara de gamla husen. Omvärderingen från en illa ansedd stadsdel, inte
olik den bild som gavs av Aspudden innan saneringen, till konstrueringen av det ”gamla fina Haga” är
dock enligt författaren full av motsättningar. Huruvida Aspudden, likt Haga, omvärderades till något
”fint” först när det fanns hot om rivning är svårt att uttala sig om. Rivningshoten över Aspudden var
inte lika överhängande som i Haga och mitt intryck är att Aspudden snarare har blivit ”fint” under 00talet. Det finns däremot exempel på att den gamla arkitekturen i Aspudden, trots att den var nedsliten,
värdesattes av både tjänstemän och boende i området redan under saneringstiden. När informanterna
som bodde i Aspudden då saneringen var aktuell ska beskriva sin ungdoms Aspudden är det dock inte
de ”gamla fina” husen som värdesätts högst, utan snarare den speciella gemenskapen som fanns bland
invånarna och närheten till naturen. Somliga av Aspuddens värden verkar alltså ha varit konstanta
under tidens gång, medan andra har försvunnit och återkommit. Detta visas genom att flera av de
värden som beskrivs då stadsdelen var nybyggd på 1910-talet, såsom naturen, kommunikationerna och
barnvänligheten, är desamma som lyfts fram av informanter i stadsdelen hundra år senare.

Aspuddens framtid
I städers och stadsdelars utveckling spelar planerares underlag och politikers beslut en viktig roll. Jag
har tidigare visat hur idealen kring hur en stad ska byggas har förändrats under de senaste decennierna.
De förändrade idealen märks även i de översiktsplaner som övergripande styr hur Stockholm ska
bebyggas. Då Stockholm beslutade om en ny översiktsplan 1999 uttrycktes dessa ideal på olika sätt i
ett delvis nytt tänkande vad gäller de centrala delarna (Stahre 2007). Den övergripande strategin i
översiktsplanen är att ”bygga staden inåt”. Stockholms centrala delar ses som utgångspunkten och
utbyggnaden ska ske genom en förtätning av staden, med fördel på äldre, redan exploaterade
industritomter i ett ”halvcentralt band” runt innerstaden där en ”modern tät stadsbebyggelse” ska
skapas. Innerstadens kvaliteter beskrivs som en ”robust stadsstruktur som gått bra att anpassa till nya
värderingar och livsstilar” (Stockholms stadsbyggnadskontor 2000). I översiktsplanen poängteras
även värdet av funktionsblandning, där arbetsplatser och bostäder ska integreras och i sann Jacobsanda ska gatan ”behandlas som stadens viktigaste rum” (Stockholms stadsbyggnadskontor 2000:109).
Aspudden beskrivs i översiktsplanens genomgång av olika stadsbyggnadskaraktärer som ”äldre
förstad”. Enligt planen ska dessa områdens karaktär bevaras och utvecklas. Gatumönster,
kvartersindelning och hushöjder anses vara särskilt viktiga att bevara och dess ”behagliga skala och
karaktär” kan enligt översiktsplanen bilda mönster för nya stadspartier (Stockholms
stadsbyggnadskontor 2000:118). Aspudden ingår även i de områden som enligt planen bör ägnas
särskild uppmärksamhet med avseende på dess kulturhistoriska värden.
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Nästa översiktsplan, Promenadstaden, kom 2010 och tar avstamp i Öp 99. I planen förklaras att den
föregående översiktsplanens strategi att bygga staden inåt gjort det möjligt att nu göra ”moderna
tillägg både i samspel med och i medveten kontrast till omgivande bebyggelse, utan att de
grundläggande karaktärsdragen går förlorade” (Stockholms stadsbyggnadskontor 2010:26).
Ambitionen med planen är att lägga till ett ”modernt stadsmönster till efterkrigstidens Stockholm”. De
sammanhängande grönområden som lyftes fram Öp 99 ses inte längre som lika orörbara.
Översiktsplanens slutsats är att det finns en betydande förtätningspotential i stora delar av Stockholm
och att en ökad täthet kan bidra till en mer levande miljö i enlighet med Vision 2030 om ett Stockholm
i världsklass. En av strategierna i Öp 10 handlar om att fortsätta stärka det centrala Stockholm.
Aspudden omfattas av det område som pekas ut som den centrala stadens utvidgning söder och väster
om tullarna. De områden som ska innefattas i den centrala stadens utvidgning beskrivs som alltmer
populära, vilket enligt planen bland annat beror på kort avstånd till innerstaden, närhet till vatten och
grönområden samt en väl fungerande kollektivtrafik. De är dessutom glest exploaterade jämfört med
innerstaden.

