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 Innehåll:  

Författare: Marie-Louise Svanberg 

Nyckelord: gentrifiering; stadsutveckling; mentalsjukhus; park; arkitektur; kulturhistoria; autenticitet; modern 

grannskapsplanering; design; estetisk aspekt; social aspekt; funktionell aspekt; ideologiskt och ikonisk aspekt; 

segregering; Stockholm stad; regeringen; näringsliv; JM; Framtidsformer; RFAD; Centrum för arkitektur, form, 

design och gestaltningen;  

 

Bakgrund och problemdiskussion: Att förändra en gammal institutionsmiljö till en ny bärande idé kan på flera 

sätt ge effekter som innefattar förändringar i den lokala identiteten. Tecken på dessa förändringar är, när den 

platsbundna imagen bör vara globalt och estetiskt gångbar, när de nya funktionerna övergår till enbart privat regi 

samt att det nya samhället blir mer specificerat och i värsta fall segregerat. 

 

Syftet: Utifrån begreppet gentrifiering syftar uppsatsen till att undersöka hur en gammal institutionsmiljö som 

Långbro park gentrifieras samt varför. Undersökningen vill se om det finns ett samband mellan Långbro sjukhus 

tidigare estetiