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Sammanfattning  
Under sensommaren 2017 offentliggörs den strukturplan som tagits fram av Stockholm Stad, 

tillsammans med fyra bygg- och bostadsföretag, som föreslår att det ska byggas bostäder i det 

gamla industriområdet Lövholmen i centrala Stockholm. En exploatering som kräver att de 

konstnärer som idag är verksamma i området behöver flytta. 

Syftet med uppsatsen är dels att studera hur liminala platser inordnas i ett konstnärligt och 

alternativt identitetsskapande, och dels att undersöka hur informanternas erfarenheter av att vara 

verksamma på en sådan plats inverkar på hur de förhåller sig till exploateringsplanerna.  

Med utgångspunkt i intervjuer och observationer på sociala medier beskrivs hur Lövholmen, 

med sin smuts och relativa oordning, kan inordnas i informanternas konstnärliga praktiker och 

berättelser om sig själva som alternativa konstnärer. Platsen ses som ett undantag och en 

möjlighet att undkomma vad informanterna uppfattar som en annars kollektiv, kommersiell och 

homogen stad. Att förhålla sig negativ gentemot en nybyggnation blir på så vis ett sätt att 

framhäva och försvara den egna identiteten och för individen viktiga värden.  
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1. Inledning 

Bakgrund 

Lövholmen 2017. Jag träffar Emma i hennes ateljé i Beckers gamla kontorshus, som hon hyr i 

andra hand av en kompis som är i Berlin. I vanliga fall sitter hon i ett annat rum säger hon, men 

det har inga fönster, så det här är mycket bättre. Två stora fönster åt nordväst erbjuder utsikt 

över flera av de nu nedlagda fabrikerna i Lövholmen, och bakom dem syns Liljeholmsviken. 

Fönsterna står på glänt och släpper in den friska aprilluften, och vad som känns som vårens 

första solstrålar. Emma sitter på en pinnstol framför dem med benen i kors. På väggar och hyllor 

omkring oss ligger material som hon använder för sin konst. Hon har haft sin ateljé på våning 

fyra i Färgkontoret i nästan två år säger hon, och trivs jätte bra. Huset huserar idag fem 

ateljékollektiv utspridda på fyra våningsplan. De 250 hyresgästerna är i huvudsak konstnärer, 

men här finns också författare, journalister, fotografer och arkitekter, många av dem frilansare 

och egenföretagare.  

Det attraktiva läget intill vattnet har bidragit till att Stockholm Stad, tillsammans med fyra 

bygg- och bostadsföretag, lagt fram en strukturplan som föreslår att det ska byggas bostäder i 

Lövholmen. En annan anledning är läget mellan de mer utvecklade stadsdelarna Gröndal och 

Liljeholmen. Att täta innerstaden, och göra vattnet tillgängligt för dess invånare, är två 

prioriterade stadsutvecklingsområden för Stockholm Stad (Stadsbyggnadskontoret 2010). Stora 

delar av Lövholmen kommer att rivas, andra kommer rustas upp. Färgkontoret ska eventuellt 

bli skola tror Emma, hon vet inte. Hon vet inte heller när. Men hon säger att hon vet att dom 

har nio månader på sig att packa sina saker, för så lång är uppsägningstiden på kontraktet med 

Skanska, som äger huset.  

Emmas funderingar över Lövholmens framtid ger uttryck för det liminala tillstånd som 

präglat platsen de senaste 13 åren. Exploateringsplanerna för området lades fram första gången 

år 2004, och har fortfarande inte nått fram till en detaljplan. Fördröjningen beror på att 

cementtillverkaren Cementa, vars stora silosar prytt Lövholmens strandkant sedan 40-talet, 

behöver tilldelas en ny plats av Stockholm Stad. Förhandlingarna om vilken plats som är 

lämplig för företaget har pågått i flera år, men nu tycks staden ha hittat en ny plats i 

Värtahamnen. Under sensommaren 2017 offentliggörs den övergripande strukturplanen, något 

som betyder att Lövholmens liminala fas går mot sitt slut.  

Den här uppsatsen handlar om de kreatörer som lever och verkar i industriområdet 

Lövholmen, och i det mellanrum som uppstått mellan områdets användning för industri och 
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bostadsområde. Flera av informanterna är konstnärer som Emma, men inte alla. Gemensamt för 

dem är dock att de verkar i periferin inom respektive yrkesområde, antingen genom att i 

kombination med andra yrken försöka sig på en konstnärlig karriär. Eller för att de valt att 

lämna sina påbörjade karriärer för mer alternativa yrken (jfr Wiklund 2013:30). Samtliga verkar 

i Färgkontorets byggnad.  

Etnologen Robert Willim har myntat begreppet industrial cool för att beskriva hur just 

gamla industrimiljöer ofta återanvänds som resurs av kreatörer som konstnärer och formgivare. 

Eftersom byggnaderna inte längre för tankarna till den hårda vardagen och arbetet inom 

industrin, kan de laddas om till smakfulla och konstnärliga objekt (Willim 2008:124). 

Uppsatsen tar avstamp ur en nyfikenhet på hur denna appropiering av liminala rum sker, och 

på platsens betydelse i skapandet av en konstnärlig identitet. 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är dels att studera hur liminala platser inordnas i ett konstnärligt och 

alternativt identitetsskapande, och dels att undersöka hur informanternas erfarenheter av att 

vara verksamma på en sådan plats inverkar på hur de förhåller sig till exploateringsplanerna.  

Utifrån denna syftesformulering närmar jag mig frågor om vilka tankar och känslor som 

Lövholmen väcker, och vilka konstnärliga eller alternativa handlingar som platsen möjliggör 

för. Särskilt undersöker jag vad i den fysiska och materiella miljön som intresserar 

informanterna, och på hur smuts och förfall inordnas i konstnärliga praktiker. Slutligen studerar 

jag vilka mellanmänskliga relationer som möjliggörs på platsen, och på hur en gemenskap 

formas i relation till föreställningar om andra platser och människor.  

 Mitt intresse rör sig mot såväl hur platser görs, som vad platser gör med individer. 

Uppsatsen kan därmed ge kunskap om stadsrummets konstruerade karaktär, såväl som om 

individens identitetsskapande processer i relation till det materiella och det spatiala. 

Teoretiska utgångspunkter 

För att studera hur individer skapar individuell mening i relation till sin omgivning används 

kulturgeografen och fenomenologen Yi-Fu Tuans förståelse av begreppsparet Space/Place. 

Space betecknar enligt Tuan en fysisk plats i vilken människan tar plats och är fri att röra sig, 

medan Place är mer abstrakt och utgörs av sinnliga, kognitiva och praktiska processer som sker 

i mötet med omgivning (Tuan 2003:6). I uppsatsen används fortsatt en svensk översättning; 

rum/plats. För Tuan är individens möte och upplevelse av det fysiska och materiella rummet 

själva utgångspunkten för meningsskapande (Tuan 1979:387). Denna utgångspunkt delar han 
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med tidigare fenomenologiska filosofer som Edmund Husserl och Maurice Merleau-Ponty, 

utgångspunkter som också får utgöra denna uppsats ontologiska perspektiv. Subjektet och 

världen betraktas som förbundna med varandra. Den enda värld vi hela kan känna till är därför 

den upplevda, och motsatt existerar endast subjektet i världen (Bengtsson 2013:70). För att 

undersöka hur vi erfar ett rum, och hur vi tar oss an det används begreppet mentala kartor. Ett 

begrepp som enligt Yi-Fu Tuan beskriver individens samlande individuella och kollektivt 

delade erfarenheter (Tuan 1979:389). I uppsatsen används begreppet dels för att studera hur 

informanterna subjektivt erfar Lövholmen, och dels för att undersöka hur erfarenheter som 

delas intersubjektivt ger handlingar riktning (jfr Bengtsson 2013:71:71).  

För att studera hur meningsskapande sker i relation till samhälleliga och politiska 

sammanhang använder Yi-Fu Tuan begreppet mytiska rum. Begreppet beskriver föreställningar 

av mer allmän karaktär, som förmedlas socialt och institutionellt, och som förläggs mitt emellan 

rummet och individens praktiska och kognitiva upplevelser av det (Tuan 1979:404-405). 

Genom att inte direkt höra samman med våra praktiker existerar de istället i det abstrakta, och 

inverkar på hur vi tar oss an miljöer genom att förse våra handlingar med mening utanför dem 

själva. 

 För att fördjupa analysen kring denna dynamik, och mellan vad informanterna uppfattar 

som mer formaliserade och konventionella stadsrum, i relation till det mer tillåtande 

Lövholmen, använder jag de Certeaus begrepp strategi och taktik. Strategier förstår jag i likhet 

med de Certeau som agenters, ofta institutioner eller företags, handlingar vilka skapar en plats 

som präglas av konventioner och normer, vilket i sin tur också skapar relationer med ett yttre 

som skiljer sig från det (de Certeau 2011:xix). Taktiker beskriver de Certeau som de handlingar 

med vilka individer på olika sätt förhåller sig till det konventionella. Taktiker går inte går i led 

med det konventionella och kan inte heller frigöra sig det det. Istället är de är beroende av de 

tillfällen och möjligheter som ges till alternativa handlingsätt, något som sker genom 

intellektuella och kreativa kombinationer av tillgängliga föremål och idéer (de Certeau 

1984:xix).  

För att studera hur informanternas identitetformationer sker i mötet med Lövholmen, och 

hur de samtidigt differentierar sig gentemot andra rum i den urbana miljön, används etnologen 

Regina Bendix definition av begreppet autenticitet. Bendix beskriver autenticitet som en 

reflexiv längtan och ett letande efter det genuina och unika, som är grundad i vår moderna 

kapitalistiska tid. En tid som Bendix menar präglas av såväl återkommande ting som moment 

(Bendix 1997:17). Sociologen Sharon Zukin har tillämpat begreppet på platser, och menar att 

autentiska platser inte kan beskådas utifrån, istället måste de förstås inifrån och i relation till 
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andra ting eller platser i dess slag. Likt Bendix lyfter hon behovet av att belysa letandet och 

längtan efter det ursprungliga och orörda i individens vardagliga praktiker. Autenticitet blir då 

ett sätt för individen att särskilja sig från andra personer eller miljöer (Zukin 2011:41).  

Tidigare forskning 

Uppsatsen kan placeras inom ett etnologiskt forskningsfält som rör liminala platser i staden och 

dess relation till individers identitetsskapande processer.  

I sin avhandling Kreativa Liv: Konstnärligt arbete och kosmopolitisk vardag i 

Williamsburg, New york (2013) intresserar sig Lisa Wiklund för hur individer födda i Japan, 

numera boende och verksamma i New York, inverkar på sin stadsdel och tvärtom. Likt min 

uppsats har avhandlingen ett fokus på de individer som brukar platser i ett övergångsskede, med 

skillnaden att Williamsburg vid tillfället befann sig mitt i en gentrifieringsprocess, medan 

planerna för Lövholmen än så länge endast existerar på papper. Avhandlingen har varit till hjälp 

när jag närmat mig en förståelse för den alternativet som informanterna uttrycker och formar i 

relation till en plats som präglas av förändring.  

