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I. Inledning
Under åren 2016 och 2017 förlade Stadsmuseet en
stor del av sin verksamhet till stadsdelen Östberga.
Denna ligger strax sydöst om Stockholms innerstad och är, med sina knappt 6 000 invånare, relativt liten.1 Ändå är den uppdelad på fyra områden:
Årsta partihallar, Årstafältet, Gamla Östberga
samt Östbergahöjden/Östbergabackarna.
Partihallarna är främst till för grossister och andra
företag medan Årstafältet används för rekreation,
inte bara av Östbergabor. Gamla Östberga och
Östbergahöjden/Östbergabackarna är stadsdelens
två bostadsområden. Dessa två, byggda med bara
cirka tio års mellanrum, är dock olika till karaktären.
Gamla Östberga består av enbart bostadsrätter
medan dess yngre motsvarighet, byggt under
miljonprogramsåren, från början hade en nästan
total dominans av hyresrätter. Östbergahöjden/
Östbergabackarna har även lidit av ett dåligt rykte,
orsakat av både smärre och tyngre kriminalitet.
Det är dessa bostadsområden som står i centrum
för denna rapport. Syftet med den är att redogöra
för Stadsmuseets tvååriga engagemang i Östberga
och att göra det ur ett såväl metodiskt som innehållsmässigt perspektiv. Under projektnamnet
Stadsmuseet på plats förlade vi under nämnda år
en stor del av vår verksamhet till stadsdelen. En
bidragande anledning till detta var att museets
huvudbyggnad vid Slussen i Stockholm restaurerades, vilket föranledde oss att lägga så mycket
som möjligt av museets verksamhet utanför
väggarna. Men det fanns också mer djupliggande
orsaker. Inom museisverige har det sedan cirka
40 år funnits en tradition av så kallad samtids
dokumentation, det vill säga att beskriva och att
materiellt och immateriellt samla in verksamheter,
erfarenheter, tankar och åsikter också från det
nutida samhället. Så har Stadsmuseet sedan tio år
haft en särskild enhet för sådana uppgifter. Denna
(förr ”Dokumentationsenheten”, numera ”Staden
Kunskapsuppbyggnad”) har fram till alldeles
nyligen letts av Anna Ulfstrand som också varit
projektledare för arbetet i Östberga.
Under de år som den samtidsdokumenterande
verksamheten funnits som särskild uppgift på
museet, har den prövats och utvecklats i olika
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skepnader. Relativt snart fann den dock en form
som inkluderade ett museums både kulturarvs
bevarande och sociala sida; både museets insamlande uppgift och dess ambition att vara en samlings- och stödjepunkt för medborgare i samhället.
I projektet Lyhört Hemmet (2012) ingick intervjuer med före detta hemlösa boende på Stiftelsen
Hotellhem i Stockholm (SHIS) liksom ett åtagande
att undersöka hur Stadsmuseet kunde vara behjälp
ligt för SHIS hyresgäster. Den dubbla uppgiften
fanns också i projektet På väg: ensamkommande
ungdomar (2015–2016) som dels ville bevara ung
domarnas erfarenheter och upplevelser, dels ge
dem såväl meningsfulla aktiviteter som ett första
steg in i det svenska samhället.
Konceptet Stadsmuseet på plats provades första
gången 2015 i stadsdelen Farsta i södra Stockholm.
Syftet var här liksom i ovannämnda exempel och
senare i Östberga både insamlande och socialt.
Vi ville ta del av folks erfarenheter och vi ville
erbjuda vad vi själva kunde ge. I Farsta var insatsen
från museets sida dock mer begränsad, framför allt
tidsmässigt. Under några månader utfördes ett
antal dokumenterande och sociala aktiviteter
såsom att anställa feriearbetande ungdomar, hålla
berättarkaféer, göra intervjuer och delta i arbetet
på äldreboende och gruppboende (så kallad deltagande observation). Ungdomarna ställde samman
fotografiska dagböcker från ”sitt” Farsta, en
utställning från arbetet på det sistnämnda boendet
producerades och en intern rapport om projektet
skrevs. Någon större och samlad redogörelse för
projektet gjordes dock inte, men konstateras kan
att det gav viktiga erfarenheter för det kommande
engagemanget i Östberga.
Stadsmuseet är en del av kulturförvaltningen
i Stockholms stad. Vid projektets början låg det
därför nära till hands att söka kontakt med en av
stadens stadsdelsförvaltningar. Projektet inleddes
också med att ledningen för Stadsmuseet och
kulturförvaltningen sammanträffade med stadsdelsdirektören för Enskede-Årsta-Vantör. Med på
sammanträdet var även andra av museets med
arbetare liksom anställda på stadsdelsförvaltningen.
Under detta och efterföljande möten diskuterades
tänkbara upplägg och aktiviteter, och studiebesök
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gjordes på verksamheter som sedan blev fasta
punkter i arbetet. Genom detta lärde museimed
arbetarna känna sina kolleger inom stadsdels
förvaltningen, samtidigt som projektet växte fram
på ett organiskt sätt.
Under de första mötena diskuterades bland
annat om museets arbete skulle förläggas till en
plats inom stadsdelsområdet, eller om det skulle
spridas ut på flera. Det förstnämnda ansågs dock
ge möjlighet till koncentration och önskvärd fördjupning av arbetet. Att just Östberga blev valt
berodde på att det redan existerade projektet
Samverkan Östberga startade år 2015. Det fanns
en uttalad politisk vilja, också uttryckt i budgeten,
att stadens olika förvaltningar skulle kraftsamla
i stadsdelen. Otrygghet i området, inte minst på
grund av bilbränder och en nedbränd förskola,
samt ett lågt förtroende för stadsledning och stadsdelsförvaltning medförde att organisationer som
Polisen, utbildningsförvaltningen, stadsdelsförvaltningen och kulturförvaltningen samarbetade
i en strävan att förbättra situationen. I den strävan
passade På plats-projektet väl in och Anna
Ulfstrand blev kulturförvaltningens representant
i Samverkan Östberga.
Rapporten har en både metodisk och innehållsmässig betoning. Metodisk genom att vi vill samla
och delge våra yrkesmässiga erfarenheter från
På plats-projektet; innehållsmässig genom att vi
vill berätta om vad vi lärt och samlat in från
Östberga. De två aspekterna genomsyrar förhoppningsvis hela vår berättelse, men får annorlunda
betoning på olika ställen. I del II berättar vi om
de olika delmoment som På plats har bestått av.
Det inleds med en historisk översikt av stadsdelen
varpå följer aspekter rörande vårt sätt att utföra
arbetet. Det handlar om såväl glädjeämnen som
problem och om hur vi bemött uppdykande eller
oväntade händelser. Denna metodiska approach
hindrar dock inte att de olika avsnitten också ger
en bild av livet i Östberga. Delmomenten redovisas
var för sig och i ungefärlig kronologisk ordning,
i den mån en sådan är möjlig när de många gånger
utförts parallellt.
I del III – Att leva och bo i Östberga – är förhållandet närmast det motsatta. Här är syftet i första

hand att ge en bild av hur vissa personer uppfattar
stadsdelen och sitt liv i den. Men även här kan den
metodiskt intresserade finna redogörelser av till
vägagångssätt och problemställningar. I rapportens
två övriga delar, Inledning och Slutsatser, ger vi
dels bakgrunden till På plats-projektet, dels pekar
vi på ett antal metodiska slutsatser som vi tror kan
vara till hjälp i andra och liknande projekt.
En kärna om elva personer (se bilaga 2) har
arbetat hel- eller deltid inom projektet, även om
även andra av museets medarbetare tidvis varit
inkopplade. Personerna inom denna kärna har
skrivit ned sina erfarenheter av och synpunkter
på sina respektive delprojekt, varpå rapportens
redaktör har sammanställt helheten. Det primära
materialet har dock arkiverats tillsammans med
andra handlingar producerade inom projektet.
Innan publicering har samtliga inblandade haft
möjlighet att ge synpunkter på den samlade framställningen.
Undertecknade hoppas att vi med denna rapport
gett en rättvisande beskrivning både av en många
gånger undanskymd stadsdel i Stockholm och av
ett projekt som enligt vårt förmenande lyckats
förena ett museums många funktioner med ett
samhälleligt och demokratiskt åtagande.
Anna Ulfstrand, projektledare
Bo Larsson, redaktör
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II. Verksamheten inom
På plats
I boken Stockholm utanför tullarna: 97 stadsdelar
i ytterstaden, inleder byggnadsantikvarien
Suzanne Lindhagen sitt kapitel om Östberga med
följande ord:
Gamla Östberga med sina experimentbyggda flerfamiljshus från 1950-talet
längs Stamgatan, liksom Östbergahöjden
och Östbergabackarna, ett resultat av
miljonprogrammets satsning under 1960talet, är stadsdelens två bostadsenklaver.
Vidare ligger här Årsta partihallsområde,
som växte fram enligt en strikt plan under
1960-talet och har kompletterats genom
åren. Det stora öppna Årstafältet, idag
mest nyttjat för sport, korsas av den
gamla Göta landsväg, som berättar att
denna trakt är en mycket gammal kulturbygd.2
Gamla Östberga byggdes under 1950-talet med
HSB som byggherre. När det stod klart 1959–1960
betraktades det som en mycket modern stadsdel.
En redan existerande stadsplan hade ändrats.
I stället för att trevånings smalhus grupperades
runt små gårdar lades två husrader runt en redan
existerande äng – nuvarande Stamparken – och
bilar fick bara köra på Stamgatan, den ringgata
som löper runt hela området. I Stamparken kunde
vuxna träffas och barn leka, skyddade av husen
som omgav dem.
Lindhagen skriver att den ändrade planen
utmärktes ”av stora grepp men samtidigt av en
känsla av omsorg om den lilla människan och en
gemenskapskänsla som var legio strax efter
kriget”.3 Hon menar också att Gamla Östberga
numera ses som ett attraktivt område av många,
och att rymliga lägenheter med goda planlösningar
liksom Stamparken – ”områdets hjärta” – är stora
kvaliteter.
Östbergahöjden och Östbergabackarna byggdes
mellan 1966 och 1969. Då lät det allmännyttiga
företaget Svenska bostäder bygga 49 lamellhus
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med totalt 1 200 lägenheter. Till detta uppfördes
även ett centrum med ett torg – Östbergatorget –
där det fanns service i form av affärer, skola och
ungdomsgård. Östbergahöjden kallades den
bebyggelse som sträckte sig från centrumet till
Gamla Östberga, medan den bebyggelse som låg
i sluttningen mot Partihallarna kallades för
Östbergabackarna.
Lindhagen spekulerar över om de olika namnen
tillkom i syfte att skapa en områdeskänsla, eftersom husen byggdes nästan identiskt lika – ”loftgångshus i fyra våningar med ädelputsade fasader
i några få nyanser från brunt till gult”, alla hus
med platta tak och indragna balkonger.4 En viss
variation menar hon dock att de stora emaljmålningarna vid varje husentré ger. Målningarna
beställdes av Svenska Bostäder och gjordes av
21 konstnärer, varav flera var allmänt kända. Idag
har flera av tavlorna flyttats upp på husens gavlar.
Utmärkande för området tycks enligt Lindhagen
också vara de ”överstora p-platserna ” men också
att husen inte är särskilt höga och att det finns
mycket naturmark sparad mellan husen. Området
byggdes på en skogsklädd höjd, och med viljan att
spara så mycket natur som möjligt. Men denna
ambition till trots skapade bygget starka protester
från de kringboende när den naturliga miljön
försvann.
Med början år 2001 förtätades området med
trevånings så kallade stadsvillor, innehållande
omkring 200 lägenheter. Samtidigt ändrades
namnen på gatorna. Områdesnamnen ”Östberga
backarna” och ”Östbergahöjden” försvann och
passagerna inom området fick namn som Elds
bergagränd, Slättåkragränd, Harplingegränd
och Förlandagränd. Den lite större väg som går
runt området heter dock fortfarande Östberga
backarna.
Nästa stora steg i områdets bebyggelsehistoria
ägde rum vid mitten av 00-talet, när vad som brukar
benämnas som ombildningen tog fart. Svenska
Bostäders lägenhetsbestånd såldes till de bostadsrättsföreningar som bildats i området. Denna
process avspeglas tydligt i Stockholms stads
offentliga statistik (siffrorna inkluderar dock hela
Östberga, även husen kring Stamgatan som redan
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Del av Gamla Östberga.

Vy över Östbergahöjden/Östbergabackarna från höghuset på Östberga torg.
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från början var bostadsrätter).5 År 2006 ägde
allmännyttan 1 244 av stadsdelens totala bestånd
på 2 190 lägenheter, det vill säga 57 procent. Bara
ett år senare hade allmännyttans ägarandel minskat
med nästan hälften, till 32 procent (715 lägenheter
av totalt 2 211 stycken). År 2014, det sista år som
nuvarande statistik uppger, var motsvarande
siffror 177 respektive 2 368. Då tillhörde sju och
en halv procent av Östbergas lägenhetsbestånd
allmännyttan.6
Siffrorna kan, för att ge ännu en bild av ombildningens storlek, jämföras med motsvarande uppgifter för hela Stockholms stad: Vid utgången av
år 2015 uppgick andelen hyresrätter inom denna
till 41,4 procent och andelen bostadsrätter till 49,6
procent.7 Att den överväldigande majoriteten av
Östbergas nästan 6 000 personer bor i lägenheter
ägda av bostadsrättsföreningar är således en
exceptionell förändring. Möjligen kan förhållandet
jämföras med Stockholms innerstad där allmännyttan också har en liten andel av bostadsbeståndet (6,4 procent). Å andra sidan finns där också
privata hyresvärdar som äger en knapp tredjedel
av områdets lägenheter (29,6 procent).8

Östberga Community Center
Stadsmuseets engagemang i Östberga Community
Center (ÖCC) var ett av våra tidigaste men också
känsligaste delprojekt i stadsdelen. ÖCC startades
år 2014 av stadsdelsförvaltningen Enskede-ÅrstaVantör i lokaler belägna bredvid fritidsgården vid
Östberga torg. Syftet var bland annat att den två
till tre man starka personalstyrkan skulle hjälpa
unga vuxna med klivet ut i arbetslivet. Men lokalerna kom också att fungera som ett andra vardagsrum för många inom målgruppen, vilket var
en önskvärd utveckling från stadsdelens sida.
Under Stadsmuseets tid i Östberga förändrades
emellertid ÖCC:s funktion; ”vardagsrummet”
försvann och lokalerna användes som mötesplats.
Istället inriktades verksamheten på att ordna med
aktiviteter som boxercise och gymträning på
olika platser i Östberga (fortfarande är man dock
behjälplig med stöd vid arbetsansökningar och
liknande uppgifter). Detta gjorde att också
Stadsmuseet måste lämna arbetet på ÖCC.
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En orsak till ÖCC:s förändrade inriktning var
att det gav mindre utrymme för de unga vuxna
i Östberga som deltar i kriminella aktiviteter. Även
om dessa var välkomna till verksamheten, fanns
det en oro för deras påverkan på framför allt yngre
besökare. Det var denna besökarnas varierande
bakgrund som låg bakom projektets känslighet.
Ansvariga från museets sida var inledningsvis
antikvarierna Minja Hjorth och Johan Stigholt,
etnolog respektive fotograf. Syftet med projektet
var, liksom med vår närvaro i Östberga i sin helhet, tvåfaldigt: dels att i ord och bild dokumentera
ÖCC:s verksamhet, dels att i växelverkan med
denna delta i dess pedagogiska gärning. Ett uppslag som då låg nära till hands var anordna fotokurser, en aktivitet som de två antikvarierna
med framgång arbetat med i andra och tidigare
uppdrag.
Omständigheterna var dock annorlunda här
vilket beskrivs i ett utdrag från Stadsmuseets
blogg, skrivet när projektet nyss tagit sin början:
”Aldrig att du får med dig folk på en
fotokurs här! Inte utan att de får betalt.”
Det är Runak [fingerat namn] som uttalar
sig. /…/ Jag frågar om hon inte tycker att
en kurs är intressant, och säger snusförnuftigt att det är bra att kunna lägga till
en kurs på CV:t. Runak skrattar igen.
Inte hånande, men inte heller hjärtligt,
snarare ironiskt. En kille i ungefär
samma ålder kommer in i rummet. Han
berättar att han precis har jobbat på
ICA, men att han fick sparken för att han
misstogs för att sno mat. Nu ska han på
rättegång. Runak frågar samtidigt som
hon skrattar om han skulle vilja gå en
kurs i fotografering. Han nickar och
säger spelat högtravande: ”Javisst, det
är ju bra med kunskap.”
Minja Hjorth, författaren till utdraget, beskrev
i samma inlägg den fysiska miljön på ÖCC. Där
fanns ett yttre och ett inre rum inom vilka det
rymdes bord, stolar och bordsspel, en stor soffa
och tv-apparat för tv-spel. En del av utrymmet
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var vikt till ett café och där fanns också ett
litet kök.
Runaks och Minjas samtal ägde rum i det yttre
rummet. Från samma plats gav hon någon månad
senare denna ögonblicksbild (hämtad från hennes
besöksanteckningar):
Pratade lite med ett gäng killar som ville
hänga på ÖCC. Just nu satt de och rökte
vattenpipa och eldade i en liten papperskopp. Verksamhetsledaren Robert sa till
dem att sluta. När de kom in på ÖCC
frågade han hur gamla de var och sa att
de inte får vara där om de är under 18.
Han fick svaret att de har åldern inne,
och efter att en annan besökare säger
åt dem att komma in, sätter de sig och
spelar tv-spel. När ÖCC har stängt för
kvällen säger Robert att han är orolig
för att ungdomarna ska vilja vara med
i samma gäng som de äldre killarna, och
han försöker därför hålla dem separerade.

”Det går ju inte, för ÖCC är ju bara
öppet ibland och ligger vägg i vägg med
fritidsgården.” Robert berättar att han är
bekymrad för verksamheten. Han undrar
om den kommer att vara kvar. Polisen
verkar inte tycka att det är en bra verksamhet, eftersom de som går dit fortsätter
att vara i kriminalitet och utan jobb. Robert
säger att den är viktig för med den följer
lite normalitet i form av personalen som
jobbar där: ”Stället erbjuder i alla fall
lite rutiner och prat om normala saker.”
Ovanstående noteringar till trots var det en metodisk svårighet att utan konkreta orsaker närma
sig ungdomarna. Antikvarierna ändrade därför
strategi: Minja Hjorth drog sig tillbaka och Johan
Stigholt tog huvudansvar för projektet. Med
kameran som förevändning skulle det troligen
vara lättare för honom att bygga upp en relation
till ungdomarna, kanske genom att bygga upp en
provisorisk fotostudio.

Personal, Östberga Community Center.
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Olika former av fotografisk verksamhet blev
också kärnan i det fortsatta arbetet. I en av dessa
aktiviteter medverkade museets bildantikvarie
Ingrid Åkerlind. Efter samråd med sina kolleger
och med ÖCC:s föreståndare tog hon fram ett 30-tal
inramade fotografier med historiska motiv från
Östberga. Meningen var att dessa skulle hängas
upp i lokalen. Via stadsbyggnadskontoret köpte
hon även in en stor översiktskarta med white
boardfunktion. Kartans fokus låg på Östberga och
på södra delen av Stockholms stad, platser där
många av ÖCC:s besökare rörde sig. Vi vet av
tidigare erfarenheter att kartor väcker nyfikenhet
och frågor och därmed också ger möjlighet till
insikt och förståelse av sammanhang.
De inramade fotografierna sattes dock aldrig
upp i lokalen, av skäl som framgår nedan. Kartan
monterades, men användes aldrig på det sätt den
var tänkt. Inte heller de kontakter som Ingrid
Åkerlind tagit i hopp om att förvärva bilder ledde
någon vart. Ändå upplevde hon sin närvaro som
vuxen bland ungdomarna som positiv. Hon fick ta
emot förtroenden och hon kunde berätta och föra
ut kunskap om Stadsmuseets verksamhet. Det var
genom detta hon knöt de kontakter som hon hade
hoppats skulle medföra bilder till museets samlingar. Särskilt de yngre bland ÖCC:s besökare
hade visat intresse för detta.
De fotografiska aktiviteter som dominerade
arbetet på ÖCC rörde den tidigare nämnda fotokursen, en preliminär studio för porträttagning
samt mer sedvanligt fotografiskt dokumenterande.
Dessutom hängde Johan Stigholt upp egna fotografier på väggarna, som dekoration och som
inspiration. Det sistnämnda var dock inte oproblematiskt. Bilderna saboterades i olika omgångar,
också när de visade motiv och personer från
Östberga. De enda porträtt som accepterades var
sådana som besökarna hade egna och nära relationer till. Annars blev reaktionen: ”vad gör dom här
människorna i vår lokal!?”
Fotokursen, porträttagningen och det dokumentära fotograferandet var delar av ett och samma
förfarande. En tillfällig studio byggdes flera
gånger upp i det bakre rummet, och förutom att
många av ÖCC:s besökare blev avporträtterade
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fattade några av dem också intresse för att själva
stå bakom kameran. Genom deras förmedling
kunde också en av de tjejer som ”hängde” med
”de tuffa grabbarna” få sin bild tagen.
Att i det syftet närma sig de sistnämnda gick
dock inte; här tog i stället jargongen om att vilja
”plåta nakna brudar” ofta över. Däremot lyckades
Johan Stigholt efterhand etablera ett sådant för
troende att han relativt fritt kunde fotografera
”ute i” verksamheten. En av de ledande personerna
gav honom ett muntligt löfte om detta, mot att
bilderna inte publicerades på internet. Så små
ningom uppgick antalet bilder till närmare 500
stycken, vilka kompletteras med den fältdagbok
som fördes under projekttiden.
Under och efter den period som Stadsmuseet
engagerade sig på ÖCC, ägde flera både obehagliga
och tragiska händelser rum. Inbrott gjordes i de
aktuella lokalerna och en uppmärksammad dödsskjutning skedde vid Östberga torg. Mordet antas
vara en uppgörelse mellan två olika kriminella
sammanslutningar i södra Stockholm, och offret
var en de ”unga vuxna” som vistades på ÖCC.
Att under sådana omständigheter bedriva museal
samtidsdokumentation ställer stora krav på såväl
personlig lämplighet som på kontinuitet. Att regelbundet vistas i lokalerna och att förutsättningslöst
möta de personer som besökte verksamheten var
nyckelfaktorer för uppdraget. Den relation och det
förtroende som byggdes upp under tiden på ÖCC
var också om inte en förutsättning så åtminstone
till god nytta för flera av Stadsmuseets andra
projekt i Östberga. Inte minst gäller det de ferie
anställda som under sommaren 2016 dokumenterade sin bild av stadsdelen. Kunskapen om och
bekantskapen med flera av de unga vuxna från
ÖCC, gjorde det arbetet tryggare och säkrare.
Nu behövde dessa inte undra över vilka de ung
domar var som gick omkring i ”deras” stadsdel
med penna, papper och kamera.