Under 2010-talet har ett allt intensivare planarbete pågått för att utveckla dessa områden. I början av
2012 fattade stadsbyggnadsnämnden beslut om att inleda ett programarbete för Aspudden och
Midsommarkransen och under 2013 kom en rapport med syfte att utreda vad den centrala stadens
utvidgning innebär för Aspudden och Midsommarkransen (Stockholms stadsbyggnadskontor 2013).
Programmet hade tre huvudfrågor; behovet av förskolor och skola, grönstruktur samt
bebyggelseutveckling. I programmet föreslås ny bebyggelse som ”stärker stadsdelarnas entréer och
kopplingarna mellan stadsdelarna”. Programmet vill skapa ”stadsstråk”, där ”människor naturligt rör
sig” och där husens bottenvåningar innehåller lokaler för diverse verksamheter. I programmet föreslås
upp till 1 600 nya bostäder i området samt platser för nio nya förskolor och en ny grundskola. I
programrapporten beskrivs de båda förstäderna såhär:

”Aspudden och Midsommarkransen är omtyckta och väl fungerande stadsdelar. Förstadsidentiteten
gör att många av de boende känner en stark lokal förankring i stadsdelarna. Förstadskänslan ligger
både i det fysiska rummet, som byggnadernas höjder och förhållande till gaturummet, och i en
samhörighetskänsla. Genom att förhålla sig till befintlig bebyggelse, möjliggöra för lokaler i
bottenvåningarna på strategiska platser och fortsätta bevara mycket grönska runt de nya husen, kan
programmet bevara och stärka stadsdelarnas identitet och karaktär.” (Stockholms
stadsbyggnadskontor 2013:18)

De nya planerna har engagerat många boende i området. Stadsbyggnadskontorets informationsmöten
har lockat ett stort antal intresserade. Föreningen SöFö, som uppkom ur badhusockupationen, har
kommit med synpunkter på och arrangerat möten rörande områdets utveckling. När informanterna ska
beskriva hur Aspudden kommer att se ut om 10-20 år ser de flesta framför sig ett Aspudden som mer
och mer kommer att likna innerstaden med alltmer kommersialiserade näringar och en etablering av
större affärskedjor. Några ser en ökad bortträngningseffekt framför sig, medan andra tror att delar av
Aspuddens grönområden kommer att försvinna till förmån för ny bebyggelse.
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Avslutande diskussion
I denna uppsats har jag beskrivit de förändringar som närförorten Aspudden genomgått under de
senaste 50 åren. Jag har också belyst vilka ingredienser som har betydelse när ett område förvandlas
från att vara slitet, illa ansett med en äldre, socialt utsatt arbetarklassbefolkning till att bli attraktivt och
locka barnfamiljer ur en välutbildad, urban medelklass. Aspuddens förändring har tydliga inslag av det
man brukar kalla för gentrifiering. Bland de olika teorier och förklaringsmodeller som finns kring
gentrifiering har jag främst antagit ett kulturellt, konsumtionsinriktat perspektiv genom att intervjua
boende och näringsidkare om områdets värden och hur de upplever förändringarna. För att få en
bredare förståelse för processen har jag även valt att studera hur politiska beslut och planer samt ideal
kring stadsbyggande kan ha påverkat och sammanfaller med Aspuddens förvandling.