Hur platser som står inför ombyggnation kan beskrivas som oplanerade mellanrum där 

alternativa handlingssätt möjliggörs har också undersökts av Katarina Salzman et al i 

Mellanrummets möjligheter, studier av föränderliga landskap (2009). Antologin har bidragit 

till en större förståelse för Lövholmens tvetydighet, genom att beskriva liknande liminala 

platser i staden som ter sig såväl såväl tomma på mening, som laddade med betydelser.  

I Göra Gata. Om gränser och kryphål på Möllevången och i Kapstaden (2003) beskriver 

Elisabeth Högdahl hur föreställningar om stadsutrymmen upprättar gränser för hur individer tar 

sig an dem, och belyser samtidigt gränsernas konstruktion genom att lyfta fram handlingsätt 

och positioneringar som bryter mot dem. Avhandlingen har hjälpt mig att fördjupa analysen av 

hur informanterna taktiskt förhåller sig till vad de uppfattar som konventionella stadsrum, och 

hur Lövholmen framstår som ett undantag i relation till dem.  

Av samma anledning har Michelle Göranssons avhandling Materialiserade sexualiteter. 

Om hur normer framträder, förhandlas och ges hållbarhet (2012) varit användbar. I 

avhandlingen undersöker Göransson hur normer konstrueras i processer som ingriper 

materialiteter som kroppar och föremål. Staden skissas upp likt ett nätverk där vissa platser 

lättare låter queera kroppar bli ett med omgivningen medan de förvägras existera på andra. 

Avhandlingen har gett en djupare förståelse för hur sammankopplade ting i omgivningen 

framträder olika för individer och på så vis kan verka inbjudande eller exkluderande. Med sitt 

fenomenologiska perspektiv har avhandlingen också inspirerat uppsatsens metodiska arbete. 



 5 

Med utgångspunkt i arkitekttävlingar har Klas Ramberg i Konstruktionen av framtidens 

stad. Arkitekttävlingar om bostäder och stadsdelar i Sverige 1989-2003 (2012) undersökt vilka 

värden och relationer som ligger till grund för hur bostads- och stadsmiljöer gestaltas sedan 

1980-talet och fram till 2003. Framförallt så har avhandlingen gett kunskap i hur staden 

strategiskt konstrueras av aktörer inom byggbranschen, och på så vis skapar ramar för hur den 

ska se ut, och vilka som ska röra sig i den.  

Med den här uppsatsen bidrar jag inte bara med att belysa hur liminala platser och individer 

inverkar på varandra, utan även med en beskrivning av vardagslivet på en plats som snart inte 

finns mer. Uppsatsen kan därmed också betraktas som ett bidrag till en del av Stockholms 

kulturhistoria. Min förhoppning är också att uppsatsen ska ses som ett givande bidrag för de 

aktörer som arbetar med stadsplanering, genom att beskriva hur liminiala platser tas i besittning 

av individer. 

Metod och material 

Analysen i uppsatsen bygger på sex informanters muntligt förmedlade upplevelser och 

erfarenheter av Lövholmen, staden och sina yrkesliv. Till detta material hör också anteckningar 

och fotografier från dessa intervjutillfällen. Utöver detta huvudmaterial så består materialet 

även av Instagramflöden, som redan genom applikationens hashtaggfunktion har kategoriserats 

under rubriker som Kontorshuset eller dess enskilda våningsplan. Mer konkret består detta 

material utav individers självuppladdade bilder föreställandes deras konst och vardag i 

Lövholmen, med tillhörande text och hashtags. Slutligen ingår också tidningsartiklar och en 

intervju med Skanskas marknadsområdeschef för Södermalm till materialet. Nedan beskrivs 

min relation till fältet och informanterna, samt hur materialet samlats in och analyserats. 

Relationen till fältet  

Under våren 2011 befann jag mig ofta i Lövholmen. Tillsammans med några vänner i en 

kulturförening var jag med och arrangerade flera svartklubbar i det gamla stämpelhuset på̊ 

Lövholmsvägen 20, ett stenkast från Färgkontoret. Under parollen ”att skapa tillfälliga arenor 

där olika konstnärliga uttrycksformer tillåts samexistera” blandade vi technomusik med 

samtids- och performancekonst. Jag har därför, likt uppsatsens informanter, varit med och 

inverkat på de tomma lokaler som står på området, och delar vissa av de värderingar 

informanterna ger uttryck för.  

För att skapa en relation- och inbjuda till samtal mellan mig och informanterna har jag ofta 

nämnt min tid i kulturföreningen. Men jag skulle ändå inte vilja påstå att jag därför har vad som 
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brukar kallas en insiderrelation till fältet. Att jag saknar den konstnärliga skolningen och 

gemenskapen som informanterna har, gjorde att jag istället vid flera tillfällen blev tilldelad 

rollen som outsider, en roll som också förstärks i min roll som intervjuare (jfr Farahani 

2010:118). Det blev framförallt synligt när jag träffade andra konstnärer i huset tillsammans 

med informanterna. I de samtal som uppstod flög ibland ord och referenser till personer och 

händelser över huvudet på mig. Dessa ord, samt hur relationen emellan mig och informanterna 

upplevdes antecknades i mina fältdagböcker (jfr Davies 1998: 233). Jag har fört anteckningar 

på vad som lämpat sig för stunden, på min telefon, dator eller papper. Dessa har sedan 

sammanfogats i ett dokument på min dator för att få en bättre överblick. Anteckningarna har 

också fungerat som ett sätt att försöka fånga och undersöka mönster och tolkningar under 

arbetets gång (jfr Richette 2002:46 hänvisad i Öhlander 2011:284).  

Insamling och bearbetning av material 

Insamlingen av materialet påbörjades i samband med en uppgift i kursen Kulturarvsprocesser 

och minnespolitik. En kurs jag läste inom magisterprogrammet. Då utfördes en observation av 

området och en kortare ostrukturerad intervju med Johan, som sedan kom att bli en av 

uppsatsens informanter. Detta inledande fältarbete, som ägde rum några veckor innan själva 

uppsatsarbetet satte igång, lämpade sig väl för att bekanta mig med platsen och låta det som 

sedan skulle bli denna magisteruppsats börja ta form. Därefter fortsatte jag bekanta mig med 

mitt fält på internet. Etnologen Lisa Wiklund beskriver hur etnologiskt fältarbete online blir allt 

vanligare, eftersom internet också i högre utsträckning används i vår vardag (Wiklund 2013:49). 

Sociala medier användes dels att komma i kontakt med flera av uppsatsens informanter, och 

dels för att få en bredare förståelse kring den betydelse som tillskrivs Lövholmen och 

Färgkontoret. På vilket sätt beskrivs nedan. 

Instagram som socialt medie utgörs av en mängd individuella samt företagsanknutna konton 

som opereras utifrån en applikation (Marwick 2015:143). I applikationen sparas bilder som 

individer tagit och delat med sig av i arkivformat, vilka blir tillgängliga för användaren bland 

annat genom en så kallad platssökning. Det görs med hashtag och sedan platsens namn; 

#färgkontoret alt #planfyra. Det går också att göra en direktsökning i anslutning till den plats 

du befinner dig på. Kultur- och informationsforskaren Anette Markham har beskrivit 

onlineobservationer på sociala medier som en form av deltagande observation, om än med en 

lägre grad av deltagande (jfr Markham 2013:440). Begreppet lurker används ofta för att 

beskriva de individer som tar del av material online, men inte publicerar något själva. Jag har 

scrollat igenom flöden, ibland på eget initiativ och ibland på inrådan av informanterna. Jag har 
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klickat på bilder, läst texterna och följt hashtags. Dessa har sedan sparats i min dator genom 

skärmdumpar. Det kan tyckas att materialet på detta blir oöversiktligt stort. Men likt när en 

bedriver observationer i en fysisk miljö så börjar så småningom blicken falla på vissa företeelser 

och praktiker, som svarar på uppsatsens kunskapsmål (jfr Pripp & Öhlander 2011:129). I mitt 

fall har det inneburit att jag riktat blicken mot bilder som föreställer miljön i Lövholmen, 

tillsammans med konstnärliga uttryck. Jag har också försökt hålla mig öppen för andra bilder 

och uttryck och på så vis förhållit mig brett till materialet, vilket möjliggjort för det att ”sparka 

tillbaka” mot mina föreställningar (jfr Markham 2013:440).  

Metoden möjliggjorde för mig att bekanta mig med såväl hyresgästerna i huset, som 

området, så som de framträder för dem. Jag kunde genom applikationen glänta på dörren in till 

flera ateljéer, byggnadens tak och källarutrymmen. Platser i Lövholmen som jag annars kanske 

inte hade upptäckt. Min tidigare avgränsning av Lövholmen kom med hjälp av detta material 

att ifrågasättas och vidgas. Metoden gav mig också en större förståelse för Lövholmens 

flyktighet, genom att synliggöra ett tidsperspektiv jag annars inte fått syn på. Konst som syntes 

på bilder i Instagramflödet fanns inte kvar när jag besökte området, och rum som på en bild 

användes för en utställning, användes för något annat på en annan bild.  

Att kunna glänta på dörren in till ateljéer som kanske annars hade varit stängda kräver en 

etisk reflektion kring förhållandet mellan det privata och offentliga. Även om informanterna 

gjort sina bilder tillgängliga offentlig, och på så vis kan påstås önska att få dem sedda av andra, 

så kan internetmiljöer samtidigt uppfattas som intima miljöer till för endast en liten krets 

människor (jfr Hyltén-Cavallius 2011:227). Att jag ska komma att använda individernas bilder 

och tankar i en uppsats är kanske inte något de reflekterat över när de publicerat bilderna. Att 

jag ändå valt att använda materialet beror på materialets låga grad av känslighet. Men trots det, 

används det endast i bakgrunden och synliggörs genom beskrivningar. 

För att nå en djupare förståelse för hur individer som lever och verkar i Lövholmen erfar 

och förstår platsen, har jag använt mig av intervju som metod (jfr Kvale 2007:9). Samtliga 

intervjuer har utförts på plats i Lövholmen, ibland i informanternas ateljéer, vilka i flera av 

fallen har fönster ut mot industribyggnaderna. I andra fall har vi promenerat runt i området i en 

form av promenadintervju, som möjliggör för att ta del av informanternas tankar och känslor, i 

relation till det spatiala (jfr Kusenbach 2003:463,473 hänvisad i Göransson 2012:37). Att mitt 

metodiska tillvägagångsätt varierar beror framförallt på rådande väderförhållanden, och också 

i något fall på at informanten förväntade sig vad som kan beskrivas som en mer traditionell 

intervjusituation. Att variera plats visade sig dock ha vissa förtjänster. Den gemensamma 

utgångspunkten för intervjuerna var att diskutera informanternas tankar kring omgivningen i 
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relation till sina yrkesverksamma liv som konstnärer. När vi befann oss i konstnärshuset talade 

informanterna mer med sin egen konst som utgångspunkt, medan vi på promenadintervjuerna 

ofta kom att tala om området i stort, i relation till andra angränsande områden i staden. På så 

vis kompletterade de varierade intervjumetoderna varandra.  

Inför intervjutillfällena har en frågeguide sammanställts som varit uppdelad i teman kring 

informanternas arbete, Lövholmen och framtiden. Dessa har fungerat som övergripande ämnen 

att tala om vid intervjusituationen med frågor som uppmanat informanten att sätta ord på vad 

de ser, gör och tänker. Med informanternas medgivande har samtliga intervjuer spelats in och 

sedan transkriberats. Transkriberingen möjliggör för att analysera innehållet i informanternas 

berättelser, såväl som den särskilda sociala situation som utgör intervjun som metod, i vilken 

informanten och intervjuaren tillsammans skapar kunskap (Klein 1990 : Fägerborg 2011:97). 