Feriearbetare 2016 och 2017
En för museal samtidsdokumentation mer ovanlig
metod är att anställa feriearbetare. I Östberga
gjorde Stadsmuseet det två år i rad, efter att också
ha provat förfarandet i Farsta en sommar.
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Anställningarna sammanföll väl med På platsprojektets både sociala och insamlande syfte: vi
kunde erbjuda en meningsfull sysselsättning under
ett antal veckor samtidigt som vi fick ta del yngre
personers röster och erfarenheter. Ungdomarna
kom från Östberga och närliggande områden.
2016
Under sommaren 2016 arbetade 15 ungdomar
mellan cirka 15 och 19 år. Dessa fick i uppdrag att
i fyra grupper och under de tre veckor anställningen
varade skildra ”sitt” Östberga, och att redovisa
detta i en kombination av ord och bild. Handledare
var förutom Minja Hjorth och Johan Stigholt även
Jonas Hellström, lärare och museipedagog.
Från handledarnas sida var ambitionen att ungdomarna i möjligaste mån själva skulle forma sina
arbetsuppgifter och att det var deras frågor och
tankar som skulle presenteras i det färdiga mate
rialet. Förhoppningsvis skulle det ge museet ett
annorlunda perspektiv än vad museimedarbetare
med sin ofta likformiga bakgrund kan ge. Tre av
grupperna tog också fasta på detta och hittade
egna infallsvinklar på Östberga. De fotoböcker de
sedan producerade fick titlarna Öst(ish) Östberga,
Fritid i Östberga och Östberga: ”Vi måste sam
arbeta, för Östbergas skull”.9
Alla böckerna innehåller fotografier, intervjuer
och egna beskrivningar, men med varierande
inriktning. I den förstnämnda boken ligger ton
vikten på ”vanligt folks” åsikter om stadsdelen,
i den andra som namnet säger på ledig tid och
fritidssysselsättningar medan det i den tredje finns
ett starkt samhällspolitiskt engagemang. I baksides
texten uttrycks detta genom ord som ”gräsrots
organisering”, ”lokala eldsjälar”, ”arbetarklass
förorter” och ”samhällets och individens roll”.
Den fjärde gruppen valde ett något annorlunda
tillvägagångssätt. Den nappade på ett redan färdig
formulerat förslag, nämligen att dokumentera den
öppna förskolan Gladan. Även om handledarna
därigenom frångick sin ambition om ungdomarnas
självbestämmande, gav förfarandet vissa fördelar.
Gruppen kunde snabbt komma igång med sin uppgift, och behövde inte lägga tid på ämnesval.
Tvärtom hade de redan efter bara några dagar

kommit nära personal och besökare och fick så
småningom, enligt handledaren Minja Hjorth,
en djup förståelse för verksamheten. Hon menar
också att den kunskap hon redan tidigare hade om
förskolan, möjliggjorde en bättre handledning.
Framför allt kunde hon ställa mer initierade frågor
till ungdomarna om deras arbete och på så sätt
hjälpa dem framåt. Gruppen producerade sedan
boken Öppna förskolan Gladan, i vilken såväl
personal som vuxna besökare och en del äldre
barn kommer till tals. Förutom en riklig mängd
fotografier finns där också beskrivningar av rutiner
och aktiviteter och, kanske inte minst viktigt, ungdomarnas egna reflektioner. Exempelvis funderar
en av dem över ställets stora gemenskap, som han
tror beror på personalen:
De är väldig bra med både vuxna och
barn och det är som de säger att de gör
ett mycket osynligt arbete. Så fort de ser
en vuxen eller barn ensamt så går de
fram till de och börjar prata samtidigt
som de bjuder in en massa andra för
äldrar till samtalet. När konversationen
sedan kommit igång drar de sig sakta
undan.
Även om gruppen således inte själv kom på idén
om att dokumentera Gladan, uppvägdes det av
andra fördelar. Ovannämnda handledare menar
därför att en kompromiss mellan de två förhållningssätten är lämplig inför eventuella fortsatta
ferieanställningar. Uppgiften bestäms av museet,
men hur det ska utföras i detalj formuleras av
de anställda ungdomarna. Även fördefinierade
uppdrag kan innehålla stor frihet.
2017
Även under 2017 anställdes 15 feriearbetare av
Stadsmuseet. Huvudansvariga handledare var
denna gång Johan Stigholt och antikvarie Sara
Hedberg, vilka även ansvarade för en planerad
utställning. Denna (vid namn Östberga, Östberga:
människorna, händelserna och historien) var tänkt
att öppna i september månad, och stod därför i
fokus för ungdomarnas arbete. Uppdelade i fem
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grupper fick de i uppgift att ta fram olika former
av underlag till den, liksom att undersöka hur vissa
delar av utställningslokalen bäst skulle utnyttjas.
En av utgångspunkterna för Östberga, Östberga
var att man i utgrävningar i trakten hittat spelpjäser
gjorda av ben och horn. Att det redan för kanske
tusen år sedan spelades sällskapsspel i området,
fick bäring i utställningsarbetet och i de ferie
anställdas uppgifter. En grupp koncentrerade sig
på att ta fram arkeologiska uppgifter om Östberga,
data som sedan exponerades på olika sätt. Inte
minst låg de till grund för den långa tidslinje som
visades, liksom för flera av de frågor som förekom
i ett 4×5 meter stort golvspel.
En andra grupp producerade en hundkortlek,
det vill säga 52 fotografier på ”hundar och deras
människor i Östberga med omnejd” som det formuleras på lekens fodral. De fyrfota djuren och
deras hussar och mattar utgör motiven på de traditionella ruter-, spader-, klöver- och hjärterkorten.
Kortleken är gjord med värme och humor men
också med en allvarlig baktanke. Människor med
hund rör sig inte bara i närområdet, utan också
över gränser av olika slag. De är också mycket
intresserade av sina djur. Bilderna skulle med
andra ord förhoppningsvis även locka andra än
de närmast boende till att besöka utställningen.
En tredje grupp av feriearbetarna producerade
Östberga Coloring Book, en ”målarbok” där
motiven (olika platser och människor i Östberga)
finns utlinjerade och med citat från bland annat
intervjuer i området. Färgerna måste dock fyllas i.
Ett viktigt syfte med boken – utöver det rent estetiska – var att den skulle ge en varierad bild av
Östberga. Motiven i den är också hämtade från
olika platser och har olika innebörd. Här finns
såväl människor som parker, byggnader och brända
bilar. Mittuppslaget utgörs av den stora fasad
målningen vid Östberga torg som gjordes som en
hyllning till en ung och för tidigt bortgången man.
Ett annat motiv föreställer Sara Hedberg, ung
domarnas handledare. Det bifogade citatet lyder:
”Jag åldrades fem år på tre veckor.”
Magnetpoesi var ämnet för den fjärde gruppen.
Ungdomarna tog fram ord och uttryck om
Östberga, bland annat från de intervjuer som
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museet gjort och från att tala med boende i området.
Efter att ha provat ut lämpligt tillverkningssätt med
magnettejp och dito färg, fylldes så småningom
en vägg med lyrik från och om stadsdelen.
Vardagsord blandades med slanguttryck, men
också namn på lokala platser förekom. På kvällarna
tillkom nya ord, när ungdomarna på fritidsgården
diktade: ”respekt”, ”Kaliffa”, ”#teamgirls”,
”Afghanistan”, ”älskling”, ”sommar”, ”Årsta”,
”vår”, ”vinter”.
Som nämndes ovan tillhörde det också ung
domarnas uppgifter att undersöka hur lokalen bäst
kunde utnyttjas. Framför allt gällde det den korridor som förband två större rum. I samarbete med
utställningens formgivare och tekniker fick den
femte gruppen fundera på hur denna bäst skulle
användas. Slutresultatet lyfte fram det i Östberga
förr så livliga föreningslivet, inte minst idrottsklubbarna men också sammanslutningar som
exempelvis ”Östberga balalajkor”.
Det fanns en kontinuitet mellan 2016 och 2017
års feriearbetare genom att en av det första årets
deltagare året därpå anställdes som handledar
assistent. Sista dagen höll hon en kurs i
CV-skrivande för ungdomarna; det betonades
att ett sommarjobb förutom lön också ger erfarenheter som kan användas när man söker andra
arbeten. Museets handledare var tydliga med att de
gärna gav referenser om någon skulle önska det.
Slutligen ska nämnas att två av feriearbetarna
berättade om sitt arbete vid utställningens vernissage och under en av museets temakvällar.

Parkleken Backen
Parkleken Backen, belägen strax bakom Östberga
torg, var redan från början betydelsefull för vår
närvaro i stadsdelen. Tanken var att vi i vårt dokumentationsarbete skulle utgå från såväl denna som
dess motsvarighet i Gamla Östberga eller Stam
parken för att därigenom kunna spegla ”det stora
i det lilla”. Nu kom inte parkleken att spela den
rollen i vårt fortsatta arbete, mycket beroende på
den goda kontakt vi fick med andra personer och
andra verksamheter i området. Inte desto mindre
blev den plats för flera av Stadsmuseets aktiviteter,
vilka beskrivs i det följande.
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Våren 2016 gjordes en mindre samtidsdokumentation av Backens parklek, ledd av Minja
Hjorth. Denna resulterade i att såväl längre som
kortare intervjuer och ett sjuttiotal fotografier samlades in till museets arkiv. De längre intervjuerna
gjordes med de två kvinnor i 60-årsåldern som
i många år arbetat i parkleken. Den ena av dem,
Yvonne ”Wompa” Hindorff, började redan 1986.
Från den tiden finns mycket av verksamhetens
utrustning kvar, bland annat beroende på ambitionen att bevara och renovera. Exempelvis kan
många av 1980-talets träspel användas än i dag
och barn och personal odlar fortfarande i lådor på
gården. Kvar från 1980-talet finns också det goda
samarbetet med parkleken i Stamparken, även om
det ibland uppstår situationer som påminner om
den mentala gräns som finns mellan Gamla
Östberga och Östbergahöjden/Östbergabackarna.
Den största förändring som skett under
”Wompas” tid ägde rum 1993. På grund av besparingar försvann då den lokal som var viktig för
bland annat vintertidens aktiviteter. När bekvämligheter som vatten och personaltoalett saknades,
kunde man heller inte ha skridskobanan och andra
utomhusaktiviteter öppna. Tidigare fanns också
klätterställningssliknande anordningar som till
exempel ”Cowboyfortet” och ”Lutande huset”;
att dessa försvann beror dock främst på striktare
säkerhetsbestämmelser.
De korta intervjuerna uppgår till cirka 15 stycken
och berör frågor som hur besökare använder sig av
parkleken, hur ofta de går dit och vad de gör när
de är där. Överlag är intervjusvaren positiva till
parkleken, och pekar på att den är mer än enbart
en lekplats för barn. Snarare fungerar den som en
samlingsplats för hela familjen. På onsdagskvällar
är det korvgrillning, de cyklar som finns till låns
är populära och det är viktigt att det finns en toalett
att besöka – liksom att det också finns ett sköt
bord. Flera föräldrar besöker parkleken dagligen
eller flera gånger i veckan, och träffar förutom
barn även andra vuxna. En nyinflyttad man som
ofta går dit med sin son, tror att det är just park
leken som gör området så barnvänligt. En kvinna
ser parkleken som ett ”stopp på vägen” mellan
förskolan och hemmet – ”man kommer dit, leker
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lite, går och handlar, och kommer tillbaka en
stund”. Parkleken är kravlös; där kan man leka,
umgås, äta eller ”bara vara” för en kortare eller
längre stund.
Av de cirka 70 fotografierna dominerar bilder
som visar parklekens verksamhet under en och
samma förmiddag (till dessa finns också observationsanteckningar om personalens rutiner). Ett tiotal är porträtt på intervjuade parkleksbesökare och
några är tagna under de lekeftermiddagar som
anordnades av museet under 2016 och 2017.
Dessutom inventerade Stadsmuseets sommar
arbetande ungdomar parkleken 2016, och förtecknade då såväl fasta som lösa föremål. Samman
taget ger allt detta material – längre och kortare
intervjuer, fotografier och föremålsinventering
– en god inblick i en verksamhet som från att ha
varit en förhållandevis vanlig företeelse i Stock
holm blivit alltmer unik. Enligt en ofta förekommande uppgift fanns cirka 200 bemannade parklekar i Stockholm under 1980-talet, idag uppgår
antalet till knappt 50.10
Lekar
På ett av Stadsmuseets interna arbetsmöten uppkom frågan om givande och tagande. Stadsmuseet
samlar in föremål, fotografier och intervjuer; kanske kan vi redan under processens gång ge något
tillbaka? Samtidigt som vi sprider något av museets
kunskap?
Eftersom kontakten med Parkleken redan var
etablerad föll sig valet av både plats och innehåll
naturligt. Museet har sedan gammalt en tradition
av historiska lekar och en av våra antikvarier –
tillika delaktig i Östbergaprojektet – har skrivit
boken Världens roligaste lekar. Viktigt var dock
att verksamheten skulle ske i samklang med
parklekspersonalen och på deras villkor. Därför
bestämdes det att Stadsmuseet en gång i månaden
skulle hålla i en ”lekkväll” och att 2016 års engagemang skulle avslutas med en lekvecka. Sådana
hölls förr på alla parklekar i Stockholm men har
numera försvunnit. Lekveckan skulle sedan kulminera i en hemvändarkväll för alla som någon
gång har lekt i parkleken. Då bjöds Östbergabor
i alla åldrar på mat och mingel.
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Onsdagseftermiddagar mellan klockan 14 och
17 sågs som en lämplig tid. På den veckodagen
ligger parklekens grillkvällar, och många både
barn och föräldrar söker sig dit. Lekkvällarna hölls
sedan under ett drygt års tid, från april 2016 till
maj 2017. Antikvarierna Lin Annerbäck, Elisabeth
Brenning och Anna Sönsteby Lilliehöök var
ansvariga från museets sida. Den fjärde maj 2017
skrevs följande på museets blogg:
I onsdags var vi på plats i parkleken igen.
Denna gång hade vi med en visp gjord av
en grantopp, en torshammarring och en
massa snören.
Torshammarringen är en kopia av ett
vikingatida (ca 800–1050 e. Kr.) föremål
som hittats i gravar, bland annat i
Östberga. Många besökare i parkleken
tyckte det var spännande att höra mer om
detta och att det hittats just i Östberga.
Även vispen var kul. Många barn trodde

det var ett hjälpmedel för att bära vattendunkar. Experimentlustan var stor.
Snörena användes för att leka snörlekar.
Barnen var bättre på det än vi vuxna och
roligt hade vi i solskenet! ”Så här leker vi
alltid i Kina! Alla flickor leker så där!”
fick vi höra av en flicka som var en riktig
hejare på det här med snörlekar.
Tack alla barn och vuxna för denna
gång!
Som nämnts ovan avslutades 2016 års lekkvällar
med en hemvändarkväll för alla som någon gång
deltagit i parklekens aktiviteter. Idén till kvällen
kom från en av de ansvariga antikvarierna. Liksom
landsortens städer och byar anordnar hemvändar
dagar, borde också de som växt upp eller bott i en
förort få känna denna som betydelsefull.
Evenemanget annonserades via affischer och
sociala medier, men någon större uppslutning fick

Hemvändardagen, Stadsmuseets antikvarier serverar.
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det inte. Framför allt tycks det ha varit personer
som arbetat i stadsdelen som kom och som var
glada över att träffa före detta kolleger. Man kunde
dock spåra en viss förtjusning över att
Stadsmuseet valt Östberga som projektplats. Men
tillställningen lockade också förbipasserande, som
undrade vad som var på gång. Efter en viss övertalning tog de även för sig av maten som serverades
på ett långbord.

Fototräffar på
öppna förskolan Gladan
I tidigare projekt har Stadsmuseet med framgång
använt kameran som ett instrument i vår verksamhet. Vi ville nu prova samma idé i Östberga, men
med insikten att vi måste prova oss fram och
anpassa oss efter omständigheterna. I linje med
hela På plats-projektet var syftet tvåfaldigt: vi
ville samla in fotografier och kunskap om
Östberga till museet, men vi ville också sprida
kännedom om vad museet är och gör. Därtill
hoppades vi att intresserade personer skulle kunna
använda och eventuellt också utveckla sin förmåga
att berätta med bilder.
Platsen för vårt arbete föll sig naturligt. Genom
att 2016 års sommarjobbare dokumenterade verksamheten på den öppna förskolan Gladan, fanns
redan en god kontakt med förskolans anställda.
Johan Stigholt, Sara Hedberg och Ingrid Åkerlind
ansvarade för projektet, och formade dess början
och fortsättning. Olika teman för träffarna disku
terades och bilder som både kunde berätta om
museet och dess verksamhet samt inspirera till
eget fotograferande togs fram. Väsentligt var
också att Stadsmuseet till stor del saknar bilder
från hemmiljöer och då särskilt från miljonprogrammets områden. Ett utdrag ur stadsmusei
bloggen daterat den 9 november 2016 berättar
om det allra första tillfället.
Nu är fototräffarna igång! På onsdagar
gästar vi Gladans öppna förskola på
Våxtorpgränd 18. Idag var första till
fället. Vi började med en presentation av
Stadsmuseet, om vilka vi är och vad vi
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gör. Sedan tittade vi på fotografier ur
våra samlingar. Det blev en hel del äldre
bilder från Östberga, men även från
andra delar av Stockholm, på temat
barn- och vardagsliv. Snart var samtalen
igång! Det dök upp många nyfikna frågor.
Särskilt om arkeologi och dokumentation. Flera delade med sig av sina tankar
kring bostadsbyggande, och ville gärna
berätta om sitt eget hem.
Det är precis det vi vill ta del av – berättelser om livet och livsvillkoren för
dagens föräldrar och barn i Östberga.
Och vi vill fylla på vårt fotoarkiv med nya
bilder. Allt är av intresse! Vad blev det till
frukost? Hur ser barnvagnarna ut? Vad
är det för färg på mattan i vardagsrummet? Hur många fjärrkontroller behövs
för att se på tv?
Onsdag 16 november träffas vi igen och
då kommer det att finnas kameror till
utlån. Det går också bra att fota med sin
mobilkamera. Ingen föranmälan krävs.
Välkomna!
”Snart var samtalen igång” – det fanns dock en
del praktiska svårigheter. Om föräldrarna var
intresserade av bilders innehåll och form, ville
flera små barn hellre smaka och suga på dem.
Bilderna var därför inplastade redan från början.
Under samtliga träffar kunde det också vara svårt
att prata ostört med en förälder, just för att barnen
var så pass små att de krävde mycket uppmärksamhet. Ibland var det osäkert om en förälder
kunde komma till nästa träff, även om denne lånat
en kamera för att ta bilder hemma. Kanske hade
barnet blivit sjukt, kanske hade det sovit dåligt
under natten eller kanske hade någon annan
liknande händelse inträffat. Mycket oförutsett
kunde ske.
Från början bestämdes antalet träffar till nio.
Den ena gången blev dock inte den andra lik, beroende på den aktuella gruppens sammansättning och
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storlek. Förskolans gemensamma samling var
emellertid en fast punkt, där nytillkomna föräldrar
kunde få information om museet och antikvarierna
kunde svara på frågor eller bara samtala. Utöver
bildvisandet försökte de sistnämnda också använda
träffarna till att hitta potentiella fotografer, och vid
intresse ordnades med nödvändig utrustning – museet
har ett antal avancerade kompaktkameror för till
fällen som detta – och formalia som låneblanketter.
Vid träffarna spelade antikvariernas olika special
områden stor roll: Sara Hedberg verkade som musei
pedagog och kunde berätta om Stadsmuseets olika
verksamheter samtidigt som hon också ”spontanintervjuade” föräldrar för att få veta mer om Öst
berga. Ingrid Åkerlind och Johan Stigholt kunde
därmed koncentrera sig på det fotografiska sam
talet. Att just museets bildantikvarie var med såg
de som var en stor fördel; då kunde det genast
bestämmas huruvida en förälders nytagna bilder
skulle införlivas i museets arkiv.

Fotograf och bildantikvarie samverkade även
i de konkreta bildinsamlingssituationerna. När en
förälder tagit bilder med lånekamera eller egen
mobilkamera matades de in i datorn och märktes
med förälderns namn. När möjlighet fanns – bäst
var vid lunchtid eftersom barnen då ofta klarade
sig själva – satt antikvarierna tillsammans med
föräldern och talade om fotografierna. Efter till
låtelse av personen ifråga spelades samtalet även
in. Tonvikten låg på det sammanhang bilderna
ingått i, även om museets fotograf gav feedback på
det fotografiska utförandet, som exempelvis komposition och exponering.
Men lika lite som de allmänna träffarna följde
samtalen alltid samma mönster. Vikten av att på
olika sätt vara flexibel kan illustreras med den
kvinna som enbart talade kinesiska men som med
hjälp av Google Translate ändå bifogade korta
texter till sina cirka trettio bilder. Bilderna – främst
föreställande hennes barn, hennes hem och var-

Urvalsdiskussion; vilka bilder ska vi välja?
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dagliga göromål som matinköp – finns nu i
Stadsmuseets samlingar. Allmänt kan dock sägas
att processen blev mer arbetskrävande de gånger
samtalen inte kunde hållas som planerat. I de fall
där återträffen dröjde en längre tid, samlades
bilderna inte in.
Sammanlagt under projektet förvärvade
Stadsmuseet cirka 425 fotografier med tillhörande
uppgifter. Av dessa var 126 stycken högupplösta
och förvärvades med full användningsrätt. Museet
kan därmed utan restriktioner på användandet låta
dem ingå i sin fotografiska samling. De lågupp
lösta fotografierna behandlades på annat sätt. För
respektive förälders/fotografs samling sammanställdes ett album, där bilderna presenteras uppslag för uppslag och i den ordning upphovsmannen eller -kvinnan angett. För varje album finns en
inledning som förklarar sammanhanget, och för
varje bild en text som följer de uppteckningar
eller inspelningar som gjordes i samband med
förvärvandet. För varje album har också ett
användningsavtal tecknats.
Som alla insamlingar och samtidsdokumenta
tioner gjorda av ett museum, krävde således också
denna ett stort efterarbete. Men det blev ytterligare
ett moment på Gladan, en utställning med bilder
från Östberga med omnejd. Från arbetet med
Östberga Community Center fanns ett antal sådana
fotografier inramade, alla tagna mellan 1932 och
1997. Någon traditionell utställningshängning var
det dock inte fråga om. Dels fick bilderna passas in
på lediga väggytor mellan skåp, hyllor och andra
möbler, dels fick de inte hängas så att barn riskerade
att skada sig. Därtill kom att spikhål i väggarna
helst skulle undvikas, varför särskilda upphängningsanordningar med särskilda linor fick beställas
hos en speciell rammakare.
Utställningen blev dock uppskattad och väckte
stort intresse bland Gladans vuxna besökare. Inte
minst undrade nyinflyttade föräldrar över hur
Stadsmuseet förhöll sig till frågor som exempelvis
det närliggande Årstafältets utveckling. Efter de
cirka två månader som utställningen varade, fick
på personalens uttryckliga önskan några av bilderna
hänga kvar.

Stadsvandringar
Så kallade stadsvandringar är ett bland museer
beprövat och effektivt sätt att berätta om en stads
eller ett områdes historia. Samtidigt som en särskilt kunnig och inläst person berättar om något
visar han eller hon också platsen eller platserna
där detta något utspelat sig. En vandring sker således
på en ganska begränsad yta, men som namnet säger
kan åhörarna ändå få gå en del. Vad åhörarna får
till livs under promenaden blir en konkret och
visuell historia, som fästs i minnet genom den
geografiska anknytningen.
Under de år Södra stadshuset, Stadsmuseets
byggnad vid Slussen, varit stängt för renovering
har stadsvandringar varit ett prioriterat uppdrag
för oss. I princip har en sådan hållits varje dag
under den berörda tiden, helger inräknade. Ämnen
alltifrån Stieg Larssons trilogi om Lisbeth
Salander till 1980-talets husockupationer har
behandlats liksom den kulturhistoriska miljön på
Skogskyrkogården och Norra begravningsplatsen.
Det föll sig således naturligt att stadsvandringar –
eller, i det här fallet, kanske snarare stadsdelsvandringar – blev ett av museets medel för att föra ut
kunskap om områdets historia när vi engagerade
oss i Östberga.
Huvudansvarig för vandringarna var Anna
Sönsteby Lilliehöök, som även författade manus
till dem. Teman som sållades ut var ”Östberga från
romersk tid till nutid”, ”Årstafältet från brons
åldersstrand till rekreationsområde” samt ”Göta
landsväg – en lång historia”. Under Stadsmuseets
tid i Östberga gavs dessa vandringar omkring 55
gånger för uppskattningsvis 760 personer. För de
flesta kostade deltagandet en hundralapp, men vid
sex tillfällen kunde boende i Östberga närvara
gratis. Vandringar gavs även för anställda inom
Stockholms stad, så som exempelvis personal vid
Östbergaskolan, Sjöängsskolan och Kulturskolan.
Här är inte platsen att mer ingående berätta om
vandringarnas innehåll, men några utdrag ur
Stadsmuseets blogg och interna loggbok ger en
bild av deras utförande och mottagande. Det är
Anna Sönsteby Lilliehöök som berättar och ordningen är ”bakvänd”, det vill säga det senaste
inlägger kommer först.
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Vintern 2015 fick jag en förfrågan om att
skriva en vandring om Östberga som
skulle ingå i Stadsmuseets programverksamhet och i projektet ”Stadsmuseet på
plats” och snabbt tackade jag ja. Jag
funderade och läste. Hur skall jag kunna
lyfta fram det här området bäst? Vad
finns att undersöka för allmänheten?
Finns det spännande anekdoter och
bevarad historia? Sällan trodde jag att
jag skulle hitta så mycket spännande,
men det gjorde jag, och många vandringar
blev det. Fler än jag kan hålla reda på
och en stor grupp människor har jag
genom detta mött under dessa två år
som jag arbetat med det här.
[blogg 20171201]
Idag hade jag förmånen att få besöka
Östbergaskolans årskurs ett. Vi gick på
en vandring i närområdet, och undersökte
bronsålderns skålgropar, även kallade
älvkvarnar. Sedan pratade vi en hel del
om vikingatid och hur det kan ha varit att
bo i Östberga för tusen år sedan. Barnen
var nyfikna, glada och verkade ha roligt.
Tack till barn och lärare!
[blogg 20170202]
Vandringen skedde i ösregn och enbart
fyra av sju deltagare dök upp. Det som
var väldigt roligt var dock att alla fyra
hade minnen av nuvarande Östbergas
tidiga historia. Det var två bröder, födda
-41 samt -43, och uppvuxna i Stureby
som med sin skola på tidigt 50-tal hade
gjort utflykter till Östbergabackarna för
att besöka de nu bortgrävda gravfälten.
De berättade varmt om sina minnen av
att klättra på gravhögarna och hur nyfikna
de var på vad de innehållit. Även Annika,
en kvinna född tidigt 50-tal, hade lekt
på samma gravfält som barn varvid jag
ändrade vandringen lite för att berätta
mer om utgrävningarna inför bygget på
60-talet, vad gravarna innehållit osv,
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vilket uppskattades mycket. Den siste
i gruppen var Anders. Han hade flyttat
in på Östbergahöjden 1968/69 och hade
bott på olika adresser i Östberga i nästan
hela sitt liv. Han mindes bygget då han
var uppvuxen i närheten och hur det
kändes att flytta in som första hyresgäst
i en av de moderna lägenheterna.
[loggbok 20161025]
I Östberga har man hittat spår av männi
skor som levde på bronsåldern, för ca
3 800–2 500 år sedan. Man har hittat
tusen år gamla vikingagravar och i skrift
omnämns området redan 1397. Genom
Östberga by, som det en gång kallades,
går den urgamla Göta landsväg – vägen
som förenade olika delar av vårt rike
redan innan det blivit Sverige, och
som än idag går att beskåda ute på
Årstafältet.
För att vägen skulle hållas farbar inrättades under 1600-talet ett system med
väghållningsskyltar. På vägmärkena
angavs vem som skötte om den så viktiga
vägen. Ett sådant vägmärke finns bevarat
just i Östberga och därifrån utgår de
kostnadsfria vandringar som vi på
Stadsmuseet ger intresserade
Östbergabor under hösten.
Om ni följer med på den guidade turen
får ni höra om mannen vars dotter led av
en svår ögonsjukdom. Ni får höra om ett
medeltida slagfält och de olika gårdar
som omgärdade Årstafältet. Alltså det
Gamla Östbergas historia och om dess
grannar. [blogg 20160505]
Som citaten visar har vandringarna i Östberga ägt
rum på olika platser inom området, de har vänt sig
till olika kategorier av människor och de har – inte
minst – väckt intresse, nyfikenhet och minnen.
Från den ansvarige antikvariens sida har det
funnits en beredvillighet och kunnighet att
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Berättarkaféerna bjöd på kaffe, kakor och humor.

spontant anpassa aktiviteterna till den just aktuella
gruppen. I en enkät gjord vid två av tillfällena
uppger också samtliga deltagare att de kan rekommendera vandringen till andra personer.