I min analys av Aspuddens karaktär och de värden som de boende och verksamma i Aspudden ger
området kan jag konstatera att Aspuddens förändring på flera sätt påminner om en ”klassisk”
gentrifiering och att dagens Aspudden har flera likheter med innerstadens gentrifierade områden.
Bland de värden som framkommer i intervjuerna rörande vad som gör Aspudden attraktivt finns delar
som tidigare urbanforskning lyft som utmärkande för vad den urbana medelklass som i regel brukar
beskrivas som ”gentrifierare” värdesätter. Den byggda miljön är en viktig del i vad som gör Aspudden
attraktivt. I Aspuddens fall består den främst av de äldsta delarnas jugendarkitektur med täta kvarter
och näringsverksamheter i gatuplanet, men den kompletterande tidiga funktionalismen och den
varsamma exploateringen av området bidrar också till upplevelsen. Arkitekturen och stadsplanen
bidrar till en känsla av att bo och verka i något som beskrivs som en ”småstad i storstaden”.
Informanternas värdering av den byggda miljön bär spår av det som Zukin (2011) beskriver som den
urbana medelklassens uppskattande av autenticitet. Strävan mot autenticitet fungerar som ett redskap
för gentrifierarna som genom sin livsstil gör anspråk på äldre områden i staden som anses vara
autentiska, i form av exempelvis äldre näringar, historiska byggnader och en ”ruffighet”. Den ruffighet
som utmärkte Aspudden på 1960- och 70-talen finns inget kvar av i dag. Istället utgörs autenticiteten
av den äldre, långsamt framväxande bebyggelsen och områdets historia som arbetarförort vars identitet
till viss del lever kvar. Flera av de nya näringarna som växer fram i området har även dem en karaktär
som kan sägas utmärkas av en autenticitetssträvan.

Med utgångspunkt i Bourdieus (1993) tankar om klass, habitus och smak kan man se gentrifierarnas
val av bostadsområde som en del av det habitus som stärker den egna gruppens identitet samtidigt som
det markerar en distans till andra grupper, som arbetarklass eller medelklass som gör andra boendeval.
Den starka identiteten som beskrivs är också kopplad till smak och livsstil. De intervjuade har en
liknande bild av vad som kännetecknar den typiska aspuddsbon, som sammantaget kan beskrivas som
en stilmedveten, samhällsengagerad kulturarbetare eller medieanställd som handlar kravmärkt och
röstar på Miljöpartiet. Denna bild stärker den egna identiteten samtidigt som den markerar avstånd
mot områden och individer som inte innehar dessa ingredienser. Aspudden upplevs som en mycket
homogen stadsdel, vilket bidrar till en grannskapskänsla och en stor samhörighet mellan invånarna.
Den stil och smak som utmärker den urbana medelklassen märks också i vad och hur man konsumerar.
Flera av de nystartade affärsverksamheterna i Aspudden har en sådan karaktär som kan sägas tilltala
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en urban medelklass. Gemensamt för verksamheterna, vare sig det är en bokhandel eller ett café, är att
de är småföretag, har sin speciella nisch och utmärks av en viss stil och kvalitet som ofta varit
förknippad med innerstadens utbud.