Eftersom mina beskrivningar av informanternas konstnärliga praktiker gör dem 

identifierbara av andra har jag ansett det nödvändigt att etiskt reflektera kring vilken biografisk 

information jag väljer att ta med i uppsatsen. Jag har försökt betrakta informanternas 

medgivande till deltagande som en process, och inte som något som endast ges vid ett tillfälle 

(jfr Davies 2008:56). Därför har jag vid vissa tillfällen frågat hur informanten tänker kring det 

faktum att det går att identifiera hen via konsten, och sedan förhållit mig till svaret. I andra fall 

har jag försökt värdera citatens känslighet, och i något fall valt bort citat av den anledningen. I 

övrigt är citaten empiriskt motiverade. Mitt övergripande etiska förhållningsätt kan på så vis 

påstås ha präglats av ett kontinuerligt ifrågasättande och reflexivt granskade av de val som 

gjorts vid insamlingen och beskrivningen av materialet, framförallt i förhållande till aspekter 

som medgivande och känslighet (jfr Cocq 2016:120). 

Efter avslutat insamlingsarbete har jag tillämpat en så kallad tematisk analys på empirin, 

vilket betyder att forskaren söker och tolkar mönster och motsägelser (jfr Öhlander 2011:279). 

Tre tematiska kluster och begreppspar identifierades, som också låg till grund för val av 

teoretiska verktyg och begrepp. Dessa var, smuts och avvikelser, frihet och regler samt det äkta 

och det kommersiella/kapitalistiska. 

Informanterna 

Nedan beskrivs kortfattat de individer som deltagit i uppsatsen. Samtliga har fått fingerade 

namn eftersom varken jag eller informanterna kan förstå hur uppsatsen kan komma att tolkas- 

och användas av andra i framtiden (jfr Göransson 2012:39). 

Emma är 35 år och verksam som konstnär. Hon är utbildad i London och har haft sin ateljé 

i Färgkontoret sedan hon flyttade hem till Sverige för två år sedan. Fredrik är 30 år och verksam 
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konstnär. Han är utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Han har haft sin ateljé på 

plan fyra i Färgkontoret i sju år. Johan är 28 år och är verksam som konstnär samt studerar 

konstvetenskap. Axel är 52 år och verksam som konstnär och frilansare inom rörlig bild. Han 

var bland de första som kom till huset år 2008. Cecilia är 42 år och är arkitekt och stadsodlare. 

För tillfället hyr hon ut sitt kontor i Färgfabriken i andra hand. Hannele är 58 år och arbetar 

som homeopat. Hon har haft sin verksamhet i Färgkontoret i sju år. 

Disposition 

I kapitel två, som har titeln Industriområdet Lövholmen. Om historia och framtid presenteras 

Lövholmen för läsaren genom en översiktlig beskrivning av platsens historia och framtid. 

Kapitlet baseras empiriskt i huvudsak på den strukturplan som har tagits fram, och på 

tidningsartiklar som tidigare beskrivit liknande strukturplaner gjorda över området. De följande 

kapitlen har ordnats utifrån en tanke om hur hur individer tar sig an en plats för första gången. 

Först i form av en förståelse som styr riktningen emot den, och sedan djupare och över tid 

genom att praktiskt och socialt bruka platsen. I det tredje kapitlet Möten med det materiella 

beskriver jag hur Lövholmen inordnas i informanternas skapande av en konstnärlig och 

alternativ identitet, samt hur de förhåller sig till den exploatering som väntar området. Kapitlet 

innehåller analyser av informanternas taktiska förhållningsätt gentemot vad de uppfattar som 

ett annars homogent och kommersiellt samhälle. I det fjärde kapitlet Tillåtande rum analyseras 

inledningsvis hur platsens relativa oordning, i form av strategiers frånvaro och färre styrande 

regler, möjliggör för en mångfald av människor, mellanmänskliga relationer och konstnärliga 

praktiker. I slutet av kapitlet problematiseras friheten i relation till hur informanterna uppfattar 

Skanskas och Stockholm stads strategiska arbete med stadsutveckling. I det avslutande kapitlet 

Avslutande sammanfattning och diskussion sammanfattar jag uppsatsen i sin helhet samt 

fördjupar diskussionen om stadens konstruktion och om de kryphål som skapas inom dess 

ramar.  



 10 

2. Industriområdet Lövholmen. Om historia 
och framtid. 

I det här kapitlet presenteras Lövholmen för läsaren genom en översiktlig beskrivning av 

Lövholmens historia och framtid. En beskrivning som behövs för att kontextualisera 

informanternas berättelser och erfarenheter av området. Kapitlet utgår empiriskt från artiklar i 

lokalpress och från den strukturplan som tagits fram för Lövholmen av aktörer inom bygg- och 

bostadsbranschen samt Stockholm Stad. Jag vill med det här kapitlet översiktligt visa hur 

Lövholmen, men också andra urbana platser strategiskt konstrueras genom dessa medel, och på 

så vis skapar konventioner och normer kring vad och vilka staden är till för. 

Det gamla industriområdet Lövholmen är beläget i Hägersten i södra Stockholm, mellan 

stadsdelarna Gröndal och Liljeholmen. Närheten till vattnet, Södertäljevägen och järnvägen har 

inneburit goda transportmöjligheter för den tillverkningsindustri som präglat området under 

hela 1900-talet. Särskilt företaget Beckers kom under denna tid att expandera i området med sin 

mångsidiga produktion av färg och hygienartiklar. Verksamheten upptog flertalet byggnader i 

området, vilka idag vittnar om såväl industrins storhetstid, som att den är förbi. 

 Rost och trasig puts pryder de kulturarvsmärkta husen på området, medan husen som ska 

rivas, som den gamla Nitrolackfabriken och Magasinet, helt lämnats åt sitt öde. Den sistnämna, 

också kallad Nya färgfabriken användes av Beckers fram till år 2008, då all verksamhet flyttas 

till mer moderna lokaler i Nykvarn (Stockholms fastighetskontor 1984). Idag finns företaget 

alltså inte kvar i Lövholmen, annat än som huvudsponsor av Färgfabrikens konsthall, tidigare 

Palmcrantzska fabriken. 

Konsthallen Färgfabriken grundades 1995 och har sedan starten haft en tonvikt på konst, 

arkitektur och stadsplanering. Under dessa teman har de ambitionen att anordna nytänkande 

evenemang och utställningar som lockar konstintresserade till området (Färgfabriken 2017). 

Med sin renoverade fasad sticker byggnaden ut i det annars slitna industrilandskapet. Under 

arbetet med uppsatsen anordnade Designmarknad Sthlm sin vårmarknad i lokalerna, där 

designers ställde ut och sålde framförallt smycken och kläder. Området, som under mina 

tidigare observationer varit ganska tomt på folk, fylldes då av såväl konstintresserade 

Stockholmare som turister som rörde sig längs Lövholmsvägen för att titta på främst kläder och 

smycken. Färgkontoret, som är det hus informanterna har sina ateljéer i, uppfördes år 1916, i 

samband med att närliggande förbandsfabriken behövde ett större lager. När bygget stod klart 
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togs också beslutet att även Beckers huvudkontor skulle flyttas till byggnaden, och sedan dess 

har huset i huvudsak haft den funktionen (Bivegård & Vikström 2008). 

När nu området står inför en omfattande förändringsprocess har arkitektbyråerna Gael, 

White, och Kjellander & Sjöberg anlitats av Skanska för att i samråd med Stockholm Stad skissa 

upp de visioner man har för området. Den strukturplan som jag får presenterad för mig hos 

Skanska beskriver en tät kvartersstad där omkring 1500-2000 bostäder ska byggas, i samarbete 

med byggföretagen Järntorget, Besqab, Veidekke och JM. Området ska präglas av tillgängliga 

kajer och ett levande gatuliv, något som delvis skapas genom att överlåta samtliga 

nedervåningar i husen åt verksamheter och restauranger. Byggnaderna kommer i enstaka fall 

ha upp emot 13 våningar, men enligt Skanska är man inte ute efter någon New York-känsla utan 

snarare vill man ha ett byggnadsmässigt varierat område. Mellan husen tänker man sig mycket 

gröna strukturer och parker. Hammarby Sjöstad och Fredriksdal i södra Stockholm är två ideal 

som nämns, ett annat är Tuborg Havn i Köpenhamn. Samtliga områden präglas av 

nybyggnation i anslutning till vatten och ligger högt upp i rankningarna om de dyraste platserna 

att bo på, inom respektive huvudstad.  

Etnologen Klas Ramberg har beskrivit just kvartersstaden, där hus omringas av gröna 

parker, som ett samtida ideal som utgörs av en kombination av värden från den borgerliga 

kvartersstaden i kombination med högmodernitetens ljusa och gröna stadsmiljöer (2012:119). 

Detta sätt att bygga var tidigare populärt i städernas utkanter, men har idag flyttat in till stadens 

centrala delar. I många fall beror det just på att det i staden redan finns bebyggelse som gamla 

industrimiljöer, som behöver rustas upp. Lövholmens framtid är därmed inte på något sätt unik, 

utan en del i vad som redan kan påstås vara ett etablerat sätt att skapa stad på. Det historiska 

rummet utgör på så vis en grund för områdets framtidsplaner genom att fungera som en form 

av råmaterial i en omvandlingsprocess (jfr Ramberg 2012:11).  

Av samtliga hus i Lövholmen är det tre hus, utöver Färgfabriken, som ska bevaras till följd 

av deras kulturhistoriska värde. Dessa är Kontorshuset, Förbandsfabriken, samt Smedjan intill 

Färgfabriken. Samtliga ägs av Skanska och är idag uthyrda. Färgkontoret hyrs av 

ateljékollektiven, medan Förbandsfabriken hyrs ut som kontor åt annan verksamhet. Smedjan 

hyrs av Färgfabriken och används som festlokal, se bild 1. 
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Bild 1. Förslag för de framtida kvarteren i området. De kulturmärkta byggnaderna är svartmarkerade (Ej 

Färgfabriken). Bild: Gehl/Bättre Stadsdel Hägersten.  

 

Att kunna föreställa sig hur något ska komma att se ut långt in i framtiden, materiellt och socialt 

utgör enligt de Certeau en väsentlig del av det han beskriver som strategier (1984:36). Enligt 

de Certeau skapas strategier av kombinationer av olika materiella element som används för att 

skapa en berättelse om något, exempelvis genom att bestämma vad ett område är för en plats 

och vad som är lämpligt att göra på den (1984:34-35).  