Berättarkaféer, hantverksträffar
och filmkvällar
Berättarkaféer
Såväl Gamla Östberga som Östbergahöjden/
Östbergabackarna är relativt sent byggda bostadsområden, trots det förstnämnda namnet. Detta tog
Stadsmuseet fasta på när vi i början av vår period
i stadsdelen bjöd in till fyra stycken berättarkaféer.
Genom dessa tänkte vi oss att främst pensionärer
skulle berätta om ”sitt” område och om sina
erfarenheter av det. Fyra diskussionsteman fastställdes därför, ett för vardera möte: din första tid
i Östberga; yrkesliv, fritid och föreningsliv; vardag
förr och nu samt – som en särskild frestelse för
män som vi av erfarenhet vet är svåra att locka
till aktiviteter som dessa – vad bilen betytt för

boendet i stadsdelen. Lite vanvördigt kallade vi
det sistnämnda för ett ”gubbkafé”.
Ansvariga för berättarkaféerna var Elisabeth
Brenning, Piamaria Hallberg och Ingrid Åkerlind.
De två förstnämnda arbetade som etnologer och
ledde samtalen, Ingrid Åkerlind la sin tyngdpunkt
på att både visa museets fotografier från Östberga
och att uppmuntra deltagarna till att ta med och
berätta om sina bilder av stadsdelen.
Berättarkaféerna var på flera sätt en lyckad
företeelse. Det var lätt att etablera kontakt med
deltagarna och konversationen dem emellan flöt
obehindrat. Samtalen spelades också in, varför
museet tillfördes ny kunskap. För att citera en
av de ansvariga antikvarierna: ”Alla gånger vi
träffades gick diskussionens vågor höga och det
dryftades om områdets första skola, om idrotts
föreningar, ungdomsverksamhet, Östberga balalajkor, scouter och mulleskola, skidspår och svampställen.”
Det livliga samtalandet hade dock en ur insamlingssynpunkt viss nackdel: De inspelade samtalen
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transkriberades (skrevs ut) men när många talar
samtidigt blir ord svåra att urskilja. Därför blev
heller inte utskriften av inspelningarna komplett.
Möjligen hade detta kunnat undvikas genom en
hårdare styrning av samtalet, men då till priset av
den informella stämningen. Kanske kan man säga
att två av På plats-projektets målsättningar kolliderade här: den sociala – att de medverkande
otvunget ska kunna delta i verksamheten – och
den insamlande – att så fullständig information
som möjligt ska samlas in till museet.
En annan komplikation hade med stadsdelens
struktur att göra. Den sedan gammalt existerande
uppdelningen som finns mellan bostadsområdena
överskrids sällan. Även om berättarkaféerna vände
sig till samtliga pensionärer i Östberga ägde de två
första kaféerna rum i en lokal på Voxtorpsgränd
och de två sista i en lokal på Stamgatan. Redan vid
första tillfället undrade en av deltagarna om museet
förstått att stadsdelen var som ”två öar”, och telefonledes undrade en person om hon fick komma
trots att hon bodde på ”andra sidan gränsen”. Det

är fullt möjligt att denna gräns hindrade några
besökare att komma till kaféerna, även om vi också
vet att några av deltagarna faktiskt korsade den.
Men uppdelningen diskuterades också kafédel
tagarna emellan, både med allvar och med skratt.
Berättarkaféerna samlade mellan åtta och fjorton
deltagare per tillfälle. Den överväldigande majori
teten var kvinnor, några få var män. Inte ens vid
den sista träffen, det utlovade ”gubbkaféet”, kom
särskilt många män – det kom faktiskt ingen
”gubbe” alls. Däremot diskuterade de närvarande
kvinnorna gärna bilens nödvändighet för boendet
i Östberga.
Vid detta tillfälle medverkade förutom ovannämnda antikvarier en av museets fototekniker
som även hade med sig en scanner. Eftersom
information tidigare gått ut om detta, hade flera av
deltagarna tagit med sig bilder och annat intressant
material. Museet kunde på så sätt ta del av foto
grafier, tidningsurklipp, försäljningsprospekt
från HSB från 1957, vykort och ett skivomslag
(”Östberga Balalajkor”). Flera av dessa handlingar

Årstafruns och ”Östbergafruns” dagboksanteckningar, gjorda med 200 års mellanrum.
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En månghundraårig hantverkstradition går från en yngre till en äldre generation.

samlades sedan in, antingen som analoga original
eller som digitala filer.
En av träffarnas effekter – troligen igenkänningsbar för de flesta museimedarbetare – var att
vi kom i kontakt med flera personer av intresse för
vårt fortsatta arbete i stadsdelen. En av dessa var
en kvinna som bott länge i stadsdelen, fört dagbok
i större delen av sitt liv samt varit en flitig fotograf
av Östberga med omnejd. Inte minst gav det sistnämnda en genom många år sammanhållen skildring av livet i stadsdelen. Kvinnan har sedan dess
intervjuats två gånger av museet, och för närvarande pågår förhandlingar med henne om förvärv
av hela eller delar av hennes bildsamling. Delar av
hennes alster visades också i utställningen på
Östberga fritidsgård.
Hantverksträffar
Under tre terminer har Stadsmuseet hållit så kallade
hantverksträffar i Östberga. Ett varierande antal
personer har under 27 träffar och under ledning av
Piamaria Hallberg och Anna Sönsteby Lilliehöök

utövat och lärt sig främst nålbindningsteknik, men
i vissa fall också någon annan form av textil tillverkning. Nålbindning är en mycket gammal och
på många håll i världen känd teknik för att skapa
vantar, sockor och mössor, och det är inte omöjligt
att den under bronsålderstiden utövades även
i Östberga.
Hantverksträffarna ägde rum i den öppna förskolan Gladans lokaler på Våxtorpsgränd, men
syftet med dem skilde sig något från museets övriga
aktiviteter i Östberga. Här vände vi oss i första
hand inte till Östbergabor, utan till alla intresserade
stockholmare. Inbjudan formulerades som att man
kunde ta med sig eget handarbete eller lära sig
nålbinda med museet. Material för det sistnämnda
fanns på plats utan kostnad liksom kaffe och kaffe
bröd. Information förmedlades via Stadsmuseets
sedvanliga kanaler inklusive sociala medier
(på Facebook finns etablerade nålbindningsgrupper).
Syftet uppnåddes över förväntan. Om än de
flesta deltagarna kom från något av Östbergas två
bostadsområden, reste personer också från såväl

STADSMUSEET | STADSMUSEET PÅ PLATS

23

ÖSTBERGA | II. VERKSAMHETEN INOM PÅ PLATS

närliggande områden (Stureby, Liseberg, Örby,
Årsta) som från mer avlägsna trakter (Hässelby,
Täby, Österåker och till och med Västerås). De
flesta deltagarna var äldre kvinnor, männen var
mer sparsamt representerade och utgjordes av en
äldre historieintresserad man och en elvaårig pojke.
Den senare följde under höstlovet 2017 med sin
syster; tillsammans satt de koncentrerat för att
under kurstillfällets två timmar lära sig tekniken.
Passande nog för nålbindningens globala förekomst fanns det bland deltagarna också olikartad
etnisk bakgrund. Flera av dem hade sitt ursprung
i Asien – Kina, Filippinerna, Japan – men där
fanns också personer från exempelvis det forna
Jugoslavien. Några inlägg från Stadsmuseets
interna loggbok illustrerar kursens sammansättning och ”anda”:
På nålbindningen går det bra. Mona som
är närmare 90 år gammal har haft problem med sina maskor och inte riktigt fått
till det. Hon hade nu mjuknat upp ordentligt och med lycklig blick sa hon gång på
gång att hon inte tänker ge sig förrän hon
lärt sig detta hantverk, och nu börjar
maskorna verkligen ta form. Det här är
en kvinna som länge bott i Östberga, och
numera är hyresgäst hos en ombildad
bostadsrättsförening. [2017-02-07]
Ännu en vecka har runnit iväg, det har
varit nålbindningskafé och jag har gjort
två skolbesök i Östbergaskolan. Nålbind
ningskaféerna går som smort, det kommer några nya varje gång. Den här
gången var det tio personer som dök upp,
några av ”stammisarna” var sjuka eller
borta av andra skäl. Några nålar har
gått sönder och det har gått åt rätt
många med tanke på hur stor spridning
det blivit. Samma sak med garnet så jag
och Piamaria har pratat om att kanske
köpa in lite mer. Vi avvaktar ett tag, men
eventuellt att det behöver fyllas på.
[2017-02-23]
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Nålbindningen går vidare. Den är otroligt
populär och i måndags kom det fem
nya personer som hört om detta via
Stadsmuseets hemsida, samt i DN på
stan. De var nyfikna och glada. Bland
annat kom en kvinna som var gäststudent
från Japan. Hon hade sett en liknande
teknik i Japan och var mycket intresserad
av skandinavisk äldre kultur och ville
därför lära sig nålbindning samt träna
svenska. [2017-03-29]
Nålbindningen har avslutats och det var
med väldigt blandade känslor vi tog farväl.
Så roligt att det blev en sådan succé och
att så många lärde sig nålbinda samt
bättrade på sin stickning med hjälp av
Piamaria. Samtidigt kändes det väldigt
ledsamt att ta farväl. Flera bytte telefonnummer och det diskuterades hur de
skulle kunna hålla kontakten bland de
som var ”stammisar” och jag tror nog
att det här kommer att fortsätta i någon
form genom dessa eldsjälars eget driv.
[2017-05-23]
Filmkvällar
I Östberga har flera kända personer bott eller verkat,
men få torde vara lika internationellt berömda som
fotografen, poeten och översättaren Lütfi Özkök
(1923–2017). Han och hans hustru Anne-Marie
hörde till de första som flyttade in på Stamgatan,
när det området var nybyggt. När Stadsmuseet
många år senare fick kunskap om att hans
barnbarn Anna Juhlin gjort filmen ”Poeten i
Elefanthuset” om sin morfar, var det en starkt
bidragande orsak till att vi också ordnade med
flera filmkvällar i stadsdelen. En annan orsak var
att vi också upptäckt för sammanhanget passande
filmer på såväl Youtube som i våra egna samlingar.
Förutom upplevelsen av att se dem, menade vi att
filmerna gav en fin tidsbild av livet i både
Östberga och Stockholm.
Ansvariga för filmkvällarna var Piamaria
Hallberg och Ingrid Åkerlind. Piamaria Hallberg
hade i ett annat projekt tidigare träffat och inter-
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Lütfi Özkök, Östbergas internationellt kända poet och fotograf fick egen monter på utställningen Östberga,
Östberga: människorna, händelserna och historien.

vjuat Lütfi Özkök, och hade därmed en redan
etablerad kontakt med honom. Det passade därför
bra att visningarna inleddes med filmen som hans
barnbarn producerat. På den affisch som producerades inför visningen presenterades den med
följande ord:
En personlig berättelse om en morfars liv
berättat av hans barnbarn. Med stillbilder
från förr och nu, filmade möten, röster och
toner pusslar regissören ihop sina och
sin morfars tankar. Anna Juhlin kommer
till Stamgatan och presenterar sin film.
Filmvisningen gick av stapeln i november 2016
och enligt de närvarande antikvarierna var stämningen hög bland den 32 personer stora publiken.
Många av de närvarande var gamla Östbergabor
och kände varandra sedan tidigare.

Ytterligare tre filmer spelades upp under filmkvällarna. I november 2016 kunde intresserade ta
del av ”Husesyn på Östberga” – en informationsfilm från HSB gjord i slutet av 1950-talet när husen
kring Stamgatan var nya och skulle säljas – och
”Innan det försvinner” från 1964. Den sistnämnda
gjord av regissören Lars Ragnar Forsberg, och
baserad på stillbilder tagna av Stadsmuseets legendariske fotograf Lennart af Petersens. I filmen
berättar fotografen själv om de människor och
miljöer han mött under sitt arbete med att dokumentera bland annat de försvinnande Klarakvarteren.
”Miljonprojektet” var den fjärde film som
visades under filmkvällarna. Denna producerades
år 2000 av Anders Hanser i samband med Stads
museets utställning om bostadsbyggandet i
Stockholms ytterstad under 1960- och 1970-talen.
Även denna var uppbyggd på stillbilder och intervjuer; i den uttalar sig politiker, samhällsplanerare
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och andra om tankarna bakom det så kallade
miljonprogrammet.
Filmvisningarna ägde rum på två ställen, dels
i HSB:s lokaler på Stamgatan, dels på fritidsgården
vid Östberga torg. Spelningstillfällen var 2 och
15 november 2016 samt 19 april och 2 maj 2017.
Dessutom visades ”Poeten i Elefanthuset” ytter
ligare en gång i samband med utställningen på
fritidsgården, där för övrigt HSB-filmen ”Husesyn
på Östberga” ingick som ett konstant inslag. Noteras
bör att även om filmer kan tyckas vara ett inte så
arbetskrävande moment, tar ändå förberedelserna
vad gäller utrustning och lokaler sin beskärda tid.
Ett förslag från de ansvariga antikvarierna är
därför att om filmvisning ska ingå som ett mer
bestående inslag i ett projekt, bör ett portabelt
”utrustningskit” sättas samman. Ett sådant skulle
lämpligen innehålla projektor och filmduk, hög
talare samt det erforderliga antalet reservlampor,
sladdar och kontakter.

Frågelista och intervjuer
Frågelistor och intervjuer är två traditionella metoder som museer använder i sin verksamhet. Ofta,
men inte alltid, hänger de samman. Samma frågor
kan ställas i båda aktiviteterna och en persons
skriftliga svar kan leda till att hen även blir intervjuad (eller vice versa). Frågelistor och intervjuer
kan också komplettera varandra genom att de
passar olika personer olika bra.
Under den tid som Stadsmuseet vistades i
Östberga, hade vi en frågelista liggande på vår
hemsida. Minja Hjorth ansvarade för delprojektet
och ställde samman ett antal relevanta teman.
Bland annat frågade vi efter hur det är att leva och
bo i stadsdelen, om områdets status i egna och
andras ögon och om intressen och aktiviteter.
Syftet var att intresserade personer, vid tidpunkter
som passade dem, skulle kunna ge sina synpunkter
om stadsdelen. Frågelistan hade använts redan i
På plats-arbetet i Farsta, men frågorna i den hade
modifierats och utvecklats.11
Information om listan spreds på olika sätt: på
Facebook, via museets antikvarier verksamma
i Östberga, via tryckt reklam som så kallade bokstickor. Det kvantitativa resultatet blev inte över-
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väldigande; museet kunde lägga 14 besvarade
frågelistor till sina samlingar. Några av svaren
användes dock i utställningen Östberga, Östberga:
människorna, händelserna och historien och
några ledde vidare till längre intervjuer.
Intervjuer – i betydelsen längre inspelade samtal
med personer som bor, bott eller på annat sätt
verkat i Östberga – har också varit ett betydande
inslag i det samlade På plats-projektet. Sam
manlagt har vi gjort närmare 30 sådana, varav
21 stycken har varit på temat ”Att leva och bo
i Östberga”. Dessa, vars merpart antikvarie Bo
Larsson ansvarade för, redovisas i rapportens
andra del. Här ska endast sägas att de i transkriberat skick uppgår till hundratals sidor, och att de
förutom i denna rapport har använts i ovannämnda
utställning och i utställningsmagasinet Östberga,
Östberga: 13 personliga berättelser.
Men i På plats-projektet har intervjuer också
utförts i andra syften. Dels i samband med aktiviteter som dokumentationen av parkleken Backen,
dels som en ”sidogren” inom andra projekt.
Stadsmuseet har under en längre tid gjort vad vi
kallar för 80+intervjuer, som ett sätt att tillvarata
äldre personers minnen och erfarenheter och som
ett sätt att mer systematiskt kunna bemöta relativt
vanliga förfrågningar och påstötningar om att
”den och den personen måste ni tala med”.
I Östberga ägde fyra sådana intervjuer rum,
tre med boende på Stamgatan i Gamla Östberga.
Två av de fyra har redan omtalats, i avsnittet om
berättarkaféer och filmkvällar. De övriga två gjordes med personer som får räknas till projektets
verkliga old-timers. De var, när Piamaria Hallberg
för Stadsmuseets räkning intervjuade dem 2016,
101 respektive 95 år gamla. Holger Nilsson, den
äldste av dem, flyttade till Stockholm från
Västerbotten efter andra världskriget och fick
arbete på en byggfirma. Han var med och reste de
hus på Stamgatan som han och hans familj senare
kom att bo i. Erik Anetoft bodde vid intervjutill
fället i Högdalen, men växte upp i den trakt som
senare blev stadsdelen Östberga. Hans föräldrar
var statare på Ersta och Årsta gårdar, och Erik fick,
som alla dåtida statarbarn, säsongsarbeta i jordbruket för en ringa penning.
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Syftet med 80+intervjuerna var således inte att
i första hand tala om Östberga. Men Östberga har
varit en viktig del i de personernas liv, och därmed
även haft betydelse i samtalen. Samtidigt har de
intervjuade personerna dokumenterats fotografiskt
av Johan Stigholt. Både intervjuer och fotografier
är arkiverade i museets samlingar.

Östberga, Östberga: människorna,
händelserna och historien
En utställning är, som alla vet som arbetat med
en sådan, ett resultat av en lång process. Stads
museets utställning om Östberga är inget undantag. Egentligen tog den sin början redan när tankarna på hela På plats-projektet tog fart. Det var
då det material som utställningen vilar på började
skapas. Men konkret tog planerna form i slutet av
2016, när Johan Stigholt och Sara Hedberg fick
i uppdrag att arbeta med den, med den förstnämnde
som projektledare. I enlighet med På plats grundläggande intentioner skulle utställningen visas
i Östberga, med de boende i stadsdelen och dess
närområde som främsta målgrupp.
Att en utställning om Östberga ägde rum i
Östberga, manade på flera sätt de utställnings
ansvariga till eftertanke. Mycket tid ägnades åt vilket
grundläggande förhållningssätt som skulle föras
fram, liksom att ta del av andra försök i genren.
En bild främst över hur utställningen inte skulle
se ut växte fram, och den vägledande tanken blev
att Stadsmuseet inte skulle tala om för Östbergas
invånare hur deras stadsdel var eller tedde sig.
Besökarna skulle inte uppleva att ”så här är det
i Östberga”, tvärtom skulle de bjudas in att ytter
ligare dela med sig sina erfarenheter från trakten.
Nedan diskuteras först utställningen och tankarna
kring den, sedan följer också ett resonemang om
platsens betydelse. Även om dessa två företeelser
var intimt förknippade med varandra, blir de
tydligare genom uppdelningen. Kapitlet avslutas
med ett avsnitt om utställningens vernissage och
avslutning.
Innehållet
Samtidigt som den icke-utpekande inställningen
var vägledande, skulle utställningen ändå fyllas

med ett innehåll. Föremål, fotografier och texter
skulle samsas om utrymmet och berätta och ge
kunskap om Östberga. Lösningen på denna
åtminstone skenbara motsättning blev devisen
”show, don’t tell” och ett bokstavligen lekfullt
men samtidigt mycket engagerat utställningskoncept. ”Show” genom att bildtexter och förklaringar
bringades ned till ett minimum – ”människor dras
till föremål, inte text”, som en av de ansvariga
uttryckte det. Lekfullt på så sätt att stora delar
utgick från tidiga arkeologiska fynd av spelpjäser
som gjorts i området. Som nämnts la detta grunden
till bland annat det stora golvspel som upptog en
väsentlig del av utställningsytan.
Golvspelet var uppbyggt som ett traditionellt
tärningspel med spelplan, spelkort och spelpjäser.
Skalan var dock mycket större – spelplanen i sig
mätte 4x5 meter och de tillhörande attributen var
anpassade därefter. Dessutom var pjäserna och
den 40x40 centimeter stora tärningen gjorda i
skumgummi och tålde hårda kast. Spelplanen var
ritad efter Östbergas karta; hamnade man på en
frågeruta fick man ta ett frågekort (också det
dimensionerat i stor skala, i höjd motsvarande
kanske ett tre- eller fyraårigt barn). Här handlade
det dock inte om rätt- eller felfrågor, utan om
berättelser från området – oavsett om dessa
utspelade sig för tusen år eller för en månad sedan:
Året är 1425 och du jobbar som dödgrävare på Vantörs kyrka. Du sätter spaden
i marken och ska just måtta ut platsen för
en grav när du känner rökluft. ”Nej, inte
nu igen”, tänker du. Kyrkan har redan
brunnit flera gånger de senaste åren.
Nu är det dags igen. Efter den här branden
ändras namnet till Brännkyrka kyrka.
Stå över ett kast.
På väggarna som omgav spelplanen fanns utställningens tidslinje. Denna började vid tiden för
inlandsisens bortsmältande och ringlade sig fram
till våra dagar. Ett problem med denna var dock
vilka nedslag i tiden som skulle göras.
Formgivningsmässigt fanns endast plats för
16 sådana, varav hälften fick göras i äldre tid och
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Öppna förskolan Gladan på besök i utställningen.

hälften i samtid. Utställningsbesökarna kunde
emellertid på post it-lappar och liknande material
skriva dit sina egna ”historiska hållpunkter” från
Östberga. En pojke på tio år skrev att han år 2015
”kommde till Östberga. Det var den bästa stans”
och den kvinna, som lite skämtsamt kallar sig för
Östbergafrun skrev att hon år 1947 började skriva
dagbok och att hon skriver än idag. Lapparna fotograferades sedan av och blev en del av museets
insamling.
Andra lekfulla inslag i utställningen var den
hundkortlek, den målarbok och den magnetpoesi
som redan beskrivits i avsnittet om museets feriearbetare. Men hit hörde också ett memoryspel
gjort efter samma princip som golvspelet. Bilder
kombinerades med faktatexter varpå ”allt ifrån
4-åringar till 85-åringar” kunde träna sitt minne
genom att vända upp fotografier från Östberga
med omnejd. Samtidigt gav spelet upphov till
andra associationer och samtal: ”Här låg det en
kiosk förut!” ”När byggdes den här fritidsgården
egentligen?”
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Spelen till trots, utställningen vände sig till både
vuxna och barn. Ett inslag, som också var en aktivitet, var dock direkt riktat till de sistnämnda.
I maj 2017 höll Stadsmuseet en ”bokstavsverkstad” på Östberga fritidsgård, på initiativ av
utställningens formgivare Daniela Juvall. I sam
arbete med typsnittsformgivaren Göran Söderström
bjöds stadsdelens barn in att själva gestalta alfabetets bokstäver. På papper utrullat i gårdens bollrum
och med pennor vars uddar var breda och följsamma, skapade ett tiotal barn grundstommen till
Östberga Type, ett typsnitt som sedan blev en
stomme i utställningens formkoncept.
Efter att Göran Söderströms slutbehandlat bokstäverna ”släpptes” typsnittet vid en bokstavsfest
några veckor innan utställningens öppnande.
De deltagande barnen bar specialdesignade t-shirts
och alla besökare kunde skriva sitt namn med de
nya bokstavskaraktärerna. Redan under bokstavsfesten uppmärksammades typsnittet av tidningen
Mitt i och av DN-bloggaren Lars Epstein, men
senare kom det också att ingå i utställningen Ung
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Produkter framtagna i samband med utställningsarbetet.