Aspuddens speciella karaktär av äldre kvartersbebyggelse och ett alltmer innerstadspräglat
näringsutbud skapar alltså värden som attraherar en medelklass som själva dessutom bidrar till att
området gentrifieras. I mina intervjuer framkommer dock även värden som i regel inte förknippas med
gentrifierade innerstadsområden. Områdets gröna prägel, med parker, närhet till natur och till
Mälarens bad värderas högt av i stort sett samtliga informanter. Att värdesätta natur och närhet till
vatten är knappast unikt för aspuddsborna utan får ses som tämligen allmänmänskliga värderingar.
Samtidigt är det knappast något som förknippas med en urban medelklass. En förklaring till
värdesättandet av natur och parker står att finna i områdets demografiska prägel. Aspudden utmärks av
en stor del småbarnsfamiljer, som av informanterna beskrivs som utflyttade från innerstaden. För de
nyinflyttade småbarnsfamiljerna från innerstaden blir Aspudden ett attraktivt alternativ då området
dels erbjuder värden som traditionellt förknippas med barnfamiljer och dels erbjuder värden som
åtminstone till viss del ligger nära de som förknippas med innerstaden. En flytt till Aspudden blir en
möjlighet att kunna kombinera ett tidigare innerstadsliv med ett nytt familjeliv, vilket den stora
efterfrågan på en ”bra” bar i området bland informanterna kan sägas vara ett exempel på.

Andra omständigheter som skiljer Aspudden från ett gentrifierat område i innerstaden är att stadsdelen
fortfarande har en mycket lokal prägel. Med några undantag, som den årliga gatuloppisen utmed
Hägerstensvägen, är informanternas bild att det i stort sett bara är aspuddsbor eller besökare från
grannförorterna som rör sig i området. Även om Aspuddens gatumönster med en stor huvudgata med
breda trottoarer och näringar i gatuplan lockar till flanering och möten innebär den förhållandevis låga
rörligheten också utmaningar för många av näringsidkarna i området. De små verksamheterna
uppskattas av de boende, men enligt vissa näringsidkare konsumerar de inte i den utsträckning som
skulle behövas för att verksamheterna ska bli mer ekonomiskt stabila. Den nämnda avsaknaden av en
bar, åtminstone en som stämmer överens med vad den inflyttade medelklassen efterfrågar, är ett annat
exempel på att Aspudden fortfarande saknar vissa urbana värden. Caféägare uppger att det är svårt att
få bostadsrättsföreningar och hyresvärdar i området intresserade av att ha en verksamhet med
alkoholtillstånd i deras byggnader. Även om Aspuddens förändring tydligt pekar på en ökad
gentrifiering i en innerstadsliknande process, finns det alltså omständigheter som gör att Aspuddens
utveckling mot ytterligare gentrifiering kan fördröjas.

I intervjuerna framkommer hur informanterna ser på sakernas tillstånd och utveckling i Aspudden med
viss ambivalens. Som nyinflyttad eller nyetablerad i ett område blir man medskapare till sin fysiska
omgivning och den utveckling som sker. Denna utveckling kan upplevas som negativ, då de värden
man en gång lockats av allt mer försvinner när befolkningen och verksamheterna byts ut.
Gentrifieraren befinner sig här i ett dilemma då man beklagar utvecklingen samtidigt som att man
själv är med och påskyndar processen. Detta dilemma är tydligt bland flera informanter. Dels uttrycks
det i en ambivalens mot områdets ökade homogenisering. Den tidigare nämnda positiva värdena med
homogeniteten ställs mot en upplevd risk att Aspudden ska bli för homogent och därför tråkigt. En
annan oro är att områdets historiska prägel och ”gamla” värden riskerar att försvinna om
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gentrifieringsprocessen fortsätter och människor utan intresse och förståelse för områdets speciella
historia flyttar in. Oron kan ses som ett exempel på hur de grupper som flyttar in i ett område i tidiga
stadier av en gentrifieringsprocess ofta utmärks av att ha ett stort kulturellt kapital (Bourdieu 1993), i
form av att de exempelvis har kreativa yrken. När gentrifieringsprocessen fortsätter flyttar en annan
sorts medelklass med mindre kulturellt kapital men desto större ekonomiskt kapital in. Ser vi till
Aspuddens utveckling med utgångspunkt i Clays (2010) beskrivning av gentrifieringens olika stadier
verkar Aspudden vara på väg in i det fjärde stadiet av gentrifiering. De nyinflyttade aspuddsborna
arbetar enligt informanterna i större utsträckning inom ekonomi och administration än inom de mer
kreativa yrken som hittills har kännetecknat aspuddsborna. Näringsverksamheterna kännetecknas
också alltmer av nyetablerade mindre specialiserade butiker. De informanter som bott i området i 4050 år ser också förändringarna med viss ambivalens. Boendestandarden har förbättrats och de sociala
problemen har minskat avsevärt, men de äldre informanterna saknar den samhörighet som fanns
mellan invånarna och den förståelse som fanns för Aspuddens historia. De värden som informanterna
som flyttat in i Aspudden de senaste tio åren upplever vara hotade anser alltså de informanter som bott
i området en längre tid till stor del redan vara borta.