Lokaltidningen Liljeholmen/Älvsjö beskriver via arkitekten Erik Hovlin på Nyréns 

arkitektkontor hur Lövholmen kan komma att se ut. Precis som Skanska berättar för mig, 

föreställer sig de en varierad bebyggelse av lägre och högre hus som kan släppa in ljus över 

strandpromenaden och samtidigt erbjuda utsikt över Mälaren (Rosencrantz 2015). Bättre 

stadsdel Hägersten har publicerat en del av de bilder som Skanska presenterade i 

Strukturplanen, och som tagits fram av den danska arkitektbyrån Gehl. På en bild syns en man 

och en kvinna i kostym strosa ledigt längs med Färgfabrikens långsida, och på en annan syns 

en cyklist på en cykelbana bredvid en kvinna och ett barn som promenerar utanför en butik. På 

en tredje sitter människor på en uteservering tillhörande ett kafé, medan en man i kostym väntar 

på tvärbanan och en pappa passerar med två små barn i barnvagn. Det ska gå att strosa längs 

bryggorna, paddla kajak, segla, dricka kaffe på kafé och det ska gå att handla (Lapidus 2016). 

På så vis framträder två huvudingredienser i planeringen för området vara byggnader och 
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människor (jfr Ramberg 2012:207) Planer för områden rör därmed inte enbart förtätningar utan 

också planer för sociala handlingar, se bild 2. 

Klas Ramberg beskriver att det som kallas bostadsområde eller stadsdel inte är några givna 

termer, istället konstrueras stadsrummet i relation till etablerade föreställningar i samhället. I 

sin avhandling undersöker han hur arkitekttävlingar blir ett medel för rummets politik genom 

att de i sina idéer förmedlar sådana föreställningar (Ramberg 2012:44-45). De gröna strukturer, 

levande kvarter, människor och praktiker som beskrivs i strukturplanen och i medier bär på 

såväl estetiska, ekonomiska som symboliska budskap (jfr Ramberg 2012:109). I dem går det 

att skönja en berättelse om ett framtida Lövholmen som handlar om exklusiva bostäder för den 

välbärgade medelklassen. 

I det här kapitlet har jag beskrivit hur staden formas genom strategiska medel som 

stadsplanerares och byggföretags strukturplaner. I nästa kapitel kommer jag beskriva hur 

Lövholmens omvandlingar uppfattas av informanterna, i relation till deras erfarenheter av att 

verka i Lövholmen. 
 

 

Bild 2. Förslag på framtida fritidsaktiviteter i Lövholmen. Bild: Stockholm Stad/ Bättre Stadsdel Hägersten.  
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3. Möten med det materiella 

I det föregående kapitlet beskrev jag hur bygg- och bostadsföretags samt stadsplanerares förslag 

på exploatering kan ses som strategier som organiserar rum. Det framtida Lövholmen beskrevs 

som ett område med gröna strukturer och exklusiva hus för den välbärgade medelklassen.  

I det här kapitlet undersöker jag hur informanterna förhåller sig till ombyggnationen med 

utgångspunkt i deras erfarenheter av att verka i Lövholmen. Kapitlet beskriver hur Lövholmen 

väcker tankar om stadens omvandlingar, det kommersiella och det homogena. och ger därmed 

en fördjupad förståelse för hur strategiska medel inverkar på individers uppfattningar av platser, 

och sig själva. Slutligen beskriver jag också hur informanterna förhåller sig till det 

konventionella genom att taktiskt omfamna smuts och förfall i konstnärliga praktiker.  

Det obekanta Lövholmen 

”Vart ska vi gå?” undrar Johan när vi kommer ut från Färgkontorets byggnad där vi inlett vår 

intervju. Vid första anblick finns det överhuvudtaget inte så mycket på platsen att göra, och vår 

promenad blir därför inledningsvis trevande. Vi följer den asfalterade vägen från Färgkontoret 

mot Färgfabriken, samtidigt som vi pratar löst om graffittin som fullständigt täcker 

cementväggen som löper längs med vägen. När vi till slut ställer oss i ett hörn på en 

parkeringsplats, för att kika genom ett staket in på en annan parkeringsplats, utan att veta vad 

vi tittar efter så känns det nästan lite märkligt. ”Det är ju taggtrådar överallt,” säger Johan, ”det 

är ju väldigt dramatiskt! Du får ta med bultsaxen nästa gång!”  

Lika trevande är promenaden när jag några dagar senare träffar Cecilia. Vi går upp och ner 

för gatan en gång, innan vi går till baksidan av yrkesgymnasiet mitt emot Färgkontoret. Vi sätter 

oss skrattandes bredvid varandra på en väldigt sned och trasig bänk. Cecilia berättar att hon 

läste sin första termin på arkitekturskolan i Färgfabrikens lokaler, eftersom det var fullt i alla 

lokaler vid Kungliga Tekniska Högskolan. Under tiden hade de en uppgift i stadsplanering som 

utgick just ifrån Lövholmens industriområde. ”Men det var konstigt för vi var aldrig inne i det 

avspärrade området då heller, den där avspärrningen är verkligen stark!” säger hon.  

Förutom avspärrningarna som begränsar vårt sätt att röra oss på området, och om man 

bortser från Färgfabrikens verksamhet, så saknas också styrande element som pekar ut hur 

platsen ska användas. En avsaknad som etnologen Elisabeth Högdahl har beskrivit kan leda till 

känslor av desorientering och osäkerhet för hur vi ska bete oss på en plats (jfr Högdahl 2013:76). 

Vart ska vi sitta? Vart ska vi gå? Yi-Fu Tuan menar att vi erfar platser genom processer som 
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ingriper rörelser, känslor och tankar. Genom vår möjlighet att röra oss på en plats, skapas också 

en förståelse för den i form av spatial förmåga (2003:67). Den spatiala förmågan skiljer sig från 

intersubjektivt delade föreställningar om platser genom att vara individuell och mer förbunden 

med våra kroppsliga sinnen och känslor. Att ha spatial förmåga innebär att känna till en plats 

kroppsligt genom att också kunna visualisera sig själva gåendes på den. Kan vi det, kan vi också 

förmedla spatial kunskap om platsen i instruktioner bestående av ord, eller ritade kartor 

(2003:68). Att stora delar av det område som utgör Lövholmen är avgränsat, och har varit det 

de senaste 13 åren får därför betydelse för hur informanterna förstår, eller snarare inte tycks 

förstå platsen.  

Svårigheterna med att förstå Lövholmen synliggörs också när jag i början av arbetet försöker 

få kontakt med informanter. Många av de förfrågningar jag skickar ut besvaras med avböjningar 

till att delta i studien, som motiveras med att personen upplever att hen inte kan något om 

området. I andra fall hänvisas jag till personer som kan mer om platsen eller är intresserade av 

urban miljö. Det visar möjligen på kontorshusets sätt att organisera sig, vilket jag ska 

återkomma till i nästa kapitel, men kan också tolkas som att platsen för många är anonym.  

Även de informanter som senare väljer att delta i uppsatsen har svårt att ringa in platsens 

geografi. Några har undrat vad jag egentligen menar med Lövholmen, medan andra talat utifrån 

sina egna uppfattningar och beskrivningar. Ofta kopplar de samman Lövholmen med 

Konstnärshuset, och ofta beskriver de Lövholmen utifrån platser omkring avgränsningarna. 

Platser som Liljeholmen, Gröndal och Hornstull, där de bor eller ofta befinner sig. Den 

erfarenhet de har av Lövholmen, och som de förmedlar till mig, utgår på så vis från rum de har 

erfarit och på så vis fått en anknytning till, och gjort till platser. Johan berättar att det tog lång 

tid innan han förstod att udden ens hette Lövholmen, och att han fortfarande brukar säga att han 

har ateljé i Liljeholmen för folk ska förstå vart han menar. ”Men förstås, folk känner ju till 

Färgfabriken,” säger han. 

 I efterhand kanske ett mer lämpligt metodiskt tillvägagångsätt hade varit att närma mig 

informanterna genom att berätta att jag var nyfiken på deras liv i Kontorshuset. Samtidigt så 

förtydligar informanternas obekanthet med Lövholmen, i relation till Skanskas detaljerade 

kunskap om dess avgränsningar, att dessa uppfattningar inte alls behöver överensstämma.  

Vimmelkantiga Lövholmen och dess oönskade framtid 

När jag på våra promenader kring avspärrningarna ber informanterna sätta ord på vad de ser 

framträder Lövholmen istället genom materiella detaljer och byggnader i området. För Johan 

som är intresserad av historia, studerar konstvetenskap och har arbetat som guide på 
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Färgfabriken riktas uppmärksamheten mot detaljer som går i led med hans erfarenheter och 

mentala karta, och som ger han möjlighet att uppleva och förmedla historisk upplevelse av 

platsen (jfr Tuan 2003:6). Han talar lättsamt om Färgkontorets omsorgsfullt rundade tegelhörn, 

som i kontrast till samtida industriproducerade hus är skapta av hantverkare. Han berättar om 

vilket år byggnaden uppförts och renoverats, och berättar också sedan liknande om de 

förändringar Färgfabriken genomgått över tid, och om dess användning som fabrikslokal för 

kulsprutstillverkning. Han säger att det är sådana kopplingar till världshändelser som gör att 

han har svårt att vara likgiltig inför platser som Lövholmen. För Johan blir platsens 

ursprunglighet ett sätt att validera dess betydelse i förhållande till samtida industribyggda 

bostäder, för att på så vis säga något om sig själv som konstvetare och historiskt intresserad (jfr 

Bendix 1997:9). 

Yi-Fu Tuan menar att en rum ges mening genom att vi i mötet med den låter våra tankar 

vandra fritt, och på så vis flyttas från rum till plats genom att också flyttas antingen bakåt eller 

framåt i tiden (Tuan 2009:125). Särskilt ting som befinner sig mitt emellan två 

användningsområden kan hänvisa såväl bakåt i tiden till hur det brukade användas, som framåt 

i tiden till hur det är tänkt att användas (Appelgren & Bohlin 2015:6). 

 
Man se att det är som en mosaik. Jätte mycket konstiga olika kontorsbyggnader, lite vimmelkantigt 

liksom. Dom ligger inte ordnat rakt såhär, utan allt ligger liksom lite huller om buller. Och över tid.. 

det finns olika tidsperioder representerade.  

 

Johans jämförelse med Lövholmen som en mosaik är representativt för informanternas samlade 

beskrivningar av platsen och dess byggnader som en blandning av olika material, byggnader 

och intryck från olika tider. Begreppet vimmelkantig belyser också den desorientering som kan 

upplevas på platsen och som också beskrevs i det tidigare stycket, men istället för att beskriva 

avsaknaden på styrande element, så beskriver Johan element i överflöd som kräver hans 

uppmärksamhet och för honom fram och tillbaka mellan olika tidsfaser. 

 De Certeau menar att taktiker uppstår på platser där makten tillfälligt är frånvarande och 

inte förmår strukturera rummet. På så vis framträder Lövholmen, i sin avsaknad av styrande 

element som en taktisk plats som också blir öppen för flera tolkningar, och på så vis också blir 

svår att tydligt definiera (de Certeau 1984:36). Etnologen Katarina Salzman skriver liknande 

att områden i liminala faser, och som står inför en ombyggnad oftast präglas av en 

sammanblandning av tid och rum, då de i första hand inte betraktas som områden utan som en 

fas i stadens utveckling (Qviström 2005:96 hänvisad i Salzman 2009:30). 
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Sen så ser jag ju också att det här kommer inte få vara. Jag ser att det här är väldigt tillfälligt och 

slutet på en period. Man ser hela samhällets omvandling från industri till informationssamhälle, 

urbaniseringen. Jag ser också pengarna jätte tydligt. Att det kan få stå så här. Att man väntar ut det 

för att sedan maxa och köra. För att det hade ju kunnat vara så också, att man sålt saker och det hade 

kunnat renoveras och saker hade kunnat få vara kvar. Man har bestämt att såhär gör vi pengar, istället 

för att ta tillvara det som finns.  
 