svensk form 2018 på ArkDes, Sveriges nationella
centrum för arkitektur och design. Sedermera har
det även omtalats internationellt. Bland annat
publicerade i mars 2018 den Londonbaserade
webbpublikationen It’s Nice That ett långt bild
reportage om typsnittet och dess tillkomsthistoria.
Östberga Type användes till stor del inom de
olika utställningsdelarna. Det brukades till rubriker
för monter- och väggtexter, det inspirerade formspråket på de olika sällskapsspelen och det fick
ett stort genomslag i det utställningsmagasin som
Bo Larsson redigerade och Daniela Juvall formgav. Framsidan på detta domineras av det svängiga,
lite spöklika och samtidigt ansiktsformade ”Ö”
som ritades under bokstavsverkstaden, och
i inlagan är de kombinerade namnen och rubrikerna
satta med typsnittet. Löptexten är dock satt
med det för Stockholms kommun sedvanliga
Stockholm Type.
Magasinet Östberga, Östberga: 13 personliga
berättelser innehåller långa och innehållsrika
intervjuer med personer som bott, bor eller på

annat sätt har stark anknytning till stadsdelen.
Personerna – kvinnor och män med olika åldrar
och olika etnisk bakgrund – får i egen person
berätta om sitt liv och sina erfarenheter. Här finns
riksdagsledamoten Arhe Hamednaca som vid
15 års ålder anslöt sig till gerillan i Eritrea; här
finns Annelie Åberg som sedan femårsåldern bott
i den lägenhet på Stamgatan som hennes morfarsfar köpte när området var nytt; här finns elektrikern Stefan Nyström som i sin ungdom inledde
en kriminell karriär i Östberga; här finns läraren
Faduma Mohamed, grundaren av föreningen
”Unga själar” som arbetar för barn och ungdomar.
Inte minst finns här också de nyss nämnda Erik
Anetoft, statarsonen som växte upp i det område
som senare skulle bli Östberga, och typsnittsdesignern Göran Söderström. Han fascinerades redan
som ung av stadsdelens framträdande graffitikonst.
Dessa personer, och flera därtill, ger den varierande bild av att leva och bo i Östberga som andra
massmedier sällan har utrymme för. På så sätt fyllde
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Östbergas barn skapar stadsdelens eget typsnitt: Östberga Type.

magasinet också rollen som utställningskatalog,
något utställningens ansvariga betonade. De såg
magasinet som ”utställningens köl” som gav
stadga och tyngd, och som gick att ta hem och
studera i efterhand. Men utställningen innehöll
också mycket annat. Längs en vägg framhölls
Östbergas åtminstone förr framträdande föreningsliv. Här visades kläder från idrottsföreningar
och här berättade ett instrument och en vinylskiva
om den nästan 100 personer stora balalajkaorkestern som fanns i stadsdelen under 1970- och
1980-tal.
Fotografier, både historiska från Stadsmuseets
samlingar och mer samtida som lånats in, fanns
uppsatta på väggar, monterade i album eller satta
i stående ramar. Bland de inlånade fanns de som
tillhörde fritidsgårdens eget arkiv, och vars motiv
visade verksamheten från 1970-talet och framåt.
Några av dessa förstorades upp och fick en framskjuten plats i utställningen, bland annat en bild
på två kvarterspoliser som spelar labyrintspel inne
på ”fritis” och en bild på ungdomar som röker.
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Också den bilden är tagen på fritidsgården, i en tid
när rökning inomhus var självklar och vedertagen.
Bortåt 30 år senare, på en av de programkvällar
museet höll när utställningen öppnat, kom bildens
huvudperson på besök och kände igen sig. Nu
röker hon inte längre.
Utställningen fick även en pendang på Stam
gatan, i och med ett samarbete med Gamla Öst
berga Bageri (som också bedriver en kombinerad
kafé- och lunchrestaurangverksamhet). De fotografier som ursprungligen togs fram för att visas
på Östberga Community Center, kunde nu i stället
visas på Stamgatan. Bilderna hängdes den 20 och
21 april 2017, det vill säga cirka fyra och en halv
månad innan vernissagedatum för den större
utställningen. På så sätt kom de både att fungera
som reklam för det som komma skulle, och som en
utställning i sig. Samtidigt var de ett försök från
museets sida att överbrygga gränsen mellan det
äldre och det nyare bostadsområdet. Hur väl det
syftet uppnåddes är svårt att säga, men de facto
kom besökare från Stamgatan till utställningen på
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Kombinerad fritids- och utställningslokal.
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Östbergahöjden. På kaféet framhöll man också
flera gånger hur glada de var för fotografierna,
vilket intresse de hade väckt och hur många samtal
som förts kring dem.
Lokalen
Länge var det oklart vilken byggnad utställningen
skulle husera i. Valet stod i praktiken mellan två
platser: ÖCC:s gamla lokal med stora fönster och
fint ljusinsläpp och fritidsgården med en verksamhet
som skulle pågå även under uppbyggnads- och
visningsperioden. Om än praktiska hänsyn talade
för det förstnämnda alternativet, var det problematiskt att för en så kort period få tillgång till ÖCC:s
lokal. När en förfrågan hos fritidsgårdens föreståndare på stående fot besvarades med ett ”JA!”
och när även stadsdelsnämnden ställde sig positiv,
sågs lokalfrågan därför som löst. Under perioden
29 september till den 4 november var utställningen
öppen mellan klockan 18 och 20 måndagar till
torsdagar samt lördagar. Torsdagar kunde man
även besöka den på eftermiddagstid, mellan
klockan 14 och 16.
Att ha en utställning i en lokal som samtidigt
fungerar som fritis och fritidsgård, ställer emellertid speciella krav. Eftersom uppemot trettio barn i
åldrarna tio till tolv år vistades där under eftermiddagarna, måste både material och innehåll anpassas
efter det. Som nämnts ovan tålde spelpjäser och
annat hårdare tag, och innehållsmässigt fanns
inget som kunde skrämma ett barn. Men även
kommunikationen mellan de museianställda och
de arbetande på fritidsgården var viktig. Vad som
hände under utställningsbygget måste hela tiden
stämmas av med personalen. Detta ställdes särskilt
på sin spets när den ovan omtalade dödskjutningen
vid Östberga torg ägde rum bara någon vecka
innan utställningens planerade vernissage.
På grund av andra arbetsuppgifter kom museets
personal inte till Östberga förrän ett par dagar efter
mordet. De upplevde att stämningen på fritidsgården
var skärrad och att det – även om de inte fick höra
det rakt ut – fanns en skepsis till att fritidsgården
skulle användas i utställningssyfte. Tanken på att
den därmed skulle vara öppen för alla – det vill
säga även kriminella – verkade inte tilltala samtliga

32

STADSMUSEET | STADSMUSEET PÅ PLATS

anställda. Det tycktes också finnas en tro att museets
medarbetare var rädda för att komma till Östberga.
Johan Stigholt och Sara Hedberg realiserade därför
planer som funnits redan innan på att flytta sitt
kontor till fritidsgården. Sedan skötte de allt planerings- och skrivbordsarbete därifrån. Stadsmuseet
stod också i kontakt med stadsdelsförvaltningens
preventionssamordnare samt med fritidsgårdens
ansvarige chef.
Vid den här tidpunkten var det dock långtifrån
självklart att utställningen skulle bli av. De ansvariga för fritidsgården liksom för ÖCC och
Fryshuset – också en aktiv organisation i området
– betonade dock att dess realiserande var viktigt
även ur en symbolisk betydelse: de kriminella
skulle inte få styra vad som händer i området.
Vernissagen sköts dock upp i två veckor för att
stämningen skulle lugna sig något, och i samspråk
med fritidsgårdens personal gjordes en del justeringar i utställningens formspråk. För att inte
bjuda in gängmedlemmarna alltför tydligt lyftes
texten ”Välkommen in” bort från gårdens entré,
och ovannämnda bild på de labyrintspelande
poliserna flyttades längre in i lokalen. Samtidigt
minskades den ned i storlek; från att ha varit
planerad som en stor vepa fick den ett betydligt
mer konventionellt fotografiskt format.
Samma dag som utställningen hade vernissage
publicerade tidningen Expressen ett flera sidor
långt reportage om Östberga och kriminaliteten
i området. Andemeningen var att stadsdelens
befolkning levde i skräck, och att de kriminella
i princip styrde och ställde som de ville. På vernissagen talade många besökare upprört om reportaget
och dess i deras ögon kraftiga snedvinkling.
Eftersom de utställningsansvariga tillsammans
med Anna Ulfstrand träffat tidningsskribenterna
innan publiceringen, berättade Johan Stigholt på
Facebook om detta möte. Journalisterna hade
tyckt att det var fegt att inte ta ställning mot den
i deras ögon styrande kriminaliteten och kom trots
inbjudan inte på vernissagen. Johan Stigholts
inlägg, som publicerades i grupper med Östberga
som gemensamt tema, avslutades med en upp
maning:
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Ingen som vill leva i ett väl fungerande
samhälle tjänar på gränser och uppdelningar mellan människor, förutom krafter
som vill splittra och söndra. Jag vill därför uppmuntra er både på Stamgatan,
Östbergahöjden, Backarna och er som
bott i områdena tidigare komma förbi oss
från Stadsmuseet när vi finns på plats på
fritidsgården och under våra föreläsningar på caféet på Stamgatan. Vi vill ta
del av just dina minnen, berättelser och
reflektioner. Den 1 november 2018, när
vårt huvudmuseum vid Slussen är färdig
renoverat, så kommer Östbergautställ
ningen att följa med in till stan och visas
på plats i museet. Då kommer vi med er
hjälp ha möjlighet att berätta och visa än
mer om den plats med dess människor
som kallas Östberga, som nu, efter två
års arbete på plats, för all framtid kommer att ha en speciell plats i mitt hjärta.
Förloppet
Östberga, Östberga: människorna, händelserna
och historien öppnade slutligen den 29 september.
Invigningstalade gjorde kulturborgarrådet Roger
Mogert liksom Faduma Mohamed, föreningen
Unga själars grundare, och elever från Kultur
skolan hade dansuppvisning. Utanför entrén
grillade Fryshuset och ÖCC korv och hamburgare
till hugade personer. Kvällen blev en smärre succé
med cirka 300 besökare.
Utställningen hade öppet 24 kvällar och fem
eftermiddagar under den sex veckor långa visningsperioden. Samtidigt ägde en omfattande programverksamhet rum, huvudsakligen baserad på olika
museimedarbetares engagemang i stadsdelen.
I ett internt mail sammanfattade Stadsmuseets
programproducent en av kvällarna med följande
ord:

Igår föreläste [byggnadsantikvarien]
Per Olgarsson på Östberga gamla bageri.
Vi bjöd på kaffe/te och de som ville kunde
handla smörgås eller kaffebröd. Det var
33 personer i publiken som även tittade

på den fina fotoutställningen /…/
Föreläsningen var mycket bra. Per satte
in Östbergas två delar i sitt sammanhang
och i Stockholms stadsutvecklings historia. Per visade många foton och bilder.
Publiken var nöjd och intresserad och
rätt många dröjde sig kvar för att ställa
frågor till Per. Lotta med personal på
bageriet tyckte att det var roligt och är
verkligt bra ”marknadsförare” av våra
program och utställningen.
Under andra programkvällar berättade bland andra
Anna Sönsteby Lilliehöök om Östbergas arkeologiska historia, Bo Larsson om de intervjuer som
utförts i stadsdelen och Ingrid Åkerlind om insamlade fotografier och på vilket sätt de berikar Stads
museets bildsamling. Ett föredrag om konsten
i Östberga fick på grund av sjukdom ställas in,
men kunde istället hållas i mars 2018.
Lördagen den elfte november 2017 var bestämd
som sista utställningsdag. Stadsmuseet bjöd på
kaffe, te, smörgås och kex samt olika sorters
pålägg, och utställningen visades för intresserade
besökare. På initiativ av Östberga odlarförening
avslutades kvällen med en ljusfest och en ljusvandring i området. Många av lyktorna som då
lyste i mörkret hade tillverkats av barnen på
fritidsgården, under en workshop ledd av
Stadsmuseet. En barnkör uppträdde framför fritidsgården, varpå processionen med lyktor avgick
till odlarföreningens område. Tal hölls både där
och när tåget var tillbaka på Östberga torg, bland
annat av stadsdelsnämndens ordförande Ulf
Wahlter. Fritidsgården hade sedan disco till midnatt, blandat med uppträdanden av artister som
Dogge Doggelito. Liksom under vernissagen bjöd
Fryshuset och ÖCC på grillad korv och hamburgare.
Uppskattningsvis besöktes fritidsgården av 250
personer under kvällens gång, och föreståndaren
sa att det var precis så här hon hade hoppats att det
skulle bli: ”Detta är början på allaktivitetshuset!”
Efter ljusfesten kom ett mail adresserat till
Stadsmuseets personal från odlarföreningens
ordförande:
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Dogge Doggelito uppträder på utställningens sista kväll.

Jag vill varmt tacka er för ert fina engage
mang och arbete i Östberga. Varmt tack
också för er hjälp med ljusfesten 11/11
-17 i Östberga. Ni är fantastiska! Jag
hoppas att ljusfesten kan bli en tradition
i Östberga och att den växer. Lånet av
ljuslådorna gjorde stadsodlingsplatsen
så vacker även om lådorna omedelbart
skapade intresse framförallt för lek av
barnen. Hoppas att det var ok att lådorna
klarade sig från skador. Ni har verkligen
lyckats fånga Östberga i allt även i de
små lyktorna i papp. Jag önskar er varmt
lycka till med allt framöver. Tänk om ni
hade kunnat stanna kvar! Jag vet att ni
blir saknade. Jag ser fram emot att besöka
er när ni väl kommit tillbaka till era nya
lokaler.

Kommunikation
Projektet Stadsmuseet På plats Östberga kan till
stora delar sägas ha handlat om kommunikation:
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Stadsdelens invånare berättade på olika sätt för
Stadsmuseet om sina liv och erfarenheter och
Stadsmuseet försökte i sin tur föra tillbaka detta,
bland annat genom utställningen Östberga,
Östberga: människorna, händelserna och historien.
Ett stort och viktigt inslag i projektet var också all
den övrig kontakt som ägde rum mellan museets
medarbetare och de boende i Östberga liksom den
kontakt som ägde rum sinsemellan stadsdelens
invånare. Genom sådana mer informella förbindelser spreds både goodwill och kunskap om våra
olika aktiviteter, och vi fick också kunskap om
ytterligare lämpliga personer att kontakta. Att vi
till exempel ringde upp personer vi träffat och
bjöd in till olika evenemang, var både uppskattat
och effektivt. Vi vet att flera av dessa personer
kom till utställningsvernissagen efter våra telefonsamtal.
Men kommunikation kan också ses ur ett mer
specialiserat perspektiv. För att ett så pass stor
skaligt arbete som På plats-projektet skulle lyckas
krävdes det också ett strategiskt upplägg och mer
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vedertagna informationskanaler. Stadsmuseets
kommunikatör Anna Brodow Inzaina ansvarade
för detta. Det mål hon formulerade för kommunikationsinsatsen upptog ett flertal punkter. Bland
annat skulle den:
• Säkerställa att särskilt viktiga målgrupper
nåddes;
• motivera människor att besöka utställningen
och informera om olika programpunkter under
utställningens gång;
• inkludera de boende i Östberga i Stadsmuseets
ordinarie programkommunikation (som bland
annat sker genom sociala medier);
Den första punktens ”viktiga målgrupper” var
i stort sett två till antalet, varav den förstnämnda
bestod av människor som bor eller är verksamma
i Östberga med omnejd. Det kännetecknande för
denna grupp var att medlemmarna var förtrogna
med området och hade relativt lätt att slinka in på
utställningen efter jobb eller skola. Genom det
nära geografiska avståndet antogs utställningen
särskilt beröra dem; med sin kännedom om området skulle de både ha lätt för att inhämta nya kunskaper och att själva bidra med erfarenheter.
Samtidigt gällde denna närhetsprincip inte alla
inom målgruppen. Eller snarare, den geografiska
närheten tycks inte ha överbryggat den mentala
distansen mellan Gamla Östberga och Östberga
höjden/Östbergabackarna. Att minska den klyftan
var ett av utställningens mål, och i det arbetet
spelade även kommunikationen roll.
Den andra gruppen bestod av Stadsmuseets
följare och supportrar, det vill säga personer som
redan i dag får museets nyhetsbrev eller följer
museet på sociala medier. Hit räknades även personer som förväntades dela utställningens mål och
som museet antogs ha en intressegemenskap med,
exempelvis politiker och tjänstemän inom staden.
Engagemang i lokalsamhälle, i stadsbyggnad och
stadsutveckling, i ungdomsfrågor eller i integrations- och demokratifrågor är exempel på sådan
gemenskap. Det kännetecknande för dessa personer
är att de vet vad Stadsmuseet gör och att de har
valt att följa oss. Arbetet med denna grupp fick
därför en annorlunda karaktär. Personerna inhämtar
själva mer detaljerad information; därför räckte

det med att sprida kunskap om projektets befint
lighet.
Även journalister kan räknas till denna grupp,
men ur kommunikationssynpunkt kanske de
snarare bör ses som ”påverkare” – i sin yrkesroll
bevakar de olika frågor och letar efter nyheter. Vad
som värderas som sådana, är dock svårt att förutse.
Det var med dessa mål och målgrupper i minne
som museets kommunikationsinsatser företogs.
Dessa samordnades även med stadsdelsförvaltningen som genom sina kanaler spred information
om programpunkter och utställning. Affischering
var en omfattande insats. Under hela perioden och
för olika aktiviteter sattes affischer kontinuerligt
upp i Östberga med omnejd. Detta gällde såväl på
föreningsanslagstavlor som i anslutning till de
lokaler där museet hade sina delprojekt.
Alla aktiviteter som gått av stapeln i Östberga,
har räknats som en del av Stadsmuseets ordinarie
programverksamhet. Det innebär att de även
annonserats genom museets ordinarie kommunikationsinsatser såsom tryckta program, nyhetsbrev, webb och sociala medier. Programpuffar på
Facebook och Instagram har vid flera tillfällen riktats till speciella målgrupper, för att nå utanför det
ordinarie flödet och vidga antalet nådda personer.
Den projektblogg som skapades särskilt för
På plats-projektet var också en form av kontinuerlig
kommunikationsinsats (liksom att den var en del
av projektet). Genom den kunde intresserade personer ta del av arbetets gång och av vad som hände
”bakom scenen”. Bloggen skrevs huvudsakligen
av en kärna bestående av tre till fyra personer, alla
ansvariga för olika funktioner inom projektet. Att
de lyckades skapa intresse för sin verksamhet
framgår av bloggens besökssiffror: år 2016 surfade
754 personer in på något eller flera av de 53 inlägg
som gjordes, år 2017 hade den siffran ökat till
2 459 personer och 98 inlägg.
Museet sökte även en fortlöpande kontakt med
journalister, såväl personligen genom mejl, brev
och telefonsamtal som genom presstjänsten
Mynewsdesk via vilken separata pressmeddelanden
gick ut. De sistnämnda gällde ”släppet” av typ
snittet Östberga Type och utställningens invigning. Till den sistnämnda bjöds även flera kultur-
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redaktioner in. Både de stora (Aftonbladet,
Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sveriges
Radio) och de små ”drakarna” (Stockholms
tidningen, Tidningen Kulturen, Fria tidningar,
Dagens ETC, lokalradioredaktioner) fick sig vernissageinbjudningar samt utställningsmagasinet
Östberga, Östberga: 13 personliga berättelser
tillskickade. Arbetet med presskontakter fick ett
bra resultat: tidningar och radio rapporterade
kontinuerligt om projektet i Östberga och Anna
Ulfstrand intervjuades vid flera tillfällen.
De flesta personer som Stadsmuseet under
projektets gång haft ett närmare samarbete med
fick också en inbjudan till vernissagen tillsammans med ett utställningsmagasin. Det gällde till
exempel kvinnor eller män som blivit intervjuade,
de ungdomar som varit anställda som feriearbetare,
personal på fritidsgården och tjänstemän i olika
berörda förvaltningar. Personer och/eller institutioner med vilka kontakten inte varit fullt så nära,
bjöds in genom mail, telefonsamtal eller brev.
Här innefattades till exempel alla som deltagit
i de aktiviteter som museet anordnat i Östberga:
arkeologiska vandringar, fototräffar, hantverksträffar eller annat.
Sist men inte minst fick samtliga hushåll i
Östberga en personlig inbjudan till utställningen.
Dessutom sattes fyra annonser in i olika lokaleditioner av tidningen Mitt i för att nå närliggande
områden.
För att summera kommunikationen i På platsprojektet, så kan det konstateras att den diversifierade ansatsen gett ett resultat som till stor del uppfyller de inledningsvis formulerade målen. För
Stadsmuseet viktiga målgrupper har nåtts och
även om det är svårt att säga exakt vad som lockar
människor till en utställning, så kom runt 300 personer till vernissagen. Det har också visat sig att
sociala media varit viktiga för att sprida informationen om projektet och utställningen. Stads
museet har närmare 9 000 följare på Facebook och
14 000 följare på Instagram. Utöver att information har spridits om enskilda händelser i På platsprojektet, bör detta ha inneburit att synen på vad
ett stadsmuseum är och gör har vidgats.
Slutligen några ord om projektbloggen. Att denna
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slog så väl ut, beror troligen på att Stadsmuseet
haft ett så långvarigt engagemang i Östberga.
Stadsdelens invånare har på hemmaplan lärt känna
museipersonalen. Det är troligen en bidragande
orsak till att blogginläggen har delats och spritts
i de olika Facebook-grupper som har Östberga
som sammanhållande tema. Bloggen har också
varit ett sätt att ta upp ämnen som inte riktigt passat
in i de andra På plats-projekten. Östbergas graffiti
har varit ett sådant tema. Ett inlägg med rubriken
”Paradise Island: Östberga har en lång historia av
graffiti” fick till exempel 238 visningar på bloggen
och 193 delningar på Facebook.
Bloggen har också en annan fördel. Även om
i stort sett allt material från Östberga och kommande projekt slutligen hamnar i vårt arkiv, finns
den kvar på nätet och är därigenom sök- och läsbar
på ett lättillgängligt sätt. Allteftersom Stadsmuseet
startar nya På plats-projekt kommer den att fyllas
på med ytterligare inlägg om vår verksamhet.
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III. Att leva och bo i Östberga
I denna rapportdel redovisas separat ett av del
projekten i På plats, nämligen den intervjuundersökning som gått under namnet ”Att leva och bo
i Östberga”. Som inledningsvis nämndes ligger
tyngdpunkten här inte på undersökningens metodiska genomförande, utan på dess innebörd. Syftet
har, som rubriken säger, varit att i den mån det är
möjligt illustrera och lyfta fram ”livet” i Östberga.
Emellertid har avsikten också varit att ge en
nutidshistorisk ram till det större och samlade projektet. Därför rör sig såväl de enskilda intervjuerna
som den sammanlagda redovisningen av dem över
den tid som stadsdelens två huvudområden existerat, det vill säga från cirka 1960. Av två orsaker
ligger koncentrationen dock på senare tid, från
cirka 1980 till idag. Dels är det den tidsperiod som
de intervjuade personerna huvudsakligen minns,
dels ligger det samlade På plats-projektets fokus
på det yngre av de två dominerande bostadsområdena. Därav följer också att rapportdelen koncentrerar sig på Östbergahöjden och Östbergabackarna.
Gamla Östberga eller Stamgatan finns med, men
främst vid direkta jämförelser eller i avsnittet om
de två områdenas ”mentala gräns”. Om inte annat
framgår av sammanhanget är således ”Östberga”
här liktydigt med Östbergahöjden/Östberga
backarna.
Intervjuer ger ett mycket omfattande kunskapsmaterial, och det har inte varit möjligt att ge en
heltäckande redovisning av dem. Istället har vi
försökt fånga vad vi uppfattat som deras huvuddrag, vad de intervjuade personerna uppfattar som
karaktäristiskt för Östberga. Nedan följer först en
kort beskrivning av stadsdelen, därefter kommer
en redogörelse av undersökningens tillvägagångssätt varpå den empiriska delen vidtar.

Tillvägagångssätt
Rapportdelen bygger huvudsakligen på sexton
intervjuer utförda av Bo Larsson. Därtill kommer
fem intervjuer utförda av Piamaria Hallberg,
Minja Hjort, Johan Stigholt och Anna Ulfstrand.
Även dessa används i denna text, vilket gör sammanlagt tjugoen intervjuer med totalt tjugosju

personer (några har således skett med flera per
soner samtidigt).12 Intervjuerna är av semistrukturerad karaktär, vilket innebär att de genomförts
utifrån vissa bestämda teman samtidigt som deltagarna haft frihet att fördjupa vissa ämnen eller,
om så har krävts, även ta upp andra.
Intervjuerna har varat mellan cirka en och en
halv och tre timmar och kretsat kring frågor som
personlig bakgrund, områdets karaktär, föreningsliv, ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter
och andra dylika ämnen. En museispecifik fråga
som ställts rör föremål – finns det något sådant
som i någon särskild bemärkelse representerar
Östberga för intervjupersonen? Tanken med den
frågan var dels att försöka hitta särskilt symbol
laddade ting, dels att förbereda en eventuell
insamling av föremål till Stadsmuseet.
De berörda temana har dels sållats fram under
processens gång, dels genom en förförståelse av
området och dels genom att de tidigare har använts
i liknande undersökningar.13 Nedan kommer redovisningen att följa denna strukturering, men i görligaste mån kommer den också att vara kronologiskt upplagd. Eftersom intervjuundersökningen
också har ett ramgivande syfte, kommer de
beskrivna händelserna i tidsmässig ordning när
så är relevant. Detta är dock inte alltid möjligt.
Ett källkritiskt problem med intervjuer är just
svårigheten att minnas när i tiden vissa saker
inträffat. När så är fallet framgår det dock av
sammanhanget.
I likhet med detta ska också framhållas att intervjuer inte ger en exakt kunskap. De fastslår inte
etablerade faktum – ”så och så är det!”. Däremot
kan de berätta om både konkreta och abstrakta
händelser och fenomen liksom om de upplevelser,
känslor och förväntningar som dessa har fört med
sig. Intervjuer är på så sätt ett rikt material, men
det som sägs filtreras alltid genom den berättande
personens hågkomster, attityder och föreställningar.
Därför kan de i vissa fall behöva kompletteras
med andra källor. Här ligger dock koncentrationen
på Östbergabornas egna uppfattningar och intryck,
varför exempelvis källmaterial som statistik och
annat endast har använts till bakgrundsteckning.14
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Urval
De intervjuade personerna har nåtts på två sätt.
Dels genom så kallat snöbollsurval – en person
berättar om en annan som sin tur berättar om en
tredje – och dels genom att några av stadsmuseets
anställda genom sina arbetsuppgifter kommit i
kontakt med Östbergabor och presumtiva samtalspersoner. Förfarandet innebär att inte alla av stadsdelens invånare är representerade; inte minst skulle områdets ungdomar och barn kunna vara mer
framträdande. Å andra sidan har just dessa grupper
stått i centrum under dokumentationerna av
parkleken Backen och Östberga Community
Center och de har fått föra fram sin talan genom
ovannämnda dokumentation av ”deras” Östberga.
De 27 intervjupersonerna fördelar sig enligt
följande:
• Kvinnor: 15
• Män: 12
• Etniskt svenska: 22
• Annat etniskt ursprung: 5
• Födda 1970 och senare: 8
(yngst 27 år, äldst 45 år)
• Födda mellan 1950 och 1969: 8
(yngst 50 år, äldst 63 år)
• Födda före 1950: 11
(yngst 67 år, äldst 85 år)
Mellan män och kvinnor är fördelningen någorlunda jämn, och det finns en åtminstone någorlunda
spridning i ålder om vi räknar bort den yngsta
befolkningen. Den största skillnaden i fördelning
finns i stället mellan personer födda i Sverige och
personer födda utomlands eller som har föräldrar
som är det.
Siffrorna kan jämföras med befolkningsstatistiken
för Östberga per 31 december 2015, upprättad
alldeles innan detta intervjuprojekt påbörjades.15
Av Östbergas totalt 5 813 personer var 2 921 kvinnor och 2 892 män; det fanns med andra ord en
nästan 50-procentig fördelning mellan könen
vilket stämmer ganska väl med spridningen
mellan intervjupersonerna.
Åldersmässigt är statistiken inte lika finfördelad,
men man kan konstatera att 3 713 personer eller
64 procent av befolkningen vid denna tidpunkt
befann sig i åldersspannet 20 till 64 år. 649 personer
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eller 11 procent var över 65 år. Andelen äldre
(födda före 1950) bland intervjupersonerna uppgår
till 43 procent; den andelen är med andra ord
betydligt större än dess motsvarighet i den offi
ciella statistiken.
Den diskrepansen blir än större när det gäller
vad statistiken kallar för ”Invånare med utländsk
bakgrund” (det vill säga ”utrikes födda” och
”inrikes födda med två utrikes födda föräldrar”).
Denna kategori uppgår till 3 271 personer år 2015
eller 56 procent. Bland intervjupersonerna utgör
de endast fem personer eller cirka 19 procent.
Vad beror denna skillnad på? Troligen först och
främst på det sätt varpå intervjupersonerna hittats.
I så kallade snöbollsurval är det lätt hänt att det
blir samma slags personer som intervjuas; bekantskapskretsar består ju ofta av likasinnade. Ungefär
samma process bör vara gällande för den roll två
anställda på Stadsmuseet har spelat – de flesta av
de personer de rekommenderat tillhör inte invånarna som har utländsk bakgrund. Samtidigt ska
det betonas att ansträngningar har gjorts för att
komma i kontakt med fler personer ur denna kategori. Genom e-post och telefonuppringningar har
vi flera gånger försökt följa upp erhållna tips, men
utan att få gensvar. Det problemet illustrerar för
övrigt nog inte bara svårigheten att nå ”utrikes
födda”, utan återspeglar en allmän tendens i samhället. En erfarenhet är att det har blivit allt svårare
att hitta personer som har tid och möjlighet att
delta i undersökningar som denna.
Ännu en orsak till diskrepansen mellan intervjupersonernas sammansättning och det statistiska
underlaget, har att göra med undersökningens
ändamål. Eftersom ett av dess syften var att ge en
nutidshistorisk ram till det större projektet, har
vi medvetet sökt efter personer som bott länge
i stadsdelen. Ett par av dessa har levt i området
sedan deras hus byggdes – det vill säga i nästan
ett halvt sekel – och andra i trettio till fyrtio år.
En viss övervikt på svensk etnicitet och på högre
ålder ligger då i sakens natur.
Dessa ”hårda fakta” till trots, det finns även
några ”mjukare” faktorer som bör tas med i en
urvalsdiskussion. Hit kan exempelvis utbildningsnivån räknas, även om denna dels inte varit något
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prioriterat ämne i vår undersökning, dels är ett
relativt begrepp. Skolformer kan vara svåra att
jämföra med varandra, för att inte tala om att flera
av våra intervjupersoner gått interna och nog så
värdefulla kurser på sina arbetsplatser. Sådana
utbildningar räknas dock inte in i den officiella
statistiken.
Med denna reservation finns det ändå ett värde
i att redovisa de intervjuades utbildningsnivå.
Om inte annat visar det om vi som intervjuare
fallit i fällan att främst tala med våra likar; det vill
säga med personer med lång universitetsutbildning bakom sig. Av de vi intervjuat har fyra personer (15 procent) grundskola eller folkskola som
skolbakgrund, 13 personer (48 procent) har gymnasium eller likvärdigt och sju personer (26 procent) har en eftergymnasial utbildning. För tre personer (11 procent) känner vi inte till skolbakgrunden. Motsvarande siffror i den officiella statistiken
för Östberga för år 2015 är 20, 41, 34 respektive
fyra procent.16 Vi tycks med andra ord både ha
klarat oss från ovannämnda fälla och hittat per
soner som någorlunda väl sammanfaller med
den statistiska bilden. I samband härmed kan det
också konstateras att Östberga ligger något under
utbildningsnivån för hela Stockholms stad. I den
har 84 procent av befolkningen i åldersspannet
mellan 16 och 74 år gymnasial eller eftergym
nasial utbildning (32 respektive 52 procent), att
jämföras med Östbergas 75 procent.17
En kanske än mer ”mjuk” och svårgripbar faktor
har att göra med personlighet och med vilka det är
som gärna deltar i undersökningar som denna.
Flera av dem vi talat med har varit eller är engagerade i föreningsliv eller liknande aktiviteter, och
kan kanske inte ses som ”vanliga” Östbergabor –
om nu sådana existerar. Bland intervjupersonerna
finns dock också personer som skulle kunna
räknas till en sådan kategori.
Ännu en omständighet rörande intervjupersonernas sammansättning bör påtalas, även om den
inte är statistiskt relaterad. Den rör Östbergas
uppdelning i två bostadsområden. I den större
På plats-undersökningen bestämdes redan från
början att projektets fokus skulle ligga på stads
delens nyare område, varför även intervjuerna har

koncentrerats till detta. Tre av dem har dock gjorts
med personer boende i Gamla Östberga.
Hur påverkar då ovanstående förhållanden
läsningen av denna rapportdel? Kanske ändå inte
så väldigt mycket. Framför allt bör läsaren vara
medveten om att det inte är någon för Östberga
allsidig eller fullständigt uttömmande text han
eller hon har framför sig. Det finns sidor eller
aspekter av området som återstår att dokumentera.
Men i likhet med många andra kvalitativa undersökningar eftersträvar vi inte någon statistisk
representativitet eller generaliseringsgrad. Snarare
handlar det om att genom ingående intervjuer
upptäcka och lyfta fram vissa betydelsefulla drag
i det undersökta området – finns det något som är
gemensamt och kännetecknade för att ”leva och
bo” i Östberga?18
Till slut några ord om anonymitet. Några av de
personer vi talat med har önskat att de inte ska
kunna identifieras i en rapport eller annan slut
redovisning. I konsekvensens namn har därför alla
intervjuade personer fått vara anonyma, även om
de inte uttryckligen önskat så. Det finns dock risk
för att vissa personer, som har särskilda egenskaper eller har spelat en särskild roll för Östberga,
ändå känns igen av grannar och vänner. Dessa
personer har dock godkänt att deras namn finns
med vid eventuell publicering, och någon av dem
medverkar också i vårt utställningsmagasin
Östberga, Östberga: 13 personliga berättelser.

Varför Östberga?
Det finns i princip två anledningar till varför våra
intervjupersoner flyttat till Östberga. Den mest
förekommande är att man blivit anvisad en lägenhet av bostadsförmedlingen. Med reservation för
ordets negativa klang, skulle man kunna kalla det
för ett passivt tillvägagångssätt. I motsats till detta
står att man aktivt sökt en lägenhet i området.
Det sättet är kanske mest frekvent för de som bor
i Gamla Östberga, men det är – som vi ska se –
inte enbart förekommande där. Att uppdelningen
har geografiska förtecken är inte förvånande och
ligger i de två områdenas natur: i det ena bostadsrätter och i det andra (före detta) hyresrätter.
Bakom denna grova indelning i passivt och
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aktivt tillvägagångssätt, finns emellertid flera olika
berättelser som var och en säger något om
Östberga som område och under olika tider. Det
äldsta par som förekommer bland våra intervjuer
berättar att de fick sin bostad genom ett förturs
förfarande som Svenska Bostäder hade. Förturen
gällde personer som arbetade i det närbelägna
partihallsområdet, vilket mannen i paret då gjorde.
Detta var i december 1967, och mannen och hans
fru var med ett undantag de första som flyttade in
den lägenhet som de sedan bebott i ett halvt sekel.
Undantaget var husets portvakt, som också var
den person som anvisade paret vilken lägenhet de
skulle ha. När kvinnan i familjen skulle hämta
nycklarna, visade det sig att lägenheten låg på
bottenvåningen. När kvinnan protesterade, hon
ville bo högst upp, ändrade portvakten sig. Sedan
dess har paret bott på översta våningen.
Ännu ett par som bott i många år i Östberga flyttade dit 1970, strax efter deras giftermål. De fick
sin lägenhet, en trea på dåvarande Östbergahöjden,
genom bostadsförmedlingen. Då visste de inte
riktigt var området var beläget, men efter att ha
besökt lägenheten gillade de både den och områdets centrala lokalisering. Genom sitt arbete
behövde mannen arbeta närmare innerstaden,
annars var det lätt att få lägenhet i det då nybyggda
Skärholmen. De tyckte att området var välplanerat
och barnvänligt utan korsande bilvägar , och de
gillade att de kunde vara med och påverka den
omedelbara omgivningen. Några år efter flytten
till Östberga tog de på sätt och vis också ett
”aktivt” beslut i sitt bostadsval, genom att i valet
och kvalet mellan att köpa villa eller fritidshus
skaffade det sistnämnda. Därmed bodde de kvar
i området, och kom att göra så i sammanlagt 45 år.
Varför de småningom flyttade återkommer vi till
längre fram.
En tredje person att ta upp i detta sammanhang
tillhör en yngre generation än de två ovanstående.
Hon flyttade till Östberga vid mitten av 1980-talet,
men praktiserade där redan i slutet av 1970-talet.
Då kunde hon inte förstå hur någon kunde bo i
stadsdelen – särskilt inte som en person blev
skjuten i området samma år. Men några år senare,
när hon och hennes dåvarande man i väntan på sitt
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första barn satte in en bytesannons om större
lägenhet, var det just från Östberga de fick lämpligt svar – en trea i Östbergabackarna. Först var
hon lite skeptisk och ringde en vän i området.
Kunde man verkligen bo där? Det kunde man, sa
vännen, och trivas därtill. Sedan dess har kvinnan
bott i Östberga.
Ett fjärde exempel – eller egentligen ett fjärde
och ett femte eftersom det rör sig om två sammanhängande intervjuer – är hämtat från ett samtal
med en mor och en dotter. Mamman kom till
Sverige på 1970-talet som politisk flykting och
fick tillsammans med sin pappa och två bröder ett
erbjudande om en femma i Östberga. Efter ett tag
kunde hon flytta till en ny lägenhet i området tillsammans med sin man och har, med ett undantag,
blivit stadsdelen trogen. Undantaget – ett tvåårigt
arbete utomlands – till trots, när det var slut återvände kvinnan till Östberga och har sedan dess
aldrig bott någon annanstans. Här trivs hon och
har aldrig funderat på att flytta.
Kvinnans dotter, i dag i dryga 30-årsåldern och
född och uppvuxen i Östberga, flyttade emellertid
som ung vuxen till en annan stadsdel söder om
stan. Tillsammans med en kamrat ville hon pröva
att bo någon annanstans. Experimentet föll dock
inte väl ut sett ur den andra stadsdelens perspektiv.
Redan efter omkring ett år flyttade både hon och
kamraten tillbaka till Östberga, och nu kan hon
inte tänka sig att lämna området.
Vad säger då ovanstående berättelser? Till att
börja med kan vi konstatera att Svenska Bostäder
– och därmed Stockholms stad – åtminstone i
början gav förtursrätt till vissa grupper. Det äldre
paret som fick bostad på grund av mannens
arbete i Partihallarna, nämner att sedermera
kunde också sjuksköterskor och pensionärer få
sådan förtur. Enligt dem försvann systemet först
vid den ombildning till bostadsrätter som ägde
rum 2006–2007. Här fanns en social bostadspolitik som kanske var typisk för folkhemsperioden
men i våra dagar känns rätt avlägsen.
Avlägsen känns också den portvakt som omtalas
av samma par. Enligt dem försvann han också
ganska snart efter deras ankomst, men samma
funktion har nämnts i andra av våra intervjuer.
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I en av dem berättas hur en hyresgäst till en
bostadsrättsförening får decemberhyran efterskänkt, därför att personen ifråga sköter om utrustning som gräsklippare och andra maskiner. Även
det ovannämnda äldre paret åtar sig ibland vissa
uppgifter som skulle kunnat åligga en portvakt.
De passar brevlådor och vattnar blommor hos bort
resta grannar, även om de ibland är lite besvikna
på ensidigheten i kontakten. Det är tråkigt om
denna bara sker när grannarna ska resa bort.
Men den viktigaste slutsatsen kanske ändå är
att det tentativa resonemang som fördes ovan,
om aktiva och passiva bostadsval, inte tycks hålla
streck. Även om man får lägenheten sig tilldelad
av en bostadsförmedling, eller får den som ett svar
på en bostadsannons, visar våra intervjuer att det
finns andra sätt att vara aktiva. Man söker sig till
exempel tillbaka efter ”utflykter” till andra länder
eller stadsdelar, men viktigast är ändå den tid man
stannat. Att bo i en stadsdel i 30, 40 och 50 år
måste både tolkas som en aktiv handling och
som ett gott betyg till området ifråga.
Hur ser det ut i Gamla Östberga? Området där
lägenheterna redan från början var bostadsrätter?
Tillika det kooperativa HSB, med dess associationer till gedigen och skötsam arbetarklass? Vilka
berättelser gömmer sig bakom inflyttningarna där?
Vi har bara tre intervjuer därifrån, men ett åter
givande av dem pekar ändå på vissa betydelsefulla
faktorer.
Den första berättelsen från Gamla Östberga är
hämtat från en kvinna i 40-årsåldern. Hon har bott
i stadsdelen sedan femårsåldern, när hennes föräldrar bestämde sig att flytta dit från Bredäng.
Lägenheten, en trea men med en skiljevägg för att
ge ett extra rum, har varit i familjens ägo sedan
den byggdes. Det var kvinnans morfarsfar som
först köpte den, och när han flyttade till ålderdomshem fick hennes mamma överta bostaden.
Nu bor där två generationer, kvinnans föräldrar
samt hon och hennes syster. Hennes plan är dock
inte att bo kvar, utan att så småningom flytta ihop
med sin pojkvän. På grund av sjukskrivning har
ekonomin hittills inte tillåtit det.
Nästa intervjuperson har med sin familj bott i
två lägenheter i Gamla Östberga. Han och hans fru

flyttade dit i slutet av 1990-talet, i samband med
att de fick sitt första barn. Dessförinnan bodde de
i Årsta, i en andrahandslägenhet de fick erbjudande
om att köpa. Den lägenheten var dock ganska liten
och kostade relativt mycket pengar i jämförelse
med Gamla Östberga. För nästan halva den summa
de skulle betala i Årsta fick de en mycket större
bostad på bara andra sidan Årstafältet.
När så familjens andra barn kom blev även
den trea familjen köpt för liten, varför de istället
lyckades hitta en femma på 95 kvadratmeter inom
området. Då fick barnen var sitt rum, de fick ett
sovrum och ett vardagsrum och ett extra litet rum
som använts som kontor och gästrum. Där har
familjen nu bott sedan 2001.
Även för nästa person var ekonomin en viktig
orsak till boendet i Gamla Östberga. Han och hans
sambo är båda konstnärer, och har som sådana
fluktuerande och inte alltid så höga inkomster.
Mannen hade tidigare en bostadsrätt i Årsta, men
när paret skulle flytta ihop var denna med sina
24,5 kvadrat för liten. Priserna i Årsta hade också
stigit för kraftigt för att de skulle ha råd att köpa
större där. Då blev Östberga en möjlig lösning,
med sina betydligt lägre priser. Ett plus är också
att den 3,5:a paret bor i har ett avskiljbart litet rum,
som går att hyra ut till inneboende. Som konstnär,
menar mannen, måste man vara duktig på att leva
billigt och hitta olika ekonomiska lösningar.
Om vi återvänder till den diskussion om aktivt
respektive passivt tillvägagångssätt som fördes
ovan, kan man naturligtvis säga att lägenhetsinnehavarna i Gamla Östberga står för ett aktivt sådant.
De har inte blivit tilldelade sina bostäder av
bostadsförmedlingen, utan själva sökt upp och
undersökt möjliga alternativ. Men om man ger
orden ”aktiv” respektive ”passiv” en lite djupare
betydelse och bortser från det fria val som det
förstnämnda ordet implicerar, blir bilden annorlunda. Då tycks det för åtminstone två av våra
intervjupersoner vara främst ekonomin som styrt
bostadsvalet, inte platsen Gamla Östberga i sig.
En annan sak är att alla de tre intervjuade personerna trivs bra i området, om ”konstnären” än bara
bott där i ett knappt halvår.
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Gränsen mellan Gamla Östberga och
Östbergahöjden/Östbergabackarna
Ett tema som berörs i nästan samtliga av våra
intervjuer är gränsen eller skillnaden mellan
Östbergas två bostadsområden. Det handlar då
främst om en mental gräns eller en ”osynlig mur”
mellan respektive område. Den gränsen tycks vara
utbredd i hela stadsdelen och anger Gamla
Östberga som ”finare” och Östbergahöjden/
Östbergabackarna som ”bråkigare” och mer socialt
och kriminellt belastat. En aspekt i detta synsätt,
en aspekt som också tycks ha blivit något av en
nyckelsymbol, är den ”obefintliga väg” som finns
mellan områdena och vars öppnande en gång sägs
ha stoppats av bostadsrättsföreningen i Gamla
Östberga.
En av stadens tjänstemän har arbetat många år
i området och nämner i vår intervju med honom
just den vägen. Han spårar synsättets uppkomst
redan till tiden före byggandet av det yngre
bostadsområdet. Gamla Östberga, bestående av
cirka 800 bostadsrättslägenheter, var från början
ett experimentområde. Där var i princip bilfritt,
där fanns en stor öppen yta med parklek och där
fanns ett närliggande berg med möjlighet till bärplockning och svampletande. Redan där ser tjänstemannen en möjlig konfliktorsak, ett skäl som
kanske inte späddes på men väl underbyggdes
genom att det nya området enbart bestod av hyresrätter. Till detta kom sedan ett rent fysiskt hinder
för kontakt. Tidigare fanns en väg mellan områdena,
inritad av stadsplanerare som förbindelse eller
lokalgata. Men av någon anledning var denna
spärrad av betonghinder, vilket omöjliggjorde
bilkörning mellan platserna. Ville man ta bilen
mellan dem måste ta man ta sig ut på den närliggande trafiklänken. Idag är vägen helt borttagen
och ersatt av en gräsyta.
Enligt tjänstemannen fanns således redan från
början såväl en viss misstrogenhet som ett rent
fysiskt kontakthinder. Han får stöd i den uppfattningen av en av de intervjupersoner som bor i
Gamla Östberga. Denne, som bott i området i
drygt 15 år och även under många år engagerat sig
politiskt i stadsdelsnämnden, nämner även han
avsaknaden av vägar mellan området som en
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bidragande orsak till den mentala gränsen mellan
områdena. Även om det nu finns en asfalterad
gångbana mellan dem ser han denna brist som en
orsak till att där finns ett större psykologiskt än
fysiskt avstånd.
Även andra orsaker finns. En förklaring mannen
fick höra när han och hans familj kom till området,
var att ett uppmärksammat mord skedde i
Östbergahöjden/Östbergabackarna när området
var precis nytt. Den händelsen ska redan från
början ha angett tonen och fått de boende i Gamla
Östberga att verkligen poängtera var de bodde.
Idag, när hyresrätterna i det senare byggda området
till överväldigade delen ombildats till bostads
rätter, tror han dock att frustrationen och differensen är på väg att försvinna. När barnen var små
ville han och hans fru emellertid inte låta dem gå
i skolan där. Där talades det många språk, där
fanns det sociala problem och där saknades kontinuitet bland lärarna. ”Vi ville att barnen skulle få
en bra start i livet, därför valde vi en annan skola.”
Även i Östbergahöjden/Östbergabackarna finns
åsikten att tillgängligheten mellan områdena bör
förbättras. En äldre man pekar på vad han kallar
för käppexpressen, små lokalbussar som åker
mellan olika platser av vikt för äldre människor.
Dessa borde kunna lägga sin slinga också till den
nyare och inte bara inom den äldre delen av stadsdelen, men detta tillåts inte. Den uteblivna käppexpressen är i mannens berättelse ett exempel på
den vi och dom-känsla som finns i respektive
område, men grundorsaken förlägger han till de
socioekonomiska förhållandena: ”Det är lite finare
att bo där, därför att det är bostadsrättsföreningar
där. Och ghettot då, det är att bo i allmännyttan.”
Vägen och käppexpressen är två tydliga sym
boler för den ”osynliga muren” mellan Gamla
Östberga och Östbergahöjden/Östbergabackarna –
en företeelse som vi också hört mycket om i våra
andra aktiviteter i stadsdelen. Men i stort saknar
intervjuerna konkreta formuleringar om hur denna
mur tog sig uttryck. Kanske var våra frågor inte
välformulerade nog, men kanske är det också svårt
att ge ord åt en sådan känsla mer än i allmänna
ordalag. De flesta av intervjupersonerna pekar på
just den socioekonomiska aspekten: att Gamla
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Östberga är ett helt annat område, att det är där lite
mer välbeställda människor bor. Så gör även en
kvinna som bodde i området mellan cirka 1990
och 2005. Enligt henne var det stenhårda gränser.
Östbergahöjden/Östbergabackarna var det fattiga,
de vanliga hyreslägenheterna. Att äga en lägenhet
var ouppnåeligt för de flesta. På Stamgatan, Gamla
Östberga, där fanns HSB-lägenheterna, de som
hade pengar. Kanske, säger kvinnan, var det därför
bra att ombildningen sedan kom, att människor
som trott att de aldrig skulle kunna köpa en lägenhet fick så förmånliga erbjudanden.

Från hyresrätter till bostadsrätter
Den mest genomgripande förändringen i
Östbergahöjdens/Östbergabackarnas historia torde
vara ombildningen från hyresrätter till bostads
rätter. På knappt tio år – från 2006 till 2014 –
minskade hyresrätternas andel av stadsdelens
totala lägenhetsbestånd från nästan 60 procent
till mindre än tio procent. År 2014 ägde allmännyttan, Svenska Bostäder, 177 av de totalt 2 368
lägenheterna.19
Ombildningen medförde både positiva och
negativa reaktioner, och bland våra intervjupersoner förekommer såväl de som starkt engagerade
sig för som de som var lika starkt engagerade
emot. Dessutom finns det dem som var emot när
försäljningen ägde rum men som sedan, när den
väl var ett faktum, engagerade sig i sina respektive
bostadsrättsföreningar. Det finns också de som
inte har köpt, utan fortsatt att vara hyresgäster.
Nu med sina grannar som hyresvärd.
Att ombildningen var omstridd redan från
början framstår klart av intervjumaterialet. Mot
sättningarna underblåstes dessutom av att processen var utdragen i tid och beroende av politisk
majoritet i stadshuset. De borgerliga partierna var
för ombildningen och socialdemokraterna med
stödpartier var emot. När det senare blocket fick
majoritet 2002, kom därför den så kallade stopp
lagen, vars praktiska konsekvens var att ombildningen sköts upp ett antal år. En Östbergabo, starkt
politiskt och föreningsmässigt engagerad, och
enligt egen utsago mycket drivande mot ombildningen, fick till stor del bära hundhuvudet för detta.

Bland annat blev han hotad, kallad rasistiska tillmälen och fick sin bil förstörd. Personen ifråga är
socialdemokrat, men säger att det inte enbart var
av ideologiska skäl som han ville bevara allmännyttan och hyresrätterna. Det gällde också att
bevara mångfalden inom det större området: i de
närliggande bostadsområdena, som i Liseberg och
Gamla Östberga, dominerade villor och bostadsrätter.
Mannen menar också att det förekom fusk och
oegentligheter när ombildningsprocessen började
igen efter 2006 års maktskifte. Bland annat hade
hans eget namn inkluderats bland dem som ville
att ombildningen skulle ske, och felaktig information om hur processen gick till gavs till personer
som inte behärskade det svenska språket. Mannen
får stöd av flera andra intervjupersoner som säger
att det skedde såväl fusk med fullmakter som otillbörliga påtryckningar mot personer som inte hade
förutsättningar att rätt förstå processen. På det
senare finns en mycket konkret beskrivning i en
av våra intervjuer:
Det var en man som började gå på mina
grannar som inte kunde svenska. Han
hade med ett papper till dem som han
ville att de skulle skriva på, där de sa upp
sitt hyreskontrakt. Som tur var ringde
min granne på min dörr och frågade vad
det stod på papperet. Så jag bara: Vadå
uppsägning! Då fick jag frispel. Gå på
folk som inte kan svenska och be dem
skriva under! Bara för att det skulle bli
majoritet för att huset skulle ombildas
till bostadsrätt och han skulle få köpa!
Så jag bara ”don’t sign, don’t sign!”
Jag räddade henne där.
Det fanns emellertid också personer som var för
ombildningen. En kvinna i 60-årsåldern som bott
i Östberga många år innan ombildningen ägde
rum, engagerade sig tidigt och tillhörde också den
första förening som skulle köpa. Det köpet gick
dock i stöpet i när stopplagen infördes, vilket fick
kvinnan att undra över beslutets politiska innebörd: vad betyder det när det ombildas ”utav
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helvete” i innerstaden, men att Östberga som
första förort får nej?
Kvinnan blev tidigt medlem i bostadsrättsföre
ningens styrelse, och knackade i informationsoch värvningsarbetet flitigt på husets alla dörrar.
Orsaken till det arbetet och till det egna lägenhetsköpet, förlägger hon dock inte till vinstintresse.
Även om det var ett bra köp, gjorde hon det inte
för pengar. Dels ville hon att området skulle stabiliseras socialt och dels började hon, som hon
säger, se ”vart det lutade i samhället” och ville
säkra sin bostad.
Ett liknande synsätt har en kvinna som varit
aktiv i sin bostadsrättsförening sedan denna hade
en interimsstyrelse, och som nu även är dess ordförande. Hennes bostadsrättsförening tillhörde de
första som ”köpte loss”, då till ett väldigt billigt
pris. För sin trea på 83 kvadrat betalade hon strax
under 450 000, nu är den värderad till två och en
halv miljon. Men, säger hon, hon ska inte flytta
någonstans och även om hon skulle, vart skulle
hon då ta vägen? Vad får hon för lägenhet i
Stockholm för de pengarna, även frånsett att lån
och vinstskatt först ska betalas?
Kvinnan har bott i Östberga sedan slutet av
1980-talet, och menar, liksom föregående intervjuperson, att ombildningen har förändrat området
positivt. Det är en större gemenskap nu, folk är
inte längre lika anonyma, och man har blivit mer
mån om sin boendemiljö. Det sistnämnda gäller
även utanför husens väggar och även nuvarande
hyresgäster, det vill säga personer som inte köpte
sin lägenhet vid ombildningen.
Den bostadsrättsförening kvinnan är ordförande
i har cirka hundra lägenheter och 15 hyresgäster.
Vid tidpunkten för ombildningen var det runt
30 personer som av varierande orsaker valde att
inte köpa. Några äldre personer ville inte, men de
allra flesta hade skulder och kunde inte få lån.
Sedan dess har några avlidit och några flyttat och
någon köpt loss under det halvår som ombildningspriset gällde. Enligt kvinnan är dock de
kvarstående hyresgästerna nöjda med sin bostadsstatus. De har fått renoverat efter önskemål och
flera tycker att det är bättre nu än under Svenska
Bostäder.
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Av de hyresgäster som vi talat med bekräftar de
flesta den bilden. En av dem, för övrigt boende i
just ovanstående förening, var stark motståndare
till ombildningen, men kan inte säga något negativt om sin nuvarande hyresvärd. Hon har hört
”värstinghistorier” från både förr och nu, men
säger sig ha haft bondtur och hamnat i rätt förening.
För bara ett par år sedan fick hon också lägenheten
helrenoverad med nya vitvaror och nya tapeter
utan att själv ha bett om det.
En annan hyresgäst, i en annan av Östbergas
bostadsrättsföreningar, var också hon stark aktiv
motståndare till ombildningen när den skedde.
Hon och andra som var emot visste att många
skulle köpa för att spekulera, att de skulle förvärva
lägenheterna för att sedan bara sälja dem. Det ville
inte hon göra, hon ville inte tjäna pengar på sitt
boende. Hon har aldrig ångrat sitt icke-köp, och
menar att när försäljningsprocessen väl var över
försvann mycket av osämjan. Nu trivs hon bra
i sin lägenhet och som hyresgäst.
En tredje hyresgäst, i en tredje förening, är dock
mindre nöjd med sina värdar. Efter en skada i
lägenhetens badrum har hon tvistat med dem om
var ansvaret ligger, och tagit hjälp av hyresgäst
föreningen. Hon säger att ärendet drivits till
Hyresnämnden och att föreningen ålagts en större
summa pengar i vite om felet inte åtgärdas.
Samma kvinna drabbades också av en för henne
mer oförutsedd konsekvens av ombildningen.
I och med att hon bytte hyresvärd, förlorade hon
alla sina köpoäng hos Svenska Bostäder. Eftersom
hon bott där sedan tonåren, hade hon, om hon
velat, ”kunnat ha en lägenhet på Södermalm nu”.
I ytterligare en intervju med en hyresgäst, även
denna gång en kvinna, uttrycks åsikten att Svenska
Bostäder var bättre som hyresvärd och att det är
stor skillnad på bemötandet då och nu. När kvinnans familj (hon var själv i tonåren då) behövde
hjälp med lägenheten kom Svenska Bostäder
direkt, nu skjuts nödvändiga underhåll upp och
det är mycket ifrågasättande och diskuterande:
”Det är mycket ’jamen, det här får ni stå för själva’
eller ’det här har ni gjort, ni har orsakat skadan
själva’.”
När ombildningen ägde rum blev hennes familj
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orolig. Kvinnan minns att det talades mycket om
processen i radio- och tv-nyheterna, och att hennes
mamma var ängslig. Hur skulle de göra? Skulle de
bli tvungna att flytta? Till slut bestämde sig dock
familjen för att stanna kvar som hyresgäster till
den nybildade bostadsrättföreningen.
Två övergripande synpunkter på ombildningen
har tagits upp i flera intervjuer. Den ena utspelar
sig på vad man kalla för den lokala nivån och
handlar konkret om den brist på föreningslokaler
som ombildningen medförde. Den uttrycks väl av
en äldre man som haft en bostadsrätt i området,
men som nu är hyresgäst i en av de lägenheter som
fortfarande ägs av Svenska Bostäder. Under de
cirka 15 år mannen bott i Östberga har han varit
aktiv i flera av stadsdelens föreningar, däribland
dess hyresgästförening. Han beskriver hur före
ningar under allmännyttans tid betalade en symbolisk peng i hyra för olika gemenskapshetslokaler,
och hur detta system mycket snabbt försvann när
bostadsrättsföreningarna etablerades och ville ha
årshyror på uppåt 60 000 kronor. Det tog enligt
mannen bara ett år innan allt det gemensamma var
försvunnet.
Den andra övergripande synpunkten berör såväl
den privata som den samhälleliga sfären och har
en principiell innebörd. Flera av våra intervju
personer var emot ombildningen, men köpte ändå
in sig i sin bostadsrättsförening. De ville inte bli
hyresgäst till sina grannar. Så gjorde till exempel
den ovannämnde person som var starkt aktiv mot
ombildningen, och så gjorde en kvinna (dock inte
någon av ovannämnda personer) som idag är
engagerad i sin förenings styrelse. Hon tyckte att
idén att omvandla ett område till att enbart bestå
av bostadsrätter var helt felaktig. Inte minst skulle
ungdomarna vara tvungna att skuldsätta sig kraftigt bara för att flytta hemifrån. Kvinnan röstade
nej under processens alla steg, men köpte ändå till
slut. Hellre det än att bli hyresgäst till sina före
detta grannar.
Det par som efter många år i Östberga lämnade
stadsdelen, köpte också sin lägenhet vid ombildningen. De var kanske inte motståndare till själva
ombildningen, men väl till det sätt den gjordes.
De betalade 600 000 kronor för en fyrarumslägen-

het som dagen efter var värd över en miljon, något
de anser var oförskämt billigt och rena prisdumpningen. De hade, som de säger, betalat skatt till
området sedan sin ankomst, och nu skänktes
pengarna bort. Men också mannen i detta par
engagerade sig sedan i sin bostadsrättsförenings
styrelse.
I skrivande stund har gått cirka tio år sedan
ombildningen genomfördes. Som antytts ovan
tycker flera av våra intervjupersoner att följderna
av den huvudsakligen har varit positiva. Några
anser visserligen att blandningen av de två
bostadsformerna kunde vara större, men de säger
också att området har stabiliserats, det har blivit en
större gemenskap och man bryr sig mer om sin
boendemiljö. Men det finns också de som inte ser
någon större skillnad – det var bra under Svenska
Bostäders tid och det är bra nu – och de som är
mer kritiska. Till dem hör den äldre man som
tidigare var aktiv i hyresgästföreningen. Enligt
honom blev det större skillnad på ditt och mitt, och
även om inte alla gillade att delta i olika föreningsaktiviteter finns det i praktiken inga föreningar
idag. Själva ”det sociala kittet i Östberga” förstördes när ombildningen genomdrevs.

Föreningsliv
I våra intervjuer om Östberga nämns ett stort antal
föreningar som alla tycks ha existerat tiden före
ombildningen till bostadsrätter. Det är föreningar
med grund i politiska åsikter eller ekonomiska
förhållanden, det är föreningar som bottnar i olika
slags tillhörighet som etnicitet eller kön, det är
föreningar som inriktar sig på intressen som sport
eller motor. Sammantaget förefaller de bekräfta att
det ”sociala kitt” som mannen ovan talar om har
existerat och uppehållits genom ett starkt organisationsväsende.20
Samtidigt tycks det vara en sanning med modi
fikation. I flera intervjuer förekommer åsikten
att det till stora delar rörde sig om ett konstruerat
föreningsliv. En av våra sagesmän menar att
Östberga i princip varit identifierat som problemområde sedan början av 1970-talet och därför
också varit föremål för olika samhälleliga insatser.
Såväl staten som Stockholms stad har skjutit till
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medel till projekt med namn som Ytterstads
satsning, Demokratisatsning och Storstads
områdessatsning. Man har lyssnat på vad med
borgarna säger, och ekonomiskt stöttat olika
konkreta projekt. Problemet är dock, säger denne
person, att när pengarna en gång tar slut, dör också
projekten. Uthålligheten saknas, och även om
myndigheterna själva tror på sina åtgärder blir
konsekvenserna destruktiva. När förväntningar
och förhoppningar inte infrias och den önskade
utvecklingen uteblir, skapas bitterhet och upp
givenhet. Man har varit med om det här förut:
först känslan av att vara speciell, sedan besvikelsen
över det uteblivna resultatet.
Åsikten får till viss del stöd i det övriga intervjumaterialet. Ett par som bott i närmare 20 år i stadsdelen men som flyttade därifrån omkring år 2000,
berättar om en av ”alla satsningar på Östberga”
(”för det har vi ju varit med om några stycken”).
Pengar satsades och det fanns flera olika konkreta
förslag, bland annat att ha en 4H-gård på
Årstafältet. Studieresor till Holland gjordes för
att besöka stadsbondgårdar, men någon gård på
Årstafältet blev det inte. Det blev istället ”en tummetott av alla dessa miljoner”. Men poängen de vill
föra fram med exemplet är att det finns engagerade
personer som driver en idé ett antal år, tills responsen eller hjälpen uteblir. Då orkar personerna inte
längre, geisten försvinner och projektet läggs ner.
Men samtidigt som paret lägger fram denna lite
desillusionerade syn, berättar de inte utan stolthet
om ett annat projekt. Detta, en motorförening som
de och andra Östbergabor var initiativtagare till,
drogs igång i slutet av 1980-talet. Paret är lite
svävande kring tidpunkten men kan precisera den
genom att Globen då var nybyggd (den invigdes
1989). Eftersom den container projektets verksamhet pågick i hade Globen som bakgrund, fick
det namnet Kuben.
Avsikten var att fånga upp ”motorgrabbar”,
unga män eller pojkar som hade motorintresse
men som via exempelvis bilstölder riskerade att
hamna i ett kriminellt liv. Genom Kuben och
genom att ”skruva med deras bilar” kunde man
i förebyggande syfte bygga en relation till dem.
Projektet utvidgades så småningom. Genom social-
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förvaltningen fick man tillgång till en gård på Gålö
i Stockholms skärgård och mannen i paret anställdes som ansvarig för ungdomarna. Pengar från
Allmänna Arvsfonden garanterade verksamheten
som nu var att under mannens ledning och med
ungdomarnas hjälp rusta och göra i ordning
gården på Gålö.
Verksamheten tycks ha gett ett gott resultat, för
paret uppskattar att cirka 40 procent av deltagarna
hamnade på fötter. Då var några av dem ändå
beroende av tunga droger som heroin. Efter cirka
ett och halvt år rann verksamheten på Gålö av
oklar anledning dock ut i sanden. Det rörde sig
emellertid inte av pengabrist för medlen från
Allmänna Arvsfonden var inte slut, tvärtom
lämnade mannen tillbaka återstoden.
Hur länge själva projektet Kuben fortsatte som
verksamhet förtäljer inte intervjun med paret, men
i en annan av våra intervjuer nämns en livslängd
på ”en åtta, tio år säkert”. Orsaken till att det upphörde tycks ha varit att drivande personer antingen
flyttade eller avled. Exemplet med Kuben och det
sammanhängande projektet på Gålö visar emellertid att det i Östberga fanns långvariga och lyckosamma föreningsprojekt som inte initierades
uppifrån.
Goda Grannar är ytterligare en förening som
nämns i våra intervjuer och som tillkommit på
initiativ av Östbergabor själva. Av några personer
omtalas den som en utbrytargrupp ur områdets
ordinarie hyresgästförening, av andra som en
förening grundad just för att främja grannsämjan.
Samma par som uppskattade Kubens livslängd till
åtta eller tio år binder samman de båda projekten.
Goda Grannar bildades, menar de, när ett antal
Östbergabor bröt sig ur Hyresgästföreningen efter
att denna nekat dem stöd i arbetet med oroliga
ungdomar. Ur Goda Grannar utkristalliserades
sedan Kuben och verksamheten runt det projektet.
Ett mellanting mellan det ”ovanifrån” och det
”underifrån” initierade projektet förefaller
Byalaget ha varit. En kvinna som flyttade till
Östberga i början av 1990-talet och var aktiv inom
detta, beskriver dess tillkomst som en del av
Ytterstadssatsningen. Men för att denna satsning
skulle komma till stånd behövdes ett omfattande
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organiseringsarbete på plats. Som en tjänsteman
på besök enligt kvinnan uttryckte det: För att
Östbergaborna skulle kunna vara aktiva inom satsningen, måste de ha föreningar att verka genom.
Nu fanns det visserligen redan en mängd sådana
i stadsdelen men för henne, som inte var medlem i
någon av dem, passade Byalaget bra.
Syftet med Byalaget var, med kvinnans ord,
”lite pseudodemokratiskt”. Politikerna hade vissa
mål med sitt förändringsarbete, och ville ha medborgarna med sig i dessa. Förslagen Byalaget tog
ställning till var inte egenproducerade, utan kom
alltid färdigformulerade. Men detta till trots var
arbetet inom det värdefullt. Det gav gemenskap,
det var ett sätt att lära känna personer och det var,
inte minst, ett sätt att påverka området även om det
inte skedde via politiska beslut. Byalaget ordnade
med de så kallade Östbergadagarna och med olika
festivaler med musik och med mat från olika
länder.
Det är i denna möjlighet till påverkan som kvinnan söker orsaken till sitt föreningsengagemang.
Att man, som hon säger, faktiskt vill göra saker
för andra, även om det innebär att man samtidigt
förbättrar för sig själv. Men det var också därför
som det ibland kunde kännas otacksamt. Många
engagerade sig aldrig men hade ändå åsikter: varför tog man inte dit det bandet i stället och varför
gjorde man inte så i stället? Hon blev en gång
beskylld för att ”bara sitta och bestämma saker
här i Östberga” och hon minns ett möte som slutade
i kalabalik. Någon slags förändring skulle göras
och Byalaget hade gett synpunkter. Folk ”skrek
och bråkade” och själv kände hon sig alldeles
matt. Samtidigt poängterar hon att sådana händelser inte är specifikt för Östberga. Det hade lika
gärna kunnat hända i den mer statusfyllda stadsdel
hon nu bor i.
Vad kvinnan säger kan också tolkas som att det
behövs personer med drivkraft, uthållighet och
engagemang för att ett föreningsliv ska fungera.
Uttrycket ”eldsjäl” förekommer också i vårt
intervjumaterial. Kanske kan ett par som varit
bosatta i stadsdelen sedan mitten av 1970-talet,
karaktäriseras som sådana. De var med och startade
och drev föreningar som Östberga Bollklubb som

omfattade bordtennis, bangolf, innebandy och
basket (dock ej fotboll, för intresserade av den
sporten fanns IFK Östberga).
Parets föreningsarbete började med att deras son
framgångsrikt deltog i en skoltävling i bordtennis.
När denna var slut ville de se en fortsättning, varför Östberga BK bildades efter ett telefonsamtal
till Svenska Bordtennisförbundet. Två begagnade
bord utgjorde startkapital, men detta kunde fördubblas efter att man bett Föreningsbanken i
Partihallarna om sponsorstöd och fått en check
kredit på 10 000 kronor. Därtill kom olika aktivitetsbidrag, och relativt snart hade man, enligt
parets berättelse, omkring hundra tränande medlemmar. Varje vardag var det träning i skolans
gymnastiksal på som mest åtta bordtennisbord.
På ungefär samma spontana sätt tycks det ha
gått till när minigolfbanan eller bangolfen på
Årstafältet kom till. En politiker på besök efter
frågade vid mitten av 1980-talet förslag på hur
Östberga skulle kunna utvecklas. När någon då
kläckte idén om bangolfen, lovade politikern ordna
med pengar om Östbergaborna själva ordnade
med mark.
Även arbetet med golfbanan byggde på ideella
krafter. Olika föreningar turades om att sköta
driften, vilket innebar ett praktiskt engagemang
ungefär var femte vecka. Paret betonar också den
do-it-yourself-andan när de talar om sitt föreningsarbete. Om bygget av en BMX-bana säger de att
de hittade en pappa som kunde bereda marken,
och själva kunde de köra dit byggnadsmaterial.
Sedan fanns det pappor som var jätteduktiga på
att snickra, och barnen, de som skulle använda
banan, var också med och hjälpte till.
Idag, menar paret, är sådana aktiviteter svårare.
En ökad byråkrati, hårdare säkerhetsföreskrifter
och svårigheter att engagera föräldrar lägger hinder i vägen. Våra intervjuer har inte – av skäl som
tidigare redovisats – inriktats på samtida förhållanden. Men att föreningsarbete i olika former
finns också idag tycks stå klart. I skrivande stund
har en ideell förening vid namn Unga Själar nyligen startats, det finns bland annat en aktiv karateklubb och i Fryshusets regi bedrivs ett flertal olika
aktiviteter i Östberga. Om det ”sociala kitt” som
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nämndes i slutet av förra avsnittet fortfarande
existerar är dock en annan fråga. Kanske finns det
fortfarande om än i andra former, kanske har det
åtminstone delvis ersatts av arbete inom bostadsrättsföreningarna.

Trygghet och otrygghet
Under sommaren 2017 ägde ett brutalt mord rum
i Östberga. En ung man förknippad med kriminella
kretsar, blev under dagtid skjuten vid Östberga
torg. Händelsen blev omtalad i massmedia, inte
minst i tidningen Expressen som den 29 september
följde upp dådet med flera artiklar i vilka stadsdelen
sägs vara förlorad och de boende leva i skräck.
Den tragiska händelsen och medias återgivande
av den ägde således rum efter att våra intervjuer
med Östbergabor hade gjorts. Det är därför möjligt
att nedanstående diskussion inte längre är aktuell,
och att om vi gjort intervjuerna idag, skulle fått en
annan och mer negativ betoning av områdets
karaktär. Samtidigt har brott av olika slag – även
mord – skett tidigare i stadsdelen, liksom att media
på olika sätt berättat om dem. Vi tror därför att det
som sägs här fortfarande till stor del är giltigt.
Att Östberga är ett område som drabbats mycket
av kriminalitet tycks vara ett faktum. I ingen av
våra intervjuer sägs något annat. En av dem handlar till och med helt och hållet om hur intervju
personen ifråga fick en småkriminell uppväxt och
så småningom helt försörjde sig på brott (i dag
arbetar dock den personen med ett vanligt hantverksyrke). Om brottsligheten i Östberga är exceptionell i jämförelse med andra stadsdelar, eller om
den förefaller vara det på grund av områdets relativt ringa storlek är emellertid en fråga som inte
tas upp här. Oavsett vilket kan den upplevas som
nog så påträngande av de boende i området.
Den övergripande mening om kriminaliteten
som framkommer våra intervjuer kan samman
fattas i tre punkter: 1) Ja, den finns och den påverkar livet. 2) Denna påverkan är dock i de flesta
fall ganska liten och hindrar inte ett normalt liv.
3) Det press och andra media berättar om Östberga
är ensidigt negativt, allt det positiva som händer
nämns aldrig. Alla tre punkterna hänger ihop, men
1 och 2 är särskilt förknippade med varandra.
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Den vanligaste formen av brott som sker i
Östberga tycks vara att bilar bränns, åtminstone
är det den som oftast nämns i våra intervjuer.
En intervjuperson, bosatt i Östberga sedan millennieskiftet, uppskattar att 50 till 60 bilar brunnit
bara under hennes tid. Möjligen är det dock en
underskattning med tanke på att andra personer vi
talat med säger att det periodvis kan ske varannan
natt. En del misstänker också att det delvis rör sig
om försäkringsbedrägerier; att ungdomar får betalt
för att tända på fordon som ägaren vill byta ut.
Några av våra intervjupersoner kan också skildra
tillvägagångssättet. De beskriver hur de mött unga
män som burit på mjölkförpackningar och sagt att
de skulle på ”mjölkparty”. Därefter brann som de
vill minnas fyra bilar. De tror att mjölkkartongerna,
fyllda med bensin eller annan tändvätska, läggs på
bilarnas luftintag innan de tänds på. Då rinner
vätskan ner i bilarnas elsystem varpå allt brinner
upp – ”då blir det inga fingeravtryck, inga bevis”.
När bilar brinner skapar det naturligtvis otrygghet och osäkerhet. Samtidigt tycks det bland de
intervjuade ha funnits en känsla av att det i varje
fall fram till för några år sedan rörde sig om en
slags tonårskriminalitet, i hög grad beklaglig men
samtidig möjlig att komma till rätta med genom
olika insatser (se till exempel ovanstående avsnitt
om föreningslivet). Idag är situationen möjligen
en annan.
Som redan påtalats har det hänt värre saker i
Östberga än bilbränder. Också offentliga byggnader som dagis och fritidslokaler har brunnit, och
mord har skett i eller i närheten av området. Det
troligen första i början av 1970-talet när området
ännu var nytt, och det i skrivande stund senaste det
som hände i augusti 2017. Även våldsbrott har
skett – en nära anhörig till en av intervjupersonerna
blev till exempel utsatt för ett sexuellt övergrepp
i trappuppgången till sitt eget hus – och drog
handel liksom handel med stulna varor har varit
mer eller mindre frekvent.
Samtidigt är detta förhållanden som existerar
i stadsdelar över hela Stockholm och i Östberga
finns det personer som bott och trivts i många
decennier. Det faktumet lyfts också fram i flera
intervjuer. Flera personer påpekar att de aldrig
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känt sig otrygga i området, och två personer, verksamma inom samma bostadsrättsförening, finner
situationen vara egentligen ganska märklig: å ena
sidan en stabil befolkning och å den andra den
kriminella verksamheten. Många menar också att
Östberga framställs orättvist i medierna. Det är
brottsligheten som dominerar i tidningar och tv,
det positiva som sker i stadsdelen omnämns sällan
eller aldrig.
Frågan är dock om det parallella liv som personerna ovan åsyftar, har minskat de senaste åren.
Enligt vissa av våra intervjuer och under vad en
sagesman uppskattar till en tioårsperiod före
faller en annan form av kriminalitet ha uppstått
i Östberga. Nu rör det sig inte längre om tonårs
kriminalitet utan om en mer organiserad brotts
lighet i form av gängbildning och förbindelser
med kriminella personer i andra stadsdelar.
Centrum för denna aktivitet tycks dock vara koncentrerad till en familj, i vilken sönerna vuxit upp
i stadsdelen och är kända av de flesta sedan de var
i – som en person säger – ”pluttåldern”.
Det var dessa personer som de ovannämnda
personerna mötte när de skulle ha mjölkparty.
Senare konfronterades de vid sin egen port av
ungdomarna som sa att de visste att paret hade
ringt polisen och att det var deras fel att de hade
blivit visiterade och fått klä av sig. Den händelsen
var upprinnelsen till att paret efter närmare ett
halvsekel i Östberga flyttade till en annan ort.
De tyckte sig heller inte få gehör för sina förslag
till åtgärder hos stadsdelsnämnd och berörda
tjänstemän. Nu besöker paret inte längre stads
delen, och kommer inte att göra det förrän
”gangstrarna” är borta.
En kvinna som både bott och arbetat socialt
i Östberga men som nu inte längre är bosatt i
området, håller med om att situationen blivit allt
mer hotfull. Idag kan hon uppleva det som direkt
obehagligt att vistas där på nätterna. Det är många
vapen i omlopp, det är mycket hot och det som
förut stannade vid att vara verbalt, har idag blivit
fysiskt. Nu kan de ”ta i en och klappa en på
huvudet och säga att ’ska du inte ringa polisen,
till dina polare…’” Hon upplever det som mycket
obehagligt.