Bilden av Aspudden, med dess jugendarkitektur och medvetna medelklassbefolkning är naturligtvis en
förenklad, generaliserad bild av verkligheten. Det bor över 8 000 invånare i Aspudden och alla arbetar
förstås inte med media eller kultur. Likaså är den äldre jugendbebyggelsen i de centrala delarna endast
en mindre del av bebyggelsen i området. Beskrivningen av Aspudden bygger också på intervjuer med
ett mindre antal informanter, som alla har sina egna bilder av vad Aspudden är för något. Martins
Holmberg (2006) tes att stadslandskapet består av lika mycket materialitet som föreställningar får
dock sägas gälla även för Aspudden. I skapandet av det nya attraktiva Aspudden är det utan tvekan så
att standarden på bostäder har höjts, att befolkningen till stora delar har bytts ut och att det skett en
förändring i vilka sorts näringsverksamheter som finns området. Men det finns också fortfarande kvar
delar av det gamla Aspudden i form av äldre sorters näringar och invånare som bott i området länge.
Jag har också visat att flera nyetablerade verksamheter som kan tyckas vara väl anpassade till
målgruppen kan ha svårt att gå runt ekonomiskt för att många aspuddsbor, hur gärna de än vill ha
småbutikerna i området, ändå handlar i innerstaden eller i det närbelägna Liljeholmens galleria. Den
föreställning som finns av Aspudden bland olika aktörer som kulturell, medveten, småstadslik
närförort bidrar dock till att locka nya grupper av medelklass som i sin tur blir medskapare till att
området gentrifieras ytterligare.

Under de drygt hundra år som Aspuddens funnits som förstad har området varit med om flera
värdeförskjutningar. Jag har visat hur Aspudden från en tämligen positiv start i början av seklet alltmer
kom att nedvärderas fram till saneringen då uppvärderingen, med viss möda, började för att efter
millennieskiftet stiga alltmer. Dessa transformeringar har skett parallellt med hur idealen kring
stadsbyggande förändrats, från modernism och funktionalism till den efterföljande stadsrenässansen,
vars ideal på många sätt sammanfaller med Aspuddens karaktär och beskrivna värden. Stadens beslut
att inte riva de äldsta delarna utan att istället göra en varsam renovering där nybyggnationerna gick i
samma stil som övrig bebyggelse har troligen haft en inte oviktig roll i Aspuddens uppgradering.
Staden har även genom andra beslut i Aspuddens hundraåriga historia kommit att spela roll för
områdets förändring. När Aspudden byggdes på 1910-talet fanns det en uttalad tanke om att skapa en
god miljö för stadens arbetare, och på så sätt höja deras levnadsstandard. Målen var höga, men redan
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tidigt blev Aspudden en segregerad stadsdel då förorten i stort sett uteslutande bestod av individer ur
arbetarklassen. Området blev därefter alltmer eftersatt på grund av att stadens beslut om renovering
dröjde och genom stadens strategi att placera personer med olika sociala problem i de billiga, små
lägenheter som fanns i området. När Stockholms stad till slut beslutade om en sanering innebar det en
standardökning och större lägenheter men också höjda hyror, vilket resulterade i att en stor del av den
äldre befolkningen flyttade från de centrala delarna i en första form av bortträngningseffekt. Stadens
positiva attityd till ombildningar av hyresrätter i allmännyttan till bostadsrätter påverkade även
Aspuddens bostäders ägarstruktur (Magnusson Turner & Andersson 2008). Andelen
bostadsrättslägenheter i området har ökat med nästan 30 procentenheter sedan 1990 och utgör nu 51
procent av beståndet (www.statistikomstockholm.se). Stadens svårigheter att lösa den stora
bostadsbristen i Stockholm har också lett till att priserna på bostadsrätter har ökat kraftigt, vilket i sin
tur har gjort det allt svårare för låginkomsttagare att bo i attraktiva, förhållandevis centrala områden
som Aspudden.