Cecilia berättar att hon föreställer sig platsens tidigare funktion som industrimiljö, att den tiden 

är förbi och att platsen snart kommer användas på andra sätt, och konstrueras enligt andra ideal. 

För Cecilia framträder platsen i form av faser, och i form av reflektioner kring vad hon uppfattar 

som en kapitalistiskt motiverad urban utveckling. Hon berättar att samtidigt som hon kan se att 

det behövs byggas bostäder i Stockholm, och att Lövholmen säkert kan vara en fantastisk plats 

att bo på. Så tror hon inte att det är rätt att man idag bygger bostäder enbart genom att räkna 

ekonomiska kalkyler. Hon menar att det i många fall är bättre att ta tillvara på saker rent 

hållbarhetsmässigt.  

När Cecilia undervisade årskurs ett på Arkitekthögskolan hade de Lövholmen som 

utgångspunkt för en uppgift i stadsplanering. Eleverna fick lämna förslag på vad som skulle gå 

att göra på platsen, och Cecilia säger att hon ser deras förslag genom ett par glasögon. För 

Cecilia väcker Lövholmen och den kommande ombyggnaden tankar om det kommersiella 

samhället, som ställs emot tankar om något mer fantasifullt, lustfyllt och hållbart. Cecilia har 

själv arbetat länge med att räkna de ekonomiska kalkyler hon beskriver. Och efter att ha 

drabbats av utmattningssyndrom känner hon att det är ohållbart att fortsätta leva så, och att vi i 

samhället måste börja ifrågasätta hur vi slösar på resurser. Hur vi erfar platser inordnas alltid i 

de tidigare erfarenheterna vi har av världen (Bengtsson 2001:72). Därför inordnas Lövholmen 

i Cecilias ifrågasättande av ett kapitalistiskt samhälle, och i hennes visioner om ett mer socialt 

och miljömässigt hållbart liv. ”Jag ser bara massa missade möjligheter,” suckar hon. 

 Istället framträder Lövholmens framtid för informanterna i form av ett exklusivt 

nybyggnadsområde där prefabricerade byggnader byggs tätt intill varandra. Möjligen görs vissa 

variationer i byggnaderna för att skapa en ”cool känsla” och ”säkert gör de något 

industriromantiskt” tror Johan. De som ska bo i området beskrivs som akademiska välbärgade 

karriärister, med två barn. De arbetar nio till fem för att ha råd att bo i sina dyra 

mångmiljonslägenheter, något informanterna tycker låter såväl tråkigt som kvävande och 

själsdödande.  
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De egenskaper det framtida bostadsbygget ges baseras på informanternas tidigare 

erfarenheter av likande stadsdelar, och det mediematerial de tagit del av. Att mediematerial 

också kan betraktas som ett sätt att erfara staden genom, och förankra den med oss själva har 

beskrivits av etnologen Orvar Lövfren (2007:36). Yi-Fu Tuan beskriver sådana rum, utanför 

individerna själva och deras praktiker som mytiska (Tuan 2009:86). Ett karakteristiskt drag är 

att de inte präglas av fakta, utan istället existerar de snarare i avsaknaden av kunskap. Med sin 

avlägsenhet är det mytiska rummets funktion att genom fantasier och symbolik få oss att känna 

oss hemma där vi är. Vår intimt erfarna hemmiljö länkas på detta sätt samman med andra platser 

i världen, samtidigt som den på ett väsentligt sätt skiljer sig från dem. En tolkning är att det 

framtida bostadsområdet konstrueras som ett sådant mytiskt rum. Det område som beskrivs av 

informanterna har har en bestämd definition och bestämda användningsområden, som de vill 

distansera sig ifrån, men som inte nödvändigtvis behöver överensstämma med dess 

verkligheten. Det kan snarare ses som ett exempel på hur individer som saknar ekonomiska 

medel, eller som medvetet valt att inte fortsätta med sina påbörjade karriärer, uppfattar och 

förhåller sig till strategiernas kvantitativa och materiella effekter (jmf de Certeau 1985:34-35).  

I sin avhandling kreativa liv beskriver Lisa Wiklund tre teman som hon uppfattar att 

informanterna i hennes avdelning differentierar sig emot i konstruktionen av såväl stadsrummet 

som sin egen kreativa identitet. Dessa är; det kommersiella, det konservativa och det kollektiva 

(Wiklund 2013:72-73). Att också informanterna i denna uppsats önskar hålla ett kritiskt avstånd 

till dessa teman är synligt i ovanstående diskussion om nybyggnadsområden som just 

kommersiellt skapade, konservativa och kollektiva miljöer. I konstruerandet av en upplevd äkta 

och autentisk miljö så behövs alltid en motståndare skriver Regina Bendix (1997:9). I vår 

samtid får ofta just det kollektiva och kommersiellt skapade utgöra denna fejkade utsida, vars 

främsta syfte är att särskilja ett subjekt från andra.  

Ett alternativt konstnärskap 

Emma visar mig skisser över sitt pågående projekt som hon satt upp med tejp på ena väggen. 

De oräta vinklarna som pryder pappersarken återkommer vi till flera gånger under vårt samtal 

om Emmas konst och Lövholmen. Hon uttrycker att hon upplever en nyfikenhet på ting i staden 

som avviker från hur de brukar ser ut, till exempel om någon målat en vägg i en färg som inte 

passar in, eller om något är byggt på ett sätt som man sällan ser. Hon berättar att det var fullt av 

sådana avvikelser i London, eftersom folk gärna renoverar själva och då inte i enlighet med hur 

det annars ser ut. Hon tror det beror på att det är omöjligt att kontrollera nio miljoner människor.  
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Emmas intresse för material och konstruktioner i staden förde henne till en utbildning om 

stadsrum på Konstfacks högskola, och tillsammans med klassen besökte hon nyligen Berlin. 

Där studerade de ett torg med sneda tunnlar under husen, som gett inspiration till vinklarna på 

väggen som hon kallar torg- och perspektividén. Utformningen av torget beskriver hon som 

annorlunda och fortsätter med att berätta om de associationer mötet med platsen gav. Hon 

berättar att det är så hon arbetar, det hon ser i staden blir en del av hennes konst.  

”Jag ska visa dig något jag gör,” säger hon och ger mig en bok, i vilken hon tryckt sina 

fotografier från olika platser i världen. På bilderna syns inzoomingar i stadslandskapet på 

avskalad färg och puts, presenningar mot fasader, gula slangar mot tegelväggar, eller växter 

som slingrar sig upp ur markbrunnar. Materialiteter som ofta brukar åtgärdas eller av andra 

anledningar är tillfälliga. Ogräs rensas bort och gula slangar och presenningar läggs tillbaka när 

arbetet är klart. De Certeau menar att taktiker uppstår i tillfällen då makten är frånvarande i det 

strategiska rummet, likt när ogräs lämnas att gro. Dessa tillfällen skapar möjligheter för 

individer att använda tillgängliga element i det strategiska rummet, för att på så vis, genom 

praktisk intelligens skapa motsatser som ger en effekt (de Certeau1984:37). För Emma innebär 

det att ta foton av avvikelser i miljön, samla dessa och spara dem i en bok med sitt namn på. 

Det ger henne dels en möjlighet att skapa sin egen alternativa syn på staden som en plats där 

avvikelser inte åtgärdas eller städas undan, utan lyfts fram. Och det möjliggör för henne att låta 

platsen tala till henne för att på så vis inordna den i sin konstnärliga och personliga biografi (jfr 

Svensson 2007:42 : Bengtsson 2011:70). Emma fortsätter berätta,  

 
Jag hamnade här (syftar på Lövholmen) via en bekants bekant, och jag ville bara in någonstans. Och 

jag ville ju också till en sån här plats för att…det låter kanske lite… men jag tycker det är skönt att 

det finns lite skit. Här inne är det rent och ordning och så. Men när man passerar dom här platserna 

så finns det saker som inte är rätt, eller rätt (gör en gest citationstecken med fingrarna), eller korrekt, 

eller planerat. Och jag tycker det är extremt skönt. Och jag tror att det är liksom bara att jag kommer 

från en stad som inte har ordning och reda (syftar på London), och i Stockholm är det ju rent och 

snyggt och tydligt och planerat.  

 

De Certeau menar att individer endast kan uppfatta strategier genom sina rörelser i staden och 

i relation till det materiella. För att konkretisera sin teori målar han upp en bild av en individ 

som går genom staden sett ur ett ovanifrånperspektiv, vilket gör det möjligt att föreställa sig 

rummet som en karta med en serie olika punkter. Rummet passerar förbi när individen rör sig 

framåt, och i rörelsen möter hen ibland punkter bland alla andra som vittnar om alternativ. När 

Emma berättar hur hon ser på sitt konstnärskap och på Stockholm kan jag visualisera mig henne 
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gåendets där med sin kamera i handen, och hur Lövholmen framträder som ett alternativ och 

taktiskt rum med sin smuts. Regina Bendix har beskrivit detta letande efter autentiska objekt 

som själva grunden för vad vi ska uppfatta som ett meningsfullt liv (Bendix 1997:17). 

Att kunna identifiera möjligheten när den framträder innebär i sin tur att känna till och känna 

igen sig i den och kunna nyttja den. Här blir tidigare erfarenheter av liknande rum, samt 

erfarenheter av människor som vistas på dessa platser viktiga. För Emma är det London 

Lövholmen liknar, för andra informanter är det Berlin, New York eller Amsterdam, och 

samtliga beskrivs som mindre kontrollerade rum, och som mer toleranta mot konst och kultur. 

Även för andra hyresgäster i kontorshuset är förfallets estetik tilltalande. Rostiga dörrar och 

repiga betonggolv är ting som informanterna väljer att lyfta fram. Av kreatörerna i kontorshuset 

lyfts inte smutsen eller förfallet i Lövholmen fram som något de nödvändigtvis stör sig på. 

Tvärtom ”ska skruffet omfamnas” menar en av hyresgästerna som lagt upp en bild på sig själv 

på Instagram, ståendes på Färgkontorets tak med sina utslagna armar riktade mot de fallfärdiga 

fabrikerna och Färgfabriken. Denna skruffliga omfamning syns också i hyresgästernas 

konstnärliga praktiker, i form av skulpturer av tuggummi eller genom projektioner från sina 

fönster i Färgkontoret på byggnaderna i området. Särskilt betonggolvet i Färgkontoret används 

ofta som bakgrund till de stilleben av konst som de boende publicerar på Instagram. 

 I inledningen beskrev jag att etnologen Robert Willim har beskrivit att fula och skitiga 

industrimiljöer ofta återanvänds av just konstnärer och formgivare, och på så vis ges nya 

estetiska värden. Och det tycks vara just den smuts och skit som finns i industrimiljöer som 

intresserar informanterna. Yi-Fu Tuan menar att vi uppfattar och skapar platser utifrån våra 

mentala kartor, vilka varierar såväl mellan individer som mellan grupper. På så vis kan det 

finnas vissa intersubjektivt delade likheter för hur konstnärer som grupp betraktar Lövholmen, 

samtidigt som det kan finnas skillnader (Tuan 1979:389,403). Informanternas upplevelser av 

Lövholmen varierar beroende på deras intressen och konstnärliga biografier, men det tycks 

samtidigt gå att skönja en intersubjektivt delad mental karta som utgörs av ett vurm för det 

avvikande och en vilja att problematisera kollektiva drag i sin omvärld.  