I vårt intervjumaterial finns alltså exempel på
hur parallelliteten försvinner och på händelser där
man direkt konfronteras med hotfulla personer och
situationer. Men annars är det dominerande
intrycket att de flesta lever ett tryggt liv i Östberga,
kanske särskilt sedan ombildningen – åtminstone
enligt vissa intervjupersoner – medfört en stabilisering av området. Den kriminalitet som förekommer härrör, menar de flesta, från en liten klick av
människor.

Etnicitet
Östberga är en stadsdel där lite drygt över 50 procent har sitt ursprung i andra länder än Sverige.
Antingen är de själva födda utomlands, eller också
har de föräldrar som är det. Om och i så fall hur
detta har satt spår i stadsdelens liv, är inget som vi
aktivt har frågat efter i våra intervjuer. Ändå har
ämnet flera gånger kommit upp, med både positiva
och negativa förtecken. Enligt en av våra intervjupersoner var majoriteten i området svenskar fram
till någon gång under 1990-talet, om man med
svenskar menar personer som är födda inom
landet och som också har föräldrar som är det.
Det var då som ”den stora förändringen” ägde
rum, och svenskarna började bli en minoritet.
Personen ifråga tycker dock att anpassningen
mellan olika grupper har fungerat bra, och har
bott kvar i området.
Att majoritetsförhållanden ändras i ett område
har dock inte enbart med inflyttning att göra, också
utflyttning spelar roll. En annan av våra intervjupersoner, själv ”utrikes född”, säger att när han
kom till Östberga i mitten på 1980-talet bodde där
nästan enbart svenskar. Så småningom började
dock personer med annan etnisk bakgrund flytta
dit, i akt och mening att närma sig det svenska
samhället. Problemet var emellertid att många
svenskfödda då flyttade därifrån. Den utflyttningen
är, enligt intervjupersonen, också en orsak till att
Östberga uppvisar vad han kallar segregationstecken.
Andra av våra intervjupersoner skulle nog säga
att det är mer än tecken. Även de anser att det
ändrade majoritetsförhållandet är en av de största
förändringarna som skett i Östberga. De säger sig
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heller inte ha något emot ”utländska människor”,
men menar att dessa inte får bli för många. De
känner att de är på väg att bli en minoritet, att de
till exempel kan vara ensamma svenskar på bussen
och att det är få barn med svensk nationalitet som
nu går i Östbergaskolan. Det är också svårt med
kontakten, inte minst på grund av språksvårigheter.
Men kanske det värsta är att otryggheten har blivit
större. Gängbildningen vid Östberga torg har ökat
sedan det flyttat hit ”mycket folk utifrån”, och det
är inte längre säkert att gå där på kvällarna. De har
inte själva råkat ut för någonting, men de ser och
kan dra slutsatser.
Att just bussen nämns av personerna ovan, är
måhända ingen slump. Kommunikationerna i
Östberga tycks på flera sätt ha blivit en symbol
fråga. En kvinna, ursprungligen från landsbygden
i Sverige, säger att Stockholm var den enda svenska
stad hon kunde tänka sig att bo i. För henne var det
antingen Stockholm eller världen. Därför gillar
hon den mix av kulturer som finns i Östberga, och
blir glad när en svensk person kliver på bussen
och blandningen bland passagerarna blir större.
Ibland tänker hon att hon är en politisk handling
i sig själv, hon som bott där i många år. Då har
hon statuerat ett exempel: ”Svenskarna flyr inte,
jag är kvar.”
Det föreningsliv som åtminstone förr fanns i
Östberga gynnades troligen av den etniska blandningen. Det fanns olika föreningar för olika nationaliteter. Att vara chilenare och bo i Östberga var
nog ganska kul, säger till exempel en intervju
person. Samma person deltog i en slags informell
grupp som ungefär en gång i månaden och under
flera års tid träffades och fikade, åt mat och pratade.
I gruppen deltog kvinnor från Filippinerna, USA,
Iran, Sverige och Finland. För personen i fråga
som alltid varit intresserad av språk och olika
kulturer var de träffarna ett tillfälle att jämföra
varandras liv, och inse att oavsett varifrån man
kommer är man på många sätt ganska lika.
Positiva känslor för Östbergas blandade etnicitet
finns också att hitta hos två i sammanhanget relativt unga personer. Båda har växt upp i stadsdelen
och båda ser på blandningen med gillande. För en
av dem, en kvinna vars föräldrar kommer från
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Östafrika, var det en befrielse att flytta hit från den
stadsdel där hennes familj först bodde. Där blev
hon retad och utfryst för bland annat sin hudfärg
och religion, men i Östberga trivdes hon från
början. Hon fick vänner och fann sig tillrätta både
bland lärare och bland personal i skolan. Samma
positiva kamratskap betonar den andra personen,
en till ursprunget svensk man. Han hade kompisar
från Bolivia, Chile, Eritrea, Finland… En, som
han säger, väldig ”multikultiblandning”, där kan
kunde bli bjuden på mat från olika världsdelar
hos sina vänners familjer.21

Området Östberga
Ett tema vi försökt lyfta fram i våra intervjuer rör
själva området Östberga: Hur använder man sig av
det, vilka platser inom det besöker man? Svaren
har varierat, alltifrån beskrivningar av gjorda
hundpromenader till vad man odlar i köksträd
gårdar. Men trots denna vittomfattande betydelse
ger frågan en betydelsefull insikt i det kollektiva
liv som Östberga utgör. Nedan har vi därför försökt att under separata men ändå sammanhängande
rubriker ge prov på vad vi uppfattat som lite
särskilt talande för Östberga. Dock är det svårt
att under sådana rubriker ta spjärn emot något
påstående och föra en diskussion, så som vi
försökt göra i tidigare avsnitt. Här blir det därför
mer frågan om en exempelsamling än ett resonemang.
Plats
Östberga torg är den lokala plats som oftast nämns
i intervjuerna när Östberga som område har diskuterats. Kanske inte så underligt, det är där som de
få butikerna eller affärsrörelserna ligger och det är
där som statliga eller kommunala inrättningar som
till exempel fritidsgården finns. Men för många
har Östberga torg också en historisk och känslomässig betydelse, även om ordet ”kulturarv”
sällan uttalas. Den graffiti- eller muralmålning
som funnits på muren vid Östberga torg kommer
många ihåg med både stolthet och lite av förundran. Exempelvis minns en man hur han som ung
ritade av den och tyckte att den var det coolaste
han någonsin sett.
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Målningen tycks ha tillkommit någon gång i
början eller vid mitten av 1980-talet, och flera av
våra intervjupersoner, idag i 40-årsåldern, minns
den som barn. En kvinna kan berätta mer detaljerat
om dess tillkomst. Hon och andra personer i hennes
närhet tog kontakt med Svenska Bostäder när de
märkte att det fanns ungdomar som var duktiga på
graffiti. Graffiti var olagligt men ungdomarna
målade ändå, och många av stadsdelens invånare
gillade resultatet. Östberga då, säger kvinnan,
såg tråkigare ut än det gör i dag. Det fanns ”jättemycket gråa tråkiga tunnlar och väggar och grejor”.
Frågan de ställde till Svenska Bostäder gällde
därför om inte invånarna i stadsdelen via hyres
avin kunde få tycka till om målningarna.
När enkäten visade att övervägande delen av
hushållen gillade de färgglada målningarna bättre
än den råa betongen, betalade Svenska Bostäder
färgen till de upphovsmännen. Men det var, säger
kvinnan, ”proffsen”, de duktiga, som målade.
Kanske var det också därför som graffitin inte
blev övermålad med ”tags”, utan kunde kvarstå
i många år. Det som till slut ändå förstörde den
var dåligt underarbete; efter ett antal år vittrade
den sönder.
Målningen på muren vid torget var ryktbarast.
Men det fanns också andra. Väggarna på de
gemensamma tvättstugorna, i de olika tunnlarna,
parkeringsväggen ut mot Årstafältet… platserna
var flera. Även idag kan besökare se en stor muralmålning på Östberga torg, ett porträtt på och en
hyllning till en ung man som gått bort. Hos våra
intervjupersoner varierar dock uppfattningarna om
varför målningen finns; från att inte veta till att
mannen dött i en bilolycka eller blivit skjuten i en
närliggande förort.22
Östberga torg tycks dock i fleras ögon vara en
betydelsefull plats på andra sätt än för ”bara” målningarna. En man, ung på 80- och 90-talen, berättar hur han och hans kompisar brukade hänga vid
den korvkiosk som då fanns. De ”levde däruppe”
och var alltid vän med ägaren till kiosken, men
förefaller i övrigt ha varit ganska påfrestande.
Mannen säger att de ”ägde” platsen, och att de
tre eller fyra gånger körde stulna bilar nerför
trappan och in i entrén på affären på det lägre

planet. I vuxen ålder kan han inte förstå varför
inga äldre personer sa till dem.
En kvinna, född något decennium senare än
ovanstående man, nämner också korvkiosken som
en betydelsefull plats. Ägaren var jättetrevlig och
pratade alltid med dem när de gick förbi. Ibland
gav han dem tuggummi, som då kostade 50 öre
stycket. Hon vet inte vart ägaren tog vägen, men
hon minns honom mycket väl.
Fritidsgården, också belägen vid Östberga torg,
var en ”väldigt, väldigt viktig mötesplats” för
kvinnan och hennes kamrater. Där jobbade flera
fritidsledare som betydde mycket och som man
hade en nära kontakt med, där dansade man och
där hade man fester. Från att kvinnan gick i sexan
tills hon fyllde arton var fritidsgården jätteviktig
för henne.
Även idag är fritidsgården betydelsefull för
många av Östbergas ungdomar. Men det finns en
skillnad mellan tjejer och killar, enligt en av gårdens anställda. Tjejerna, som mognar tidigare,
besöker gården i sjuan och kanske i åttan men
sedan gör de annat, då tycker de sig vara klara
med den. Killarna däremot håller sig oftast kvar.
På tisdagar är det dock tjejkväll, då kan de känna
att det är deras gård, spela rundpingis eller biljard
och ”ta för sig”.
Boende
Till skillnad från det avsnitt som inledningsvis
behandlade varför man flyttade till Östberga,
handlar detta om att bo i stadsdelen. I några av
våra intervjuer har vi mött uppfattningen att det
finns en statusskillnad såväl mellan som inom
områdets olika platser. Ovannämnda fritidsgård
ligger på Östbergahöjden, området som sluttar
neråt från den kallas för Östbergabackarna. En
kvinna säger sig ända från sin flytt till Östberga
för cirka 20 år sedan ha fått höra att ”på Backarna
kan du inte bo”, medan en annan kvinna pekar
ut ett särskilt område inom Östbergabackarna.
Hon kallar det för ”Gropen” och säger att där
bodde många ”rövare”, pojkar som var vilda och
hade trasiga föräldrar. Samtidigt menar hon att ett
områdes status växlar med tiden; människor flyttar
och barn växer upp.
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Ovannämnda kvinna bodde med man och barn
i Östbergabackarna och trivdes mycket bra. Hon
och hennes man beskriver en gemenskap med
fester med långbord, samfällda städdagar och
eftermiddagar där barnen passades på gårdarna
samtidigt som de uppfostrades i ansvarstagande
och mitt och ditt: ”Vi hade en jättelåda med lek
saker och till slut slängde vi låset till den, för det
var ingen som ville sno dem och så fick barnen
hjälpas åt att stoppa ner leksakerna i lådan när vi
skulle gå in. Det fungerade jättebra.”
Det fanns personer som inte ville ställa upp på
det gemensamma. Kvinnan beskriver en tid när
deras barn var små, det vill säga 1970- och 1980talen, och då allmännyttan, Svenska Bostäder,
fortfarande var den dominerande hyresvärden i
Östberga. Något ekonomiskt incitament att vara
med på städdagar och liknande arrangemang fanns
inte för hyresgäster. De som inte ville vara med
smög istället in källarvägen.
Också idag, när bostadsrättsföreningarna dominerar, tycks det finnas personer som inte delar den
positiva synen på gemensamma aktiviteter. Inom
åtminstone en av dessa föreningar är det nästan
alltid samma personer som ställer upp vid städning
och andra gemensamma aktiviteter, enligt före
ningens mångåriga ordförande. Föreningen har
funderat på att belöna dem som hjälper till – kanske med ett presentkort på ICA – men det har inte
blivit av. Någon form av tillrättavisning för de som
inte deltar i olika aktiviteter har man inte övervägt.
I stället låter man saken bero.
När det gäller sitt eget boende är ordföranden,
en kvinna, fullt sysselsatt. Hon bor på botten
våningen och har en trädgård med odlingar som
hon sommartid lägger mycket tid på. Bland annat
är hon självförsörjande på potatis och vitlök.
Annars promenerar hon lite i området och/eller
fikar hos bekanta. Det sistnämnda särskilt under
sommartid. Vintertid, tror hon, är svenskar ganska
anonyma för varandra.
Ännu en Östbergabo, i samma ålder som
bostadsrättsordföranden och faktiskt också med
erfarenhet från sådant styrelsearbete, säger att hon
inför mitt besök började fundera på varför hon
egentligen bodde kvar. Hon bor ensam i en stor
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lägenhet och hon arbetar i en stadsdel norr om
stan. Men dels skulle det vara svårt för henne att få
en likvärdig bostad; för de pengar hennes lägenhet
är värd skulle hon knappt få en etta på Södermalm.
Dels använder hon den långa restiden till böcker
och tidningar, det är hennes ”läsfärd”. Dessutom,
att bo i Östberga är lite som att bo i en villaförort
fast inne i en stad. Det finns mellanrum mellan
husen och det är luftigt. Hon tror att hon skulle
känna sig instängd på någon av malmarna.
Idag ser kvinnan lägenheten mest som en sovstation. Hon jobbar, hon tränar, hon kommer hem
sent och hon har inte längre hund och kolonilott
på Årstafältet. Den sistnämnda tog för mycket tid
i anspråk med skötsel och gemensamt ansvar för
lokaler och aktiviteter.
Det par som av alla intervjupersoner bott kanske
längst i Östberga, använder omgivningarna på
ungefär samma sätt som ovanstående kvinna.
När de arbetade fanns det inte så mycket tid att
gå ut, och idag känner de sig inte längre så trygga
i området. När de gått ut har det mest varit för att
rasta hunden. Det har också skett en generationsväxling i Östberga, och de har inte många vänner
kvar i stadsdelen.
Konsumtion
Att bo och leva i ett område innebär att man i bokstavlig mening behöver någonstans att fylla på förråden. Man behöver kunna köpa mat och andra
förnödenheter och man behöver åtminstone i en
mindre utsträckning kunna göra det i närområdet.
Idag åker de flesta av våra intervjupersoner till
områden som Liljeholmen och Svedmyra för att
handla, men det finns och har alltid funnits en
mindre affär belägen vid Östberga torg. Denna
tycks från början ha varit uppskattad men – vilket
en person kallar för ett generalfel i planeringen –
det går inte att komma till butiken med bil.
Kanske kan den missen i kombination med
etablerandet av flera närliggande stormarknader
vara ett av skälen till att våra intervjupersoner inte
besöker affären. De tycks heller inte ha gjort det
på länge. Såväl personer som sedan lång tid tillbaka
flyttat från området som personer som bor där
idag, säger att de aldrig handlar eller har handlat
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där. Flera personer pekar också på ett litet och ibland
ensidigt utbud som inte passar svenska matvanor
men även på bristande kvalitet på de varor som
finns. Ett par tycker dessutom att det är genant att
bara handla en liter mjölk; sådana enstaka köp kan
ju en affär inte klara sig på.
Det ska också påpekas att det finns personer som
av närmast lokalpatriotiska skäl handlar i affären
på torget (”Men man försöker ju ändå handla här.
Man vill ju det för att det ska finnas bra grejer.”)
och att några frekventerar affären på Stamgatan.
Där finns ett litet affärscentrum i form av bland
annat Coop, några restauranger, en mäklarbyrå
och en tobaksaffär. Andra anser dock att Coop är
för kostsamt – en person handlar där bara när det
är extrapriser – och en person kallar den affären
för ”Guldfynd” – där är ”så jävla dyrt”!
Kommunikationer
Att ha bil i Östberga är för handlingens skull inte
ett måste. Det finns intervjupersoner som använder
cykel när de besöker olika storköp. Men ser man
till stadsdelens närmast enklavliknande läge och
vad många anser vara dåliga kommunala förbindelser, underlättar ett sådant fordonsinnehav
betydligt. Flera av intervjupersonerna tycks också
förlita sig på bilen som främsta färdmedel, bland
annat den unga kvinna som tog körkort när hon
var 19 år och köpte sin bil strax därefter. För henne
är en av få nackdelar med Östberga att hon inte
klarar sig utan den. Att ta sig till Gullmarsplan
kommunalt tar närmare halvtimmen, medan det
med en bil går på kanske tre minuter. Kan man inte
köra själv, hamnar Östberga långt från innerstaden
trots sin geografiska närhet.
Östbergas dåliga kommunikationer verkar också
ha varit ett utdraget och återkommande problem.
I en av våra intervjuer beskrivs hur personen i fråga
länge kämpade för förbättrade förbindelser till
och från och området, och så småningom också
lyckades få en ny busslinje upprättad. Denna går
till och från Gullmarsplan men är samtidigt inte
helt lyckad, eftersom den tar en lång omväg runt
Årsta och Partihallarna. En resa som med bil tar
fyra eller fem minuter tar med bussen drygt 20.
Även tunnelbana och tvärbana har diskuterats

i samband med Östberga. Framför allt verkar den
sistnämnda ha vållat debatt och även besvikelse.
En person berättar hur en snabbspårväg planerades
gå från Gullmarsplan till Älvsjö via Årstafältet
och Östberga. Diskussioner anordnades med både
ungdomar och vuxna, men ett villaområde som
skulle fått spårvagnarna på sin gata gick emot.
Därmed föll förslaget, och ”vi vart ju jättebesvikna”.
En annan intervjuperson har ”i alla år” önskat
bättre kommunikationer och nämner flera diskussionsförslag på olika sträckningar; senast skulle en
tunnelbanelinje dras från Fridhemsplan till Älvsjö
och då även stanna vid Östberga. Men, säger personen, hon har blivit väldigt härdad med tiden, och
Östberga verkar ”liksom inte finnas på stadsplaneläggarnas kartor”.
Missnöjet med kommunikationerna är dock inte
enhälligt bland våra intervjupersoner. Det finns
de som säger tvärtom; att kommunikationerna är
”jättebra” i Östberga och det är bra att det inte
finns tunnelbana i området. Den drar bara till sig
bråk och stoj. Andra menar att det inte är något
större fel på kommunikationerna och att det är
svårt att vara alla till lags.

Sammanfattning
I denna del av rapporten har vi sammanställt och
diskuterat tjugoen längre intervjuer som Stads
museet utfört i stadsdelen Östberga under åren
2016 och 2017. Intervjuerna utfördes på temat
”att leva och bo i Östberga”, ett paraplynamn
under vilket ett antal mindre teman har utkristalliserat sig. Den geografiska tyngdpunkten har legat
på Östbergahöjden och Östbergabackarna.
Intervjuernas samlade intryck kanske bäst kan
liknas vid det som uttrycks i utställningsnamnet
Östberga, Östberga: människorna, händelserna
och historien. Dubbeltydigheten i det första ledet
kan nämligen stå för alla de motstridiga aspekter
som på något sätt är utmärkande för området och
för de teman som nämndes ovan. Det kan stå för de
två områden som tillhör samma stadsdel, men som
skiljs åt av en om inte fysisk så dock mental mur;
det kan stå för ombildningen till bostadsrätter, om
vilken det finns såväl för- som emot- och mittemellanröster; det kan stå för det föreningsliv som
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vissa menar utgjorde ett socialt kitt innan ombildningen och andra menar var påfört uppifrån; det
kan stå för områdets förvandling från en ”svensk”
förort till en stadsdel som karaktäriseras av en stor
etnisk mångfald. Och slutligen kan det stå för både
den kriminalitet som enligt vissa massmedia
dominerar i området och den trivsel många boende
känt i decennier.
Östberga, Östberga! Om någon aspekt ska
lyftas fram som typisk för området, kanske det är
just denna mångtydighet. Om inte märkbar vid
första besöken, kommer den fram i snart sagt varje
samtal med Östbergabor. För oss på Stadsmuseet
har den varit en del av tjusningen och spänningen
med att arbeta inom stadsdelen.
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IV. Slutsatser
Under namnet Stadsmuseet på plats Östberga
har Stadsmuseet i Stockholm företagit flera delprojekt. Det har handlat om mycket varierande
företeelser som stadsvandringar, hantverksträffar,
filmkvällar, intervjuundersökningar, utställningsbyggande och mycket annat. Gemensamt har
dock varit att vi har strävat efter att involvera
Stadsmuseets många olika specialområden, och
att utföra vårt arbete i samklang med stadsdelen
Östbergas invånare.
Denna övergripande metod har i stort sett varit
ny för oss, även om den i en mindre omfattning
provades i Farsta 2015. Det handlar inte ”bara”
– som i exempelvis de byundersökningar som
genomfördes av en äldre tids etnologer – om att
hämta in material till museets samlingar. Det
handlar också om att föra ut den kunskap som
museet redan innehar, och, inte minst, om att återföra till stadsdelens invånare vad vi själva lärt oss
under projektets gång.
Vi tror att detta arbetssätt inte är nytt enbart för
oss, utan också för många andra museer. På det
tyder de reaktioner vi fått när berättat om På platsprojektet i olika sammanhang, liksom det faktum
att vi 2018 tilldelades priset ”Årets samtidsdokumentation” av organisationen Dokumentation av
det samtida Sverige. I motiveringen för detta konstateras bland annat att Stadsmuseet i Stockholm
med ”ett kreativt arbetssätt och en mångfald av
metoder […] lyckats fånga Östbergabornas engagemang och intresse för sin egen hemmiljö.”
De metodiska slutsatser vi dragit av vårt arbete
bör således vara av intresse även för andra museer
och kulturarvsinstitutioner. Nedan följer ett antal
teser som kan ses som hörnstenar i vårt arbete. De
har formulerats av projektledaren Anna Ulfstrand.

Utgå från och förstärk redan
existerande nätverk, organisationer
och institutioner
På plats kan handla om kortare och längre nedslag
i en stadsdel. Oavsett tidsperiodens längd är syftet
dock inte att slå rot för gott, utan att så frön som
gror på lång sikt. Genom att samarbeta med redan

existerande nätverk, organisationer och institutioner skapas såväl snabb kontakt med människor
som långsiktighet. När projektet sedan avslutas är
det lättare att hålla kontakt med befintliga nätverk
än med individer. Vår erfarenhet är också att lokal
kunskap är värdefull för att förstå platsens förutsättningar. Exempel på detta arbetssätt är sam
arbetet med parkleken Backen där aktiviteter
planerades kontinuerligt under projekttiden.
Stadsmuseets pedagoger bjöd på historiska lekar
och hantverk då barnen ”ändå” var där. På Tuben
i Farsta fick vi låna tid från ordinarie träffar för
våra berättarkaféer. Därigenom kom arbetet både
snabbt igång och lockade många deltagare; såväl
mötesplats som tidpunkt för träffarna var redan väl
inarbetade. Men samarbete behöver naturligtvis
inte bara handla om stadens institutioner. Gamla
Bageriet på Stamgatan i Östberga upplät sin lokal
både för fotoutställning och för föredrag hållna
på kvällstid.