Stadens beslut och agerande har alltså på flera olika sätt spelat in i Aspuddens förvandling. Områdets
framtida utveckling kommer naturligtvis även i framtiden påverkas av vilka idéer som politiker,
planerare och arkitekter har för staden. De planer som finns för Aspudden kommer med utgångspunkt
i Stockholms översiktsplan från 2010, Promenadstaden, att knyta området närmare innerstaden. Detta
ingår i stadens uttalade mål att fortsätta bygga ut stenstaden över tullarna. Det finns få områden som
har lika bra förutsättningar att bli en del av en växande, förtätad innerstad som Aspudden. En viktig
fråga i denna utveckling är om den utökade innerstaden kommer fortsätta att vara och kanske bli ett
ännu tydligare reservat för en välbeställd medel- och överklass. Urbanforskare beskriver hur städer i
en allt tydligare global tävlan planerar och lanserar sig själva för att tilltala den kreativa klass som
Florida (2006) beskriver som så viktig för städers framtida utveckling. Då denna kreativa klass har
många gemensamma nämnare med den gentrifierande urbana medelklassen finns det en uppenbar risk
att andra grupper i staden glöms bort i denna tävlan. Den funktionsblandning som Jacobs (2005)
förordade för att få en levande stad och som har fått så stor inverkan på den rådande
stadsplaneringsdiskursen handlade lika mycket om en blandning av människor som av byggnader.
Utvecklingen de senaste åren har dock alltmer gått mot att det bara är byggnaderna och funktionerna
som är blandade i innerstäderna, inte människorna. Det finns dock vägar för städernas styrande att gå
för att motverka den alltmer tydliga gentrifieringstrenden som riskerar att öka segregationen i städerna.
Forsemalm (2007) visar till exempel hur beslutsfattare och myndigheter kan vara med och påverka
utvecklingen av ett område, i detta fall Långgatorna i Göteborg, så att gentrifieringsprocesser
avstannar. Genom att inte tillåta marknadshöjande exploatering och genom att bjuda in boende,
markägare och företagare i programarbetet har en stor del av områdets karaktär kunnat behållas. Ett
annat sätt är naturligtvis att fundera över vilken sorts bostadspolitik som ska föras och i vilken
utsträckning man ska omvandla hyresrätter till bostadsrätter.
I takt med att bostadspriserna ökar i Aspudden blir det färre och färre människor som har möjlighet att
bo i området. De individer som för några år sedan kanske skulle bosatt sig i Aspudden för dess värden
söker sig nu till andra områden, längre ut i staden där bostadsrättspriserna inte är lika höga och där
tillgången till hyresrätter är bättre. Dessa områden, vars karaktär delvis påminner om hur Aspudden
var för tio år sedan, ligger i ett band några stationer längre söderut i tunnelbanenätet. I flera av
områdena har redan nu bostadspriserna höjts markant. De saknar dock i regel de täta innerstadskvarter
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som den urbana medelklassen enligt urbanforskare brukar efterfråga och som ses som ideal inom
stadsrenässansen. Istället kännetecknas de ofta av en tidig funktionalistisk arkitektur, inte olik den som
finns i delar av Aspudden. Om bostadsbristen fortsätter och bostadspriserna ökar ytterligare står så
småningom även miljonprogramsområden, med dess mer storskaliga form av modernistisk arkitektur,
på tur för att bli gentrifierade. Det finns redan nu tendenser till att detta börjar ske. Denna utveckling
blir intressant att följa. Vilka är dessa områdens värden och vad gör dem attraktiva? Vad ingår till
exempel i miljonprogramsområdenas ”autenticitet”? Kommer bostadsbristen och de höga priser som
”tvingar” medelklass med stort kulturellt kapital att flytta till dessa områden också innebära en
uppgradering av den tidigare så kritiserade miljonprogramsarkitekturen? Den täta kvarterstaden har
onekligen sina goda sidor, men det finns anledning att likt Tunström (2009) lyfta blicken något och se
att andra sorters arkitektur och stadsplaneringslösningar också kan ha sina värden.