Strukturalisten Mary Douglas har i renhet och fara skrivit att människor arrangerar sin 

omgivning och förhåller sig till smuts och skräp utifrån rådande konventioner och 

föreställningar om hur det bör se ut (Douglas 1997:11). En reflektion kring smuts kräver därmed 

en reflektion kring ordning och oordning. På samma sätt som en individ som strävar efter ett 

fint och fräsch hem tar hänsyn till konventioner om renlighet, kan den som kreativt leker med 

smutsen tolkas göra uppror mot dem. Företeelser som bryter mot hur vi ordnat världen lämnar 

oss aldrig oberörda menar etnologen Jonas Frykman (Frykman 2012:106). Att skapa rum av 
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skräp, och att skapa med skräp, kan därför förstås som ett sätt att konstruera en antistruktur och 

en strukturkritisk identitet. Utifrån den betydelse informanterna tillskriver Lövholmen, i 

relation till nybyggnadsområden, sker därmed ett vi och dom-skapande som samtidigt skapar 

subjektivitet och objektivitet (jfr Lundqvist 2011:288).  

Konstnärlig smak inom industriromantiska ramar 

Jag och Johan står nedanför Kolsyrefabriken och blickar upp mot dess fasad. Med sina utslagna 

fönster och rosttäckta höga silosar ger den ett pampigt intryck.  
 

Johan: Det här är så roligt. För det här är lika exotiskt som medeltidsborgar det här (pekar upp mot 

kolsyrefabriken). Alltså, det är ju verkligen det. Våra industribyggnader fyller ju samma funktion, 

du vet som på 1800-talet när man hade såhär romantiska ruiner. Den där är ju, jätte vacker liksom! 

Det är också lite ironiskt för det är ju byggt för att vara antiromantiskt! Oestetisk arkitektur som blir 

superestetiskt istället. 

Anna: Varför det tror du? 

Johan: Alltså det är ju den kulturella dynamiken. Den har liksom förfallit tillräckligt mycket. Förfall 

får ju liksom alltid en exotisk känsla över sig på olika sätt. Och särskilt nu i vår tid när vi har det så 

kliniskt och rent. Det blir liksom extra spännande då i kontrast till vår.  

 

Johan berättar att han uppfattar byggnadens attraktion som självklar där den framträder som en 

romantisk rostig ruin och som motpol till vår annars ordnade stad. Han talar nästintill teoretiskt 

om den kulturella dynamiken som han menar skapar denna spänning och fascination. 

Kulturgeografen Anna Storm har beskrivit den dynamik som Johan talar om som en längtan 

efter tillfällen då vår ordnade miljö ifrågasätts, eftersom vi kan känna oss fångade i det 

förutsägbara (Storm 2014:76). I min intervju med Johan har han berättat att han fascineras av 

starkt laddade känslouttryck och att utforska dem och låta dom krocka. Han menar att det är 

något som går igen i såväl hans konstnärskap som i hans extrajobb som dragqueen. En tolkning 

är att det är därför kolsyrefabriken tilltalar honom, för att den krockar med den annars ordnade 

staden och på så vis kan förankras med Johans konstnärliga och personliga biografi.  

Robert Willim har beskrivit att den spänning och de nostalgiska känslor som människor 

upplever i mötet förfallna industrimiljöer används alltmer i så kallad place branding eller 

platsmarknadsföring (Willim 2008:124). Det händer därför ofta att industridetaljer och rost 

återanvänds av arkitekter och stadsplanerare i skapandet av trendiga kontorsmiljöer och caféer. 

Regina Bendix beskriver därför att det vi tidigare uppfattat som äkta, och det vi bedömt som 

falskt istället inom alltfler områden konvergerar, och endast kan separeras genom den varierade 

mening vi tillskriver dem (Bendix:1997:4). Att visa på hur autenticitet verkar har därför blivit 
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ett nytt sätt för akademiker att dra gränser mellan vad som är äkta och inte (Bendix 1997:4). En 

stund senare pekar Johan ut det mer intetsägande Magasinet från 50-talet, och beskriver det 

som minst lika vackert som Kolsyrefabriken och de kulturarvsmärkta husen, bara att vi inte 

förstått det än.  

Etnologen Regina Bendix menar att autentiska miljöer formas ur individers pragmatiska 

beräkningar med målet att fånga det outsägliga eller orörda, för att på så vis hävda sin 

individuella känsla för stil eller moral (Bendix 1997:5-6). Genom att tilldela element som 

saknar värde ett värde, genom att använda dessa i konst eller genom att koppla nya idéer till 

element kan rummet framträda som äkta och odesignat (jfr de Certeau 1984:xix). Men i en 

kontext där dessa ting också används kommersiellt, blir genomskådandet av hur autenticitet 

verkar, och utpekandet av något annat utanför autenticitetens ramar, ett sätt att motsäga sig 

marknadsmyter (jfr Wiklund 3013:144). Av samma anledning väljer Emma att tona ned 

Färgfabrikens betydelse, eftersom den som hon säger, gör Lövholmen till en cool plats. Något 

som också bestämmer platsen och inte lämnar den öppen för tolkningar och variationer.  

 
Att vara omringad av den här sortens arkitektur eller plats, befriar mig väldigt mycket (hon pekar på 

Magasinet). Och ibland kan det vara jobbigt att tänka på Färgfabriken (skrattar) för den liksom gör 

den till en tuff plats och inte till en plats där det får vara som det är. Så på så sätt tycker jag att det 

är jobbigt. Jag tycker det är skönare när det finns en frihet.  

 

I det här kapitlet har jag beskrivit hur informanterna upplever Lövholmen som en fas i en urban 

utveckling där olika epoker, beroende på informanternas individuella och delade erfarenheter, 

tilldelas olika betydelser. De framtida omvandlingarna som väntar Lövholmen väcker tankar 

om det kommersiella, konservativa och kollektiva samhället som informanterna mot bakgrund 

av sina privata och yrkesmässiga erfarenheter tar avstånd från. Att detta görs genom taktiska 

omfamningar av smuts och avvikelser, och genom att tona ner kommersiella förtecken har 

beskrivits. På så vis inordnas staden i individens reflexiva skapande av en konstnärlig och 

alternativ identitet. I det kommande kapitlet beskriver jag hur informanterna praktiskt och 

socialt erfar Lövholmen. 
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4. Kreativa praktiker och alternativa 
gemenskaper 

I det föregående kapitlet beskrev jag hur Lövholmen, trots att det ter sig tämligen obekant för 

informanterna, med sin smuts och förfall kan inordnas i en alternativt och konstnärligt 

identitetsskapande. I det här kapitlet fördjupas informanternas syn på Lövholmen som 

antistruktur och taktiskt rum genom att rikta fokus på hur informanterna praktiskt, 

känslomässigt och socialt erfar platsen. Jag vill i kapitlet visa hur Lövholmen formas som en 

plats som möjliggör för avvikande och kreativa praktiker samt mellanmänskliga relationer. 

Slutligen problematiseras denna utopi utifrån informanternas erfarenheter utav stadsplanering.  

 

Närmare verkligheten 

Jag sitter vid den trasiga bänken som tillhör yrkesgymnasiet. Jag har mitt anteckningsblock i 

knät och blickar ut över Färgkontoret samtidigt som jag skriver. En ny byggnad har tillkommit 

sedan jag var här sist. Eller byggnad, det är snarare ett skjul byggt av spånskivor och madrasser 

som står uppställt i en parkeringsruta på Färgkontorets parkering. Innan mitt insamlingsarbete 

är klart ska skjulet ha hunnit rivas en gång, och flyttats till en parkeringsruta längre in, som 

delvis döljs av ett träd. På en annan parkering, på andra sidan Färgkontoret, finns ett nästan lika 

tillfälligt hem. Bakom ett högt träplank bor en man i en husvagn med tillbyggnad av trä. Mitt 

emot den har en konstnär ställt en portabel bastu, som ibland flyttas runt på området för att 

bjuda in kreatörer och industriarbetare till bastubad. Flera informanter berättar att det ofta är 

stökigt kring husvagnen och de ofta hör en kvinna och en man bråka. Folk i huset brukar hjälpa 

till att medla i bråken och se till att de ändå har det bra. Axel berättar att någon har ringt en 

kvinnojour för att att få stöd i hur de ska förhålla sig till situationen och flera av informanterna 

uttrycker också en oro för hur jag kommer att skriva om de hemlösa i uppsatsen, eftersom de är 

oroliga att de blir vräkta och situationen blir än värre. Johan, som har fönster mot parkeringen, 

beskriver det han ser från sitt fönster som; ”en kontakt med verkligheten”. 

När jag och Johan talar om människorna på platsen säger han att han tycker att Lövholmen 

präglas av ytterligheter i form av människor från olika samhällsklasser. Han berättar att när 

Färgfabriken ordnar evenemang i området, fylls de annars tomma gatorna med 

konstintresserade, konstsamlare och curatorer. Färgfabriken lockar även annars lunchgäster och 
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öldrickare till sitt kafé som har öppet alla dagar i veckan. Hannele beskriver människorna på 

platsen som en samling ”vandrande installationer”. 

Informanternas upplevelser av Lövholmen som en plats som inrymmer ett myller av olika 

människor kan kopplas till föregående kapitels diskussioner om autenticitet. I motsats till 

informanternas upplevelser av andra områden i Stockholm, där de menar att många ser likadana 

ut och lever likadant, präglas Lövholmen av en större variation. Lövholmen är också en miljö 

där ekonomiskt och socialt utsatta människor kan leva förhållandevis ostört och under beskydd. 

Platsen uppfattas på så vis såväl bångstyrig som oförutsägbar, men ter sig samtidigt som mer 

demokratiskt i relation till andra mer ordnade platser. Och därför omfamnas också olikheter och 

utsatthet. Även här går det att se hur platsens betydelse inordnas i ett kontrastivt identitetsbygge 

där där det egna avgränsas och ges mening i relation till något annat, som ges negativ betydelse 

(jfr Högdahl 2003:163). Den lokala uppfattningen om platsens trivsamhet bestäms därmed 

såväl av de lokala förhållandena, som av de strategier som informanterna upplever organiserar 

övriga stadsrum (jfr Zukin 2011:168 : jfr de Certeau 2011::xix).  

Bland flytande kulturhus och flyttbara väggar 

Det är på ett sätt lite fint att vara på ett område också där det är lite blandade människogrupper som 

rör sig än om vi skulle vara mitt inne vid Sergels torg där alla banker är. Det skulle kännas som att… 

Ännu mer utsatt att vara. Det är en väldigt aggressiv miljö om man gör något avvikande på gatan så 

kommer det tas bort direkt.. 

 

Fredrik beskriver att han känner sig hemma i Lövholmen och att det beror dels på de blandade 

människorna som är där, och dels på att platsen möjliggör för honom att utöva sin konst där. Ur 

den aspekten är Fredriks citat representativt för vad flera informanter uttryckt. För många 

betyder platsen en möjlighet för dem att ägna sig åt det de vill, dels för att hyrorna är låga, men 

också för att platsen genom sin bångstyrighet upplevs som mer tillåtande än andra rum. 