Förlägg redan etablerade
aktiviteter till På plats för större
genomslagskraft
För att mycket ska hända på den valda platsen
och för att utnyttja museets resurser optimalt, bör
aktiviteter som redan görs kopplas till projektet
och helst förläggas lokalt. I Östberga fungerade
fritidsgården och öppna förskolan som referensgrupper i planeringen av Stadsmuseets fortsatta
verksamhet; stadsvandringar, en del av museets
ordinarie verksamhet, togs fram enkom för
Östberga och intervjuer inom det redan existerande
80+projektet förlades till stadsdelen. Dessutom
prioriterade Stadsmuseets fotoantikvarier att
digitalisera fotografier från stadsdelen före andra
liknande uppgifter.

Integrera alla eller flera av museets
delar i arbetet
För den publik som besöker eller på annat sätt
använder ett museums tjänster är dess uppdelning
i avdelningar eller enheter inte relevant. Det är
verksamheten som museet erbjuder och bjuder in
till som skapar intresse och nyfikenhet. I På platsprojektet deltog medarbetare från Stadsmuseets
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samtliga enheter. Därigenom kunde vi erbjuda ett
stort utbud, möta olika behov och intressen och
skapa en nyfikenhet på Stadsmuseet och på vad vi
gör. Människor förstod att Stadsmuseet är mer än
dess fasta byggnader och att vi utöver vår historiska
kompetens också är intresserade av att dokumentera samtiden och det moderna kulturarvet. I detta
sammanhang är det viktigt att poängtera att insamling och förmedling är två sidor av samma sak.
Grundtanken med utställningen Östberga,
Östberga: människorna, händelserna och historien
var att tillgängliggöra vad som samlades in under
dokumentationsarbetet och att Östbergaborna
skulle få någonting tillbaka för sitt engagemang.

Få människor att mötas, rör om
i målgruppstänket
Utställningen Östberga, Östberga visades på
Östberga Fritidsgård. Tilltalet var lekfullt, men där
fanns också delar skapade för att locka vuxna som
bott länge på platsen. På utställningen fick de
möjlighet att dryfta de minnen och skeenden som
Stadsmuseet tagit del av och samtidigt berätta mer
om platsens historia. Genom att flytta in på fritidsgården skapade vi en mötesplats där människor
i olika åldrar och med olika bakgrund kunde dela
rum. Många äldre besökare beskrev hur det först
var smått skrämmande att gå in på fritidsgården,
för att sedan upptäcka hur trevligt det var.

Locka fler än de boende i området
och erbjud aktiviteter utanför
det lokala sammanhanget
Det är viktigt och stärkande för många människor
att kunna berätta sin historia och ta del av sin hembygds förflutna, men på Stadsmuseet vill vi också
understryka att den lokala historien är en del av
stadens. Ett projekt som På plats kan bidra till
stolthet och positiv identitetskänsla, men måste
också motverka inlåsning i det lokala och bidra
till att dörrar öppnas till andra delar av staden.
Forskning har visat att ju mer isolerade stadsdelar
är från varandra, desto mer resurser behövs för att
de ska uppnå en likvärdig tillgänglighet till andra
människor och till service, rekreation och kommersiella verksamheter. Med bättre kopplingar
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mellan stadsdelarna kan resurserna delas och det
sociala kapitalet utvecklas. I Östberga är det
tydligt att fler människor utifrån skulle bidra till
trygghet och större social hållbarhet. På plats kan
bidra till att detta sker. Exempelvis lockade hantverksträffarna utomstående personer till Östberga.
Att lära sig nålbindningstekniken var så attraktivt
att besökare från många håll fann det värt att göra
resan dit. Andra aktiviteter som stadsvandringar,
programpunkter på fritidsgårdens utställning och
föreläsningar vände sig självklart till Östbergabor,
men marknadsfördes också aktivt i kringliggande
bostadsområden.
Å andra sidan såg vi det också som viktigt att
projektet lockade människor till Stadsmuseets
egna lokaler. Här blev återigen hantverksträffarna
ett gott exempel på hur växelspelet mellan dessa
ambitioner kan ske. Några av deltagarna blev så
intresserade att de besökte Stadsmuseets magasin
i Frihamnen för att studera de medeltida nålbindningsverktygen. Också utställningen Östberga,
Östberga: människorna, händelserna och historien
kommer förhoppningsvis att locka besökare både
från Östberga och andra delar av staden, när den
under 2019 visas i Stadsmuseets ordinarie lokaler.

Bjud på kunskap och insikter
I den interna museidiskussionen har det ibland
framstått som att det finns ett motsatsförhållande
mellan att bjuda in medborgare till medskapande
och att förmedla kunskap. I På plats såg vi det inte
så. Vår grundläggande hållning var att dela med
oss av vår kunskap om och våra perspektiv på
stadens historia och kulturarv. Museer bör vara
öppna för olika tolkningar av historien och vi bör
beskriva hur kunskap byggs, tolkas och omtolkas.
Det finns ett stort intresse för historia och det skall
vi möta. I det arbetet behövs hjälp och samverkan
från många parter men framför allt från de männi
skor som är ett museums både uppdragsgivare och
brukare – i vårt fall Stockholms alla invånare.

Nya sätt att kommunicera
På plats-projektet byggde på personliga rela
tioner och möten. Dessa tog tid att etablera och
måste anpassas efter när människor hade tid och
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möjlighet att träffa oss. Traditionella kommunikationskanaler var viktiga, bland annat för att visa
att På plats var en del av det ordinarie arbetet.
Projektet var ingen dagslända, om det än för
många personer är okänt att museer arbetar på
sättet. För att nå människor var det dock grund
läggande med personliga kanaler och att kommunikationsarbetet integrerades i det övriga arbetet.
Prata, ringa upp och återkomma!

Pröva och tänk om
Sist, men inte minst: Platser är olika! Det som
fungerar på ett ställe, kanske inte fungerar på ett
annat. Ett På plats-projekt ska alltid ta spjärn
mot lokala förutsättningar och behov. Det är
viktigt att ha en riktning, men det är också nöd
vändigt att testa och pröva.
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Notförteckning
	
http://statistik.stockholm.se/detaljerad-statistik,
Östberga (hämtad 2018-08-22).
2
	Lindhagen 2003, s. 270. Även avsnittets resterande uppgifter om Östbergas historia bygger
på Lindhagens artikel, om inget annat anges.
3
Lindhagen 2003, s. 271–272.
4
Lindhagen 2003, s. 273.
5
	Bostäder i flerbostadshus per ägarkategori,
Östberga per 31 dec 2014, http://statistik.stockholm.se/detaljerad-statistik, Östberga
(hämtad 2017-03-08).
6
	Befolkningsantalet hämtat från http://statistik.
stockholm.se/detaljerad-statistik, Östberga
(hämtad 2017-03-29).
7
	Statistisk årsbok för Stockholm 2017, s. 183,
tabell 6.9. Av hyreslägenheterna ägdes 15,3
procent av allmännyttan och 26,1 procent
av privata hyresvärdar. De resterande nio
procenten utgjordes av bostäder med så kallad
äganderätt.
8
	Statistisk årsbok för Stockholm 2017, s. 183,
tabell 6.9.
9
	Fotoböckerna gjordes i ett datorprogram i
vilket ungdomarna själva kunde formge text
och bild. Boken laddades upp på ett fotoföretags hemsida, varpå den sedan trycktes eller
fick fysisk form och kunde beställas i önskat
antal exemplar.
10
	Siffran 200 nämns på flera håll vid en sökning
på internet, bland annat av SVD 30/8 2008
(”Barn trängs bort” av Elin Ekselius och
Alexandra Hemadi). På Stockholms stads hemsida anges att det idag finns 48 bemannade
parklekar i Stockholm. (http://www.stockholm.
se/-Jamfor/?enhetstyp=9da341e4bdc64b51956
3e65ddc2f7434&slumpfro=861976909
(hämtad 21/2 2018).
11
	Se not 13 för en metodisk kommentar.
12
	Piamaria Hallberg och Minja Hjorth har även
gjort andra intervjuer i Östberga. Dessa har
dock utförts med andra syften och frågeställningar, varför de inte används här.
13
	De användes i den mindre På plats-undersökningen i Farsta och i intervjuundersökningen
1
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Vällingbyporträtt: elva berättelser (publicerad
2016 och fritt nedladdningsbar på hemsidan för
Stockholmia forskning och förlag). Att på detta
sätt utgå från samma teman i olika undersökningar har en metodisk poäng; på sikt skapas
ett material jämförbart för flera stadsdelar
i Stockholm.
14
	Rapportdelens olika teman skulle kunna fördjupas genom exempelvis jämförelser med
annan forskning och litteratur. Detta har dock
inte legat inom uppgiftens ramar eller varit
tidsmässigt möjligt.
15
	
http://statistik.stockholm.se/detaljeradstatistik, Östberga (hämtad 2017-03-29).
16
	
http://statistik.stockholm.se/detaljeradstatistik, Östberga (hämtad 2017-12-14).
17
	
http://statistik.stockholm.se/detaljeradstatistik (hämtad 2017-12-19).
18
	I framställningen ger vi inte någon fullständig
redovisning av alla i intervjuerna förekommande
aspekter. Det skulle föra alltför långt. Vi nöjer
oss med att föra fram särskilt talande exempel.
19
	
http://statistik.stockholm.se/detaljerad-statistik
(hämtad 2018-08-22).
20
	I intervjuerna blir definitionen lite flytande
över vad en förening egentligen är; i de flesta
fall menas dock inte (lokalavdelningarna till)
rikstäckande organisationer som politiska
partier eller Hyresgästföreningen. Snarare
handlar det om mindre föreningar eller ”projekt
inom projekt” (som t.ex. Ytterstadssatsningen)
som bedrivs på plats.
21
	Tidigt under vårt arbete i Östberga stötte vi
också på en annan aspekt på etnicitet, nämligen
om det funnits ”papperslösa” (dvs. personer
som saknat uppehållstillstånd) i stadsdelen.
De förfrågningar vi gjort har dock oftast mötts
av ovetande eller vaga svar, de senare av typen
att man observerat personer som inte hör
hemma i området. I ett fall blev beskrivningen
dock mer konkret. Det berättande paret i den
fick en ny granne som genast satte in en säkerhetsdörr, monterade galler för fönstren och
fällde ner persiennerna. Därefter ”såg de inte
röken av honom” men började däremot höra
ljud från lägenheten. Det visade sig att där
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bodde fyra till fem personer som arbetade svart
i Årsta partihallar. Paret började så småningom
– ”när de vågade och vi vågade” – prata med
dessa men efter tag försvann de för att ersättas
med ett nytt gäng. När lägenheten senare
omvandlades till bostadsrätt sålde ägaren den.
Om detta var en vanlig eller ovanlig företeelse,
ger dock intervjuerna inget svar på.
22
	Stadsmuseet har sedermera träffat en av de personer som står bakom målningen. Han berättar
den gjordes som en hyllning till en vän som
avlidit och att inslagen i målningen valdes efter
vad vännen skulle tyckt om.
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Källor och litteratur
Otryckta källor
Stadsmuseet i Stockholm
Intervjuer, fotografier, observationer och annat
material insamlat i projektet Stadsmuseet på plats
Östberga.
Internet
http://statistik.stockholm.se
Ekselius, Elin och Hemadi, Alexandra, 2008,
”Barn trängs bort”, SVD 30/8 2008
(Nedladdningsbar från https://www.svd.se/barntrangs-bort)
Larsson, Bo, 2016. Vällingbyporträtt: elva
berättelser. Stockholm: Stockholmia förlag.
(Nedladdningsbar från https://stockholmia.
stockholm.se)
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Tryckta källor och litteratur
Lindhagen, Suzanne, 2003. ”Östberga”.
I: Stockholm utanför tullarna: Nittiosju stadsdelar
i ytterstaden. Red: Göran Söderström. Stockholm:
Stockholmia förlag.
Statistisk årsbok för Stockholm 2017. Stockholm:
Stockholms stad. (Nedladdningsbar från
http://statistik.stockholm.se.)
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Bilaga 1.
På Plats i sammandrag
Stadsmuseet på plats Östberga ägde rum under
2016 och 2017. Som en del av kulturförvaltningen
i Stockholm samarbetade Stadsmuseet med bland
annat stadsdelsförvaltningen för Enskede-ÅrstaVantör i det redan etablerade projektet Samverkan
Östberga. Med På plats-projektet ville
Stadsmuseet använda sig av ett museums både
sociala och kulturarvsbevarande uppgift: att få
såväl material till samlingarna som vara en samlings- och stödpunkt för stadsdelens invånare.
I enlighet med detta företogs nedanstående del
projekt i Östberga.
Östberga Community Center
Östberga Community Center (ÖCC) startades
2014 av stadsdelsförvaltningen i syfte att hjälpa
ungdomar i Östberga med bland annat inträdet
till arbetslivet, men dess lokaler fungerade också
som ett vardagsrum för många unga vuxna.
Stadsmuseet ville både dokumentera verksamheten
och vara en del av dess pedagogiska funktion.
Medlet för detta skulle främst vara att på plats
delta i verksamheten samt att hålla fotografiska
kurser för intresserade personer. Av skäl som
anges i rapporten – bland annat ÖCC:s ändrade
funktion och minskade lokalutrymme – kunde
Stadsmuseets intentioner inte fullföljas. Närvaron
på ÖCC gav dock viktiga insikter inför det fort
satta arbetet i stadsdelen, samtidigt som fältdagbok, fältanteckningar och närmare 500 fotografier
kunde föras till Stadsmuseets samlingar.
Feriearbetare
Såväl under 2016 som under 2017 anställde
Stadsmuseet 15 ungdomar från Östberga med
omnejd som feriearbetare. Under det förstnämnda
året var deras uppgift att i ord och bild skildra
”sin” stadsdel. Ungdomarna löste uppgiften
genom att gruppvis producera varsin fotobok om
Östberga. I dessa presenterade de egna bilder,
intervjuer, beskrivningar och reflektioner; ett
material som sammantaget ger en inträngande bild

av liv och verksamheter i stadsdelen. Under 2017
fick ungdomarna i stället delta i förberedelserna
för den kommande utställningen om Östberga.
De gjorde researcharbete som på olika sätt låg till
grund för utställningens olika delar och de producerade pedagogiskt material såsom ”Coloring
books”, hundkortlekar och magnetpoesi.
Parkleken Backen
Parkleken Backen var från början tänkt som en
utgångspunkt för Stadsmuseets tid i Östberga.
Förhoppningen var att ”spegla det stora i det lilla”
för att också kunna ge en bild av det lokala samhället. Nu blev museets verksamhet i stadsdelen
mer omfattande än så, men närvaron i parkleken
gav ändå resultat på flera sätt. Genom en mindre
så kallad samtidsdokumentation erhölls ett flertal
kortare och några längre intervjuer med besökare
respektive anställda, liksom ett 70-tal fotografier
från verksamheten. Dessutom inventerade några
av Stadsmuseets sommarjobbare det föremåls
bestånd som finns på parkleken och som har en
betydelsefull roll för dess många aktiviteter.
Under drygt ett års tid höll Stadsmuseet också
i regelbundna lekkvällar, och hösten 2016 hölls
en så kallad hemvändarkväll. Då kunde alla som
någon gång har lekt på parkleken komma dit för
mat och mingel.
Fototräffar på förskolan Gladan
I det dubbla syftet att både samla in nya fotografier
från Östberga och att genom äldre bilder föra ut
kunskap om områdets historia, ordnade Stads
museet med nio fototräffar på öppna förskolan
Gladan. På förskolans gemensamhetsstunder
kunde museets antikvarier både berätta om gamla
bilder och intressera ditkomna föräldrar att ta nya.
Fototräffarna resulterade i att cirka 425 fotografier
med motiv från besökarnas hem och liv kunde
införlivas med museets samlingar, samt att en
utställning med äldre Östbergabilder arrangerades
på förskolans väggar.
Stadsvandringar
Stadsvandringar har länge varit en uppskattad
metod för Stadsmuseet att föra ut kunskap.
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I Östberga gjordes 54 sådana vandringar med
totalt omkring 760 personer som åhörare. De
teman som berördes var ”Östberga från romerskt
tid till nutid”, ”Årstafältet från bronsåldersstrand
till rekreationsområde” samt ”Göta landsväg –
en lång historia”. För de flesta deltagare kostade
vandringen 100 kronor, men vid flera tillfällen var
de gratis för boende i Östberga liksom för personal
vid bland annat Östbergaskolan, Sjöängsskolan
och Kulturskolan.
Berättarkaféer, hantverksträffar
och filmkvällar
Eftersom Östbergas två dominerande bostads
områden nu funnits i cirka 60 respektive 50 år,
ville Stadsmuseet genom berättarkaféer skapa
ett samtalsforum för äldre och ta vara på deras
minnen. Vid fyra tillfällen samlades därför boende
i Östberga för att diskutera olika delar av stads
delens historia. Inte minst avhandlades bilens
betydelse för området. Berättarkaféerna, som
samlade mellan åtta och fjorton deltagare per
tillfälle, spelades in och transkriberades för att
bevaras i Stadsmuseets arkiv.
Under tre terminer höll Stadsmuseet i så kallade
hantverksträffar som gick av stapeln i öppna förskolans lokaler Gladan. Framför allt lärde museets
personal ut den gamla och globalt spridda tekniken
nålbindning, som används för att skapa plagg som
vantar, sockor och mössor. Syftet med hantverksträffarna var något annorlunda jämfört med museets
övriga aktiviteter i Östberga. Här vände sig museet
inte i första hand till stadsdelens invånare, utan till
alla som kunde tänkas vara intresserade. Även om
kärntruppen kom från närområdet, fanns besökare
även från mer avlägsna trakter som Hässelby,
Täby, Österåker och till och med Västerås. Också
här varierade antalet deltagare mellan åtta och
fjorton personer per sammankomst, varav de flesta
var äldre kvinnor.
Stadsmuseet ordnade också med fyra filmkvällar,
två i HSB:s lokaler på Stamgatan och två i fritidsgårdens lokaler vid Östberga torg. Filmerna som
visades anknöt antingen direkt till Östberga eller
hade kopplingar till tiden när stadsdelen byggdes.
”Poeten i Elefanthuset” var den film som lockade
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flest åskådare. Trettiotvå personer kom för att se
den stämningsfulla dokumentären om Lütfi Özkök,
internationellt erkänd författare och fotograf.
Under utställningens gång på fritidsgården vid
Östberga torg, rullade också filmen ”Husesyn på
Östberga” konstant. Denna gjordes i marknads
föringssyfte när husen på Stamgatan var nybyggda.
Frågelistor och intervjuer
Frågelistor och intervjuer är vanligt förekommande
metoder i ett museums samtidsdokumenterande
verksamhet. Så också för Stadsmuseet i Östberga.
Stadsmuseets frågor om stadsdelen kunde enkelt
besvaras på museets hemsida, men delades också
ut på andra sätt. Sammanlagt kunde museet arkivera 14 besvarade frågelistor, varav en del ledde
vidare till längre intervjuer och/eller blev underlag
till den kommande utställningen.
Under perioden i Östberga hade museimedarbetarna drygt 20 långa och ingående intervjuer med
Östbergabor på temat ”att leva och bo i Östberga”.
I dessa avhandlades ämnen som trygghet/otrygghet, etnicitet, omvandlingen till bostadsrätter m.m.
Dessutom gjordes fyra intervjuer inom temat
”80+”. Även om det projektets syfte var att till
varata äldre personers minnen och erfarenheter
och inte specifikt utgick från Östberga, hade de
personer som deltog bott länge i området.
Östberga, Östberga: människorna,
händelserna och historien
På plats-projektet kulminerade med utställningen
Östberga, Östberga: människorna, händelserna
och historien som visades på fritidsgården vid
Östberga torg mellan den 29 september och
11 november 2017. Att utställningens innehåll
och plats sammanföll påverkade dess planering
på flera sätt. Innehållsmässigt var den bärande
tanken att inte tala om för stadsdelens invånare
vad Östberga var eller vad innebär att bo i den.
Tvärtom skulle de lockas att ytterligare berätta om
sina erfarenheter. Att arkeologer hittat gamla spelpjäser i området var ytterligare en utgångspunkt.
Detta inspirerade till en bokstavligen lekfull
uppbyggnad i form av olika sorters sällskapsspel.
Till denna lekfullhet kan också räknas den bok-
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stavsverkstad som Stadsmuseet bjöd in stadsdelens
barn till i maj 2017. Då föddes Östberga Type,
det typsnitt som till stora delar användes i utställningen liksom i det utställningsmagasin som
producerades.
Att utställningen byggdes upp på en fritidsgård,
innebar att hänsyn måste tas till både barns och
anställdas behov och synpunkter. Men lokalvalet
ställdes på sin spets när det uppmärksammande
mordet vid Östberga torg ägde rum bara någon
vecka innan utställningens planerade vernissage.
Det medförde vissa förändringar i utställningens
design samt att vernissagen sköts upp i två veckor.
Att den skulle öppna sågs dock som en viktig symbolhandling av Stadsmuseets samarbetspartners
som exempelvis områdets stadsdelsförvaltning.
I samband med utställningen höll antikvarier
på Stadsmuseet olika föreläsningar i Östberga.
Rubrikerna löd: ”Stadsutveckling och arkitekturhistoria i Östberga”, ”Arkeologi i Östberga och
dess närhet”,” Berättelser från Östberga” samt
”Konsten i Östberga”. Åhörarantalet varierade
mellan 13 och 33.
Utställningen var öppen under sammanlagt 24
kvällar och fem eftermiddagar. Cirka 300 personer
kom på vernissagen och 250 på avslutningen.
Under utställningens övriga dagar besöktes den
av ett genomsnitt på tre personer per kväll, vilket
betyder att den sammanlagda besökssiffran uppgår
till cirka 625 personer.

Även den blogg som drevs av projektet var
betydelsefull: första året surfade 754 personer in
på de 53 inlägg som gjordes, följande år hade de
siffrorna ökat till 2 459 personer och 98 inlägg.
Projektet omnämndes i reportage och artiklar
i såväl etermedia som lokaltidningar.
Slutsatser
Projektet På plats har av reaktioner att döma inte
varit ett nytt arbetssätt enbart för Stadsmuseet.
I föreliggande rapport har därför formulerats ett
antal påståenden som både sammanfattar projektets
metodiska uppläggning och kan vara till vägledning för andra och liknande arbeten. Här nämns
grepp som att utgå från redan existerande organisationer och institutioner, integrera flera eller alla
av ett museums medarbetare, ”röra om i målgruppstänkandet” för att få människor att mötas
samt – inte minst viktigt – att alltid ta spjärn mot
lokala förutsättningar och behov.

Kommunikation
För att ett så pass stort projekt som Stadsmuseet
på plats ska fungera krävs en omfattande kommunikationsinsats. Förutom den stora och viktiga
personliga kontakt som ägde rum mellan museets
medarbetare och befolkningen i Östberga och de
lika betydelsefulla kontakter som skedde sins
emellan stadsdelens invånare, använde Stadsmuseet
en rad olika kanaler. Kontinuerlig affischering,
riktade inbjudningar och meddelanden till press
och etermedia, Stadsmuseets ordinarie nyhetsbrev
liksom dess konton på Facebook och Instagram
var några av dem. En personlig vernissageinbjudan
gick ut till alla som på något sätt involverats i projektet liksom till samtliga hushåll i Östberga.
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Bilaga 2.
Deltagande museipersonal
• Lin Annerbäck, antikvarie/utställningsproducent, deltagit i arbetet på parkleken Backen.
• Elisabeth Brenning, antikvarie/museipedagog,
deltagit i arbetet på parkleken Backen.
• Anna Brodow Inzaina, kommunikatör, ansvarat
för projektets övergripande kommunikation.
• Piamaria Hallberg, antikvarie/etnolog, ansvarat
för bland annat hantverksträffar och 80+intervjuer.
• Sara Hedberg, antikvarie, verkat som musei
pedagog i bland annat utställningen Östberga,
Östberga: människorna, händelserna och
historien.
• Minja Hjorth, antikvarie/etnolog, delaktig
ibland annat arbetet på parkleken Backen och
i arbetet med ferieanställda ungdomar.
• Bo Larsson, antikvarie/etnolog, rapportens
redaktör samt ansvarig för intervjuprojektet
Att leva och bo i Östberga.
• Anna Sönsteby Lilliehöök, antikvarie/arkeolog,
ansvarat för stadsvandringar och hantverks
träffar och deltagit i arbetet på parkleken
Backen.
• Johan Stigholt, fotograf, bland annat projekt
ansvarig för utställningen Östberga, Östberga:
människorna, händelserna och historien.
• Anna Ulfstrand, enhetschef, projektledare.
• Ingrid Åkerlind, bildantikvarie, har med sin
kunskap om Stadsmuseets fotografiska samling
deltagit i flera av delprojekten.
Utöver ovanstående personer har flera av Stads
museets medarbetare på olika sätt deltagit
i På plats. Förteckningen ovan gäller de som
regelbundet har arbetat inom projektet.
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