En stad är i ständig utvecklig och man kan fråga sig om det är så farligt att områden utvecklas i något
som kan liknas vid gentrifieringsprocesser. I många fall är saneringar, likt den i Aspudden,
nödvändiga för att åstadkomma drägliga levnadsvillkor för medborgarna. Att kulturell medelklass inte
har råd att bo centralt i staden utan får flytta ut till förorten kan ju också innebära ett lyft för områdena,
då service kan förbättras och standarden kan öka. Det finns också tankar om att ombildningar av
hyresrätter till bostadsrätter kan bidra till att motverka segregation i förortsområden med lägre
socioekonomisk profil. Med denna uppsats har jag dock visat att det också finns problem med
gentrifieringen. En oroväckande tendens är att stadens olika områden inom sig blir alltmer homogena
och att staden i sin helhet blir alltmer segregerad och begränsar befolkningens valmöjligheter av
boendeområde. Det finns också en risk att man med gentrifieringsprocessernas bortträngningseffekter
tappar en del av områdets lokalförankring som är så viktig för att vi ska förstå dess historia och
identitet. Som avslutning på denna uppsats får Olof ordet, då han sammanfattar mina sluttankar genom
att tänka på Aspudden och dess historia:
”Jag får en känsla av att många, när man kommer till såna här ställen, man känner att här är det
historia. Man märker det på området. ’Vad försiggick här, va, var dom här?’ Det hade vart så härligt
om man hade fått berättelser från dom här människorna. Många av dom här var ju aspuddare sen
tidigt, dom hade ju växt upp här.”
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Informanter
”Bo”, bor i området sedan 1950-talet.
”Britt-Marie”, bor i området sedan i slutet av 1960-talet.
”Cecilia”, bor i området sedan i mitten av 2000-talet.
”Gunnlög”, bor i området sedan i mitten av 1950-talet.
”Hjalmar”, bor i området och har ett bokantikvariat i Aspudden sedan 2 år.
”Kajsa”, bor norr om Stockholm, men har en fotvårdsverksamhet i Aspudden sedan i mitten av 2000-talet.
”Martin”, bor i området sedan i början av 2000-talet.
”Monika”, bor i området sedan 1990-talet, har en caféverksamhet i Aspudden sedan 4 år tillbaka.
”Olof”, bor i området sedan 1950-talet, har en tatueringsstudio i Aspudden sedan i slutet av 1960-talet.
”Sixten”, bor i området sedan i början av 1980-talet.
”Sofia”, bodde i området för 20 år sedan, bor återigen i Aspudden sedan ett år tillbaka och har en caféverksamhet
i området sedan ett halvår.
”Tom”, bor i Midsommarkransen, har en antikvitetshandel i Aspudden sedan snart två år.
Intervjuerna gjordes under höst/vinter/vår 2013-2014. Namnen är fingerade.
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