Fredrik har byggt en flotte på vattnet utanför Färgfabriken med visionen om att den i 

framtiden ska bli ett flytande kulturhus och mötesplats på Stockholms vatten. Och kanske är 

det också, i viss mån en problematisering utav stadsmiljön menar han. Fredrik uttrycker att han 

i hela sitt yrkesverksamma liv som konstnär har behövt förhålla sig till stadens regler för hur 

individer får bruka privata eller allmänna platser, och ofta har han känt sig begränsad. Han 

berättar för mig om allemansrätt, om strandskydd och parkeringsböter. Han berättar också att 

det var alla dessa regler som till slut gjorde att han sökte sig ut på vattnet, ”eftersom reglerna 

där är lösare”. Idag har han inget tillstånd för flotten på vattnet utan berättar att han försöker 

hålla sig väl med båtklubbarna och organisationerna i området. Samtidigt berättar han att 
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Skanska som äger vattnet är bekymrade och har bett honom flytta ut installationen från deras 

kaj, samt vara beredd på att ta bort den helt när de påbörjar rivningsarbetet. Fredriks bygge av 

flotten och placeringen av den utanför de nedlagda fabrikerna, menar jag kan betraktas som en 

taktisk manöver som för en stund fråntar staden dess organisation, genom att göra den mer 

tvetydig (jfr de Certeau 2011:101). Vem som helst kan ta den mindre flotten som ligger förtöjd 

vid stranden och åka ut till den säger Fredrik. Och Lövholmen är full av sådana taktiska 

manövrar. Väggarna i huset tillåts att spika upp saker på, att målas om och att flyttas efter 

önskemål. Johan menar att det dels beror på att huset faktiskt är byggt som ett kontorslandskap 

där det ska vara möjligt, men att det också ser så himla tråkigt ut där inne att man faktiskt blir 

sugen på att förändra miljön. ”Det hade man kanske inte känt om det det varit fullt med gamla 

fina teakmöbler i lokalerna” menar han. Istället möjliggör byggnaden att anpassa sin ateljé helt 

efter smak, men också för att visa upp sitt konstnärskap och vad man är intresserad av. En del 

hyresgäster har valt att ha sina väggar avskalat kalt, medan andra satt upp enstaka 

inspirationsbilder eller pågående projekt, medan någon använt hela väggen till att måla på. 

Emma berättar;  

 
Att om det finns ett nybyggt hus så är man rädd för att slänga in, spika, göra hål i väggen sätta upp 

en tavla. Men på en sån här plats är det inte så mycket som kan hända om jag lägger till någonting. 

Och det är rätt befriande. Det kan till och med bli bättre om jag lägger till någonting. Jag känner mig 

som att jag har rätt att finnas på den här platsen (skrattar). 

 

Yi-Fu Tuan menar att vi kan uppskatta en plats estetiskt vid första anblick, men inte förstå den 

djupare eller intimt om vi inte erfarit den på plats, och över tid (Tuan 2009:164). Här skiljer 

Tuan mellan platser som han uppfattar som Public Symbols, och som ofta är iögonfallande och 

till och med kräver vördnad, och så kallade Fields of care, som han bedömer som är mer 

oansenliga och känslomässigt laddade. Om ett estetiskt tilltalande förfall kan sägas höra till den 

första kategorin, så kan de relationer och de praktiker som möjliggörs på platsen påstås höra till 

den senare. Lövholmens mening konstrueras därmed såväl i relation till informanternas visuella 

upplevelser och erfarenheter som i de sociala relationerna och praktiker som platsen möjliggör 

för. 

Michelle Göransson har diskuterat hur normer formas och omformas genom att olika 

materialiteter som kroppar, ting och byggnader förbinds tillfälligt med varandra. Göransson 

menar att dessa förbindelser tillåter vissa kroppar att expandera fritt och omarkerat, medan 

andra särskiljs från vissa element och det uppstår ett så kallat särskapande (Göransson 2012:56-
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57). Jag menar liknande att Lövholmen kan kan ses som en plats där förbindelser mellan 

avvikande ting, konst, blandade människor och smuts gör praktiker som faller i led med dessa 

mer möjliga. Elisabeth Högdahl har beskrivit platser som präglas av otydligheter i såväl fysisk 

bemärkelse, som i normativa nätverk, som kryphål. Ett rum och ett utrymme där nya sanningar 

kan råda och informella handlingar tillåts (Högdahl 2003:226). På så vis framträder Lövholmen 

som ett rum som tillåter informanterna möjligheten att föreställa sig alternativ och förändring, 

något som också gör det möjligt för dem att ta sig an platsen på det sättet. Yi-Fu Tuan menar 

att frihet innebär frihet att kunna röra sig i rum (Tuan 2009:52). För konstnärerna innebär det 

friheten att kunna röra sig konstnärligt genom att skapa konst i rum, och därför uppfattar de 

också platsen som friare.  

Precis när jag och Cecilia ska skiljas åt efter vårt besök i området ställer hon sig framför ett 

av gatukonstverken och säger att hon bara måste ta en bild av det. Jag frågar varför, och hon 

svarar att det är så typiskt för det här området och att ”det visar på fantasin platsen inrymmer: 

"dream every dream”, se bild 3 nedan.  

 
Bild 3. Gatukonst i Lövholmen, april 2017 
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Bykänslor 

Jag är uppväxt i Finland i en by. Där man har det här med talkoot. Man hjälper varandra, man känner 

varandra och man är väldigt tolerant på sätt och vis. Jag tycker det är lite samma, lite bykänsla.  

 

Begreppet talkoot beskriver en form av bygemenskap sinsemellan grannar på den finska 

landsbygden, en gemenskap som innebär att man hjälper varandra med vissa arbeten. Det kan 

handla om allt från renovering av varandras hus eller att turas om att ansvara för att driva 

kulturella verksamheter i området. Hannele berättar att ambitionen med konstnärskollektiven 

från början var att det skulle gå att använda varandras kunskaper i olika projekt, likt talkoot. 

När hon arbetade med journalistiska produktioner gjorde hon det ofta. I hennes nuvarande 

verksamhet har hon istället en liknande relation med sömmerskorna och båtklubbarna i 

Gröndal. Hannele uttrycker det som ett sätt att skapa sin egen by i staden, och på så vis utgör 

Lövholmen ett undantag från andra stela och ytliga miljöer säger hon. Hennes oas. 

För Emma skapas tryggheten hon känner i färgkontoret av vetskapen om att människor i 

huset är som hon, vilket innebär att de är konstnärer eller kreatörer men också att de befinner 

sig i samma ekonomiska situation och arbetar vid sidan om för att försörja sitt konstnärskap. 

Lisa Wiklunds informanter har liknande beskrivit yrken för försörjningens skull som money 

jobs (Wiklund 2013:108). 

 
Att få komma in i ett sammanhang där folk tycker som jag, det är viktigt. Och att det är halva grejen 

med det. Eller 90% av grejjen av det. Att vara med folk som förstår ens prioriteringar. Det handlar ju 

mest om det. För mig. Jag har ju prioriterat något annat. Jag har ju levt efter någon slags kärlek till 

någonting. Att jag mådde bra när jag jobbade så då blev jag konstnär. Jag tänkte inte så mycket på vad 

det skulle komma att innebära för mig när jag skulle bli äldre, om jag skulle få barn. Jag har ett jobb 

vid sidan av som jag trivs helt okej med, men kanske inte är sådär jätte passionerad över. Men jag 

försöker hitta en plats där jag kan finnas till, och vara både. Något mer konkret. 

 

Emma arbetar heltid på det jobb som hon trivs helt okej med och spenderar sen helger i sin 

ateljé. Just nu försöker hon hitta ett sätt att dra nytta av sin fleråriga utbildning inom konst och 

kärleken till densamma på andra sätt än praktiskt, kanske inom stadsplanering.  

Lisa Wiklund skriver att individer, genom att lyfta fram konstnärskapet ädla världen 

strategiskt flyttar fram den egna positionen (Wiklund 2013:112). Att Emma berättar att hon, 

tillskillnad från andra, valde konsten till följd av sitt intresse och kärlek till den kan därför tolkas 

som ett sätt att legitimera valet av utbildning, samtidigt som hon ger uttryck för att det inte 

fungerar lika bra sedan hon fick barn. Hon är noga med att understryka att hennes alternativet 
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inte är självvald utan mer något hon tvingats till, och det är dessa förhållanden hon menar att 

alla i huset förstår.  

Yi-Fu Tuan skriver att platser får en djupare känslomässig mening genom interpersonella 

relationer, som ofta utgörs av en delad gemensam plats, eller delade materiella tillgångar. Det 

är också därför det är de sociala relationerna som får oss att känslomässigt hålla fast i rum, utan 

att vi för den sakens skull behöver ha gjort dom till platser (Yi-Fu Tuan 1979:417). I kapitel två 

beskrev jag att informanterna saknade anknytning till det område som ska bli bostadsområde, 

och som finns innanför avgränsningarna. Mot bakgrund av detta, och föregående kapitel, så 

framstår kanske just de intersubjektivt delade likheterna mellan informanterna, och den 

gemenskap de upplever på platsen främst ge Lövholmen dess mening. Yi-Fu Tuan menar att en 

sådan förståelse om vilka vi är, i relation till en omgivning räcker för att uppleva ett motstånd 

mot rumsliga förändringar, så som just bostadsbyggen. Här blir upplevelsen av de andra som 

ska leva på platsen, ett hot mot den egna identiteten. 

Villkorad tillåtelse 

Informanterna har beskrivit Lövholmen som ett undantag i staden som möjliggör för dem att 

undgå det annars homogena och regelstyrda samhället och samtidigt ägna sig åt konstnärliga 

praktiker. I relation till detta framträder en bild av Skanska som tillåtande mot just dessa 

praktiker. ”Skanska vet om det” hör jag ofta när informanterna beskriver något som kan 

uppfattas avvika mot vad man egentligen brukar få göra på privat mark, som att bo i en husvagn, 

eller ta bort innertak och slå ut väggar.  

Elisabeth Högdahl skriver att taktiker inte enbart är beroende av tid och plats, utan också att 

man uppför sig enligt logiken om det lämpliga (Högdahl 2013:154). Att uppföra sig enligt 

logiken på platsen handlar i Lövholmen om att uppföra sig i samförstånd med Skanska och de 

lösa regler som satts upp tillsammans med fastighetsskötaren. Det kan exempelvis innebära att 

flytta sin flotte när Skanska ber om det. På så vis synliggörs strategierna även inom ett till synes 

taktiskt område som Lövholmen, genom att Skanska även här försöker definiera rummet (jfr de 

Ceretau 1984:36). Fredrik som var en av de första hyresgästerna i huset säger att det faktiskt 

var Skanskas idé att starta ett kulturhus på platsen, och att dom hört att man är nöjda med 

verksamheten hela vägen upp i ledningen. Hos en del av informanterna finns därför 

förhoppningar om att få vara kvar i området även efter bostadsbygget, men alla är samtidigt 

skeptiska eftersom de menar att staden inte brukar bygga in kultur i nybyggnadsområden.  

Många av informanterna upplever de lösare reglerna som något positivt, men de uttrycker 

också en känsla av att dessa fria tyglar skulle kunna vara ett sätt för Skanska att utnyttja dem. 
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Några uppfattar att de som hyresgäster också fått inta rollen som vakter av området. En funktion 

som de också tror mannen i husvagnen har. De uppfattar att Skanska satt i system att hyra ut 

husen som ska bevaras, för att på så vis dels förhindra att de förfaller av sig själva, och dels för 

att förhindra att de förstörs av obehöriga. Flera beskriver också en oro av att fungera som ”någon 

slags hävstång” eller som en gentrifieringsmekanism i stadsplanering. 

Axel berättar att flera konstnärskollektiv kommer att behöva flytta från sina ateljéer och 

industriområden inom en snar framtid, och att staden har lovat att försöka hitta nya platser åt 

dem. Han har hört att det finns lokaler i Farsta och Hökarängen.  

 
Axel: Om stan ska tillhandahålla någonting så är det någonstans där det ger ett mervärde, där vi då.. 

alltså där något behöver gentrifieras eller där konstnärer behöver fylla en samhällsnytta i någon 

politisk mening. Så politikerna kan säga att dom har gjort något bra genom att erbjuda oss lokaler. 

Samtidigt som.. Nu är ju inte Farsta något utanförskapsområde. Men politiker tänker nog så, att om 

dom kan göra två saker samtidigt så kommer dom väl göra så. 

Anna: Tänker du att det är konstnärers funktion på något sätt? 

Axel: Jo, det är ju… Alltså.. Hökarängen är ju bekant. Där var det väl mer eller mindre uttalat av 

Stockholmshem eller om det var Svenska bostäder. Det var i alla fall ganska välformulerat att 

konstnärer skulle fylla en gentrifierande funktion. Men ja dom använde ju ett annat ordval. Jag är 

inte helt hundra. Men att dom ville lyfta… Att det skulle vara samma designbutiker som på 

Södermalm och så. Men så är det ju, det är så det funkar i det ekonomiska systemet. Det blir så per 

automatik. Konstnärer hittar områden, och de sammanfaller oftast med nästan plats att lyftas upp. 

 

De känslor informanterna ger uttryck för kan ha sin grund i att liknande processer världen över 

uppmärksammats. Urbananalytiker Richards Floridas forskning om den kreativa klassens 

praktiker som allra viktigast för ekonomisk tillväxt har kritiserats inom den akademiska 

världen, men fått ett praktiskt inflytande på stadsplanering världen över skriver Lisa Wiklund 

(Wiklund 2013:17). Till den kreativa klassen hör enligt Florida människor som arbetar med 

vetenskap, ingenjörskonst, arkitektur och konst. Men den viktigaste indelningen görs utifrån 

vad människor får betalat för att göra. Den kreativa klassen får betalt för sina kreativa lösningar, 

medan arbetarklassen får betalt enligt ett system (Florida 2006:35). Stadsdelar som ska attrahera 

den kreativa klassen bör enligt Florida utgöras av just den mångfald och alternativet som präglar 

Lövholmen. De bör ha ett högt ”gayindex”, ”mångfalldsindex” och ”bohemindex” skriver 

Wiklund (Wiklund 2013:17). Huruvida det faktiskt är så att Floridas idéer ha implementerats i 

Lövholmen kan inte uppsatsen svara på, och det är inte heller syftet. Men utifrån informanternas 

erfarenheter av liknande omvandlingar i staden, så upplevs Lövholmen och deras egna position, 

som en del i en ekonomisk strategi.  
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I det här kapitlet har jag beskrivit hur Lövholmens relativa oordning och avsaknad av regler 

möjliggör för ett myller av konstnärliga och alternativa praktiker. Jag beskrev också att platsen 

möjliggör för såväl verkliga som mer abstrakta mellanmänskliga relationer, vilket i sig gjorde 

att den uppfattas mer demokratisk än andra platser. I slutet av kapitlet problematiserades 

Lövholmens frihet i förhållande till informanternas erfarenheter av stadsplanering. Jag beskrev 

att de strategier de taktiskt försöker undgå, i själva verket är närvarande också i Lövholmen. I 

det kommande och avslutande kapitlet problematiseras detta mer ingående. Jag gör också en 

sammanfattning av uppsatsen. 
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5. Avslutande sammanfattning och diskussion 

Omfamningar av avvikelser 

Syftet med uppsatsen har varit att dels studera hur liminala platser inordnas i ett konstnärligt 

och alternativt identitetsskapande, och dels att undersöka hur informanternas erfarenheter av att 

vara verksamma på en sådan plats inverkar på hur de förhåller sig till exploateringsplanerna.  

Jag har analyserat hur informanterna och Lövholmen förbinds med varandra på olika sätt, 

med vad jag med inspiration från fältet benämnt som omfamningar. Smuts, förfall och 

avvikelser har lyfts som materialiteter som intresserar informanterna på våra promenader i 

Lövholmen, och som omfamnas i deras konstverk. Jag beskrev att det utifrån informanternas 

möten med omgivningen gick att skönja en intersubjektivt delad mental karta, som utgörs av 

ett vurm för det avvikande och en vilja att problematisera kollektiva drag i sin omvärld. Att 

Lövholmen framträder som en sådan avvikelse för informanterna, i relation till den annars 

städade staden beskrevs också.  

 Kryphålet Lövholmen är en plats som tillfälligt präglas av en tillsynes avsaknad av makt 

och lösare regler, något som möjliggör för informella och kreativa tillägg. När Johan beskrev 

för mig att han såg Lövholmen som en mosaik av tidsliga intryck och varierad bebyggelse, kom 

det fortsatt att påverka hur även jag betraktade området, i relation till de berättelser och 

konstnärliga uttryck jag tagit del av. Jag tänker mig en mosaik som en mängd olika avvikande 

bitar i varierade material, sammanfogade till ett mönster eller en helhet. Metaforen har hjälpt 

mig visualisera hur såväl Lövholmen skapas som ett kryphål, som vad platsen gör med 

konstnärerna på ett individuellt plan. Individerna tillåts lägga till något till myllret av variationer 

utan att de bryter mot rummets strategi, och det kan till och med bli bättre. Det möjliggör i sin 

tur för såväl de kreativa fantasier som praktiker som en konstnärlig identitet utgörs av.  

Gemenskapen och den hotande framtiden  

I uppsatsen har jag analyserat hur Lövholmen blir en del av en särskiljande praktik genom att 

målas upp som en utopisk frihet, i relation till en dystopisk framtid. Platsen möjliggör för 

informanterna att forma såväl verkliga som mer abstrakta mellanmänskliga relationer mellan 

romer, hemlösa, konstnärer eller andra verksamma i området. Människor som informanterna 

menar på olika sätt faller utanför den värld de själva taktiskt tar avstånd ifrån. Att bry sig om 

dessa individer beskrev jag också kan ses som en form av omfamning av olikheter. För 
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informanterna är Lövholmen därför en plats där de kan känna igen sig i människorna som är 

där, och som därför också möjliggör för dem att identifiera sig med den. 

I motsats till den mening informanterna gett Lövholmen framträder ett exklusivt 

bostadsområde där det bor välbärgade karriärister. Ett område som sammantaget beskrevs 

präglas av de kollektiva, homogena och kommersiella drag som informanterna också annars 

förhåller sig skeptiska mot. Att förhålla sig negativ även gentemot en nybyggnation har därmed 

beskrivits som ett sätt att lyfta fram den egna identiteten och för individen viktiga värden.  

Ett perspektiv på klass 

I uppsatsen har jag beskrivit att även taktiska rum som Lövholmen präglas av strategiers 

närvaro. Informanternas erfarenheter av industriromantiska ideal samt strategier för 

stadsplanering, inverkar på hur de ser på Lövholmen och sig själva som en del av det 

ekonomiska system som de försöker distansera sig emot. Hur strategierna närvarar i Lövholmen 

är ett perspektiv som möjligtvis hade kunnat fördjupas i uppsatsen. Stundvis har jag dragits med 

i den utopiska och nästan mytiska förståelse som målats upp av platsen, kanske för att alla 

nyanser varit svåra att greppa och beskriva. 

I informanternas erfarenheter av att arbeta som konstnärer gick det dock också att skönja ett 

spår av frustration inför att inte kunna försörja sig, och inte kunna arbeta med det man vill. Att 

berätta att man valt något på grund av kärlek beskrevs som ett sätt att legitimera sin fleråriga 

utbildning, och det faktum att man tvingas arbeta vid sidan av. I informanternas beskrivningar 

av sina erfarenheter av konstnärligt arbete fanns också en längtan efter att tillhöra det samhälle 

man distanserade sig ifrån, om än på sina egna villkor. Att få bygga flottar mitt i stan och att få 

betalt för sin konst handlar om att inkluderas i samhället. Ur det perspektivet framstår inte 

Lövholmen som någon utopi utan som en periferi man tvingats till. Och om inte den platsen 

försvaras? Vart hör man då hemma? 

Fortsatt forskning kan med fördel ta vid där denna uppsats slutande, i konstnärers 

erfarenheter av att inordnas i ett politiskt och ekonomiskt system av stadsplanering. Detta blir 

särskilt intressant då flera industriområden i Årsta, Västberga och Nacka, där det idag finns 

konstnärsateljéer, står inför liknande förändringar som Lövholmen. Hur ser stadens strategier 

ut för att skapa intressanta bostadsområden i innerstaden? Men framförallt, hur känner 

konstnärerna i de kollektiv som tvingas flytta? Och vad tänker de om de nya områdena de 

eventuellt tilldelas? 
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6. Källor och litteratur 

Otryckta källor  

Intervjuer  

Samtliga intervjuer är utförda av författaren. Inspelningar och anteckningar från dessa tillfällen 

finns i författarens ägo.  

Emma Fredrik 

Ålder: 35 Ålder: 30 
Yrke: Konstnär Yrke: Konstnär 
Kön: Kvinna   Kön: man 
Intervjudatum: 30/3 -2017 kl. 10:00 Intervjudatum: 4/4- 2017 kl. 14:00 
Intervjuns längd: 54 min Intervjuns längd: 43 min 

Johan Axel 
Ålder: 28 Ålder: 52 
Yrke: Student och konstnär Yrke: Konstnär 
Kön: Man   Kön: Man 
Intervjudatum: 6/3 kl 13:30 +7/4 -2017 kl. 13:00 Intervjudatum: 12/4- 2017 kl.13:30 
Intervjuns längd: 20 + 38 min  Intervjuns längd: 30 min 

Cecilia Hannele 

Ålder: 42 Ålder: 58 
Yrke: Arkitekt och stadsodlare Yrke: Homeopat 
Kön: Kvinna   Kön: kvinna 
Intervjudatum: 20/4 -2017 kl. 09:00 Intervjudatum: 4/5-2017 kl.: 10:00 
Intervjuns längd: 40 min Intervjuns längd: 40 min 

Oskar Kurasz  
Ålder: -  
Yrke: Marknadsområdeschef. Sthlm/Söder Skanska  
Kön: Man  
Intervjudatum: 5/5 -2017 kl. 11:00 
Intervjuns längd: 50 min 

Observationer 

2017-03-06 kl. 13:00-14:00, Lövholmens industriområde 

2017-04-20 kl. 8:30 – 90:00, Lövholmens industriområde 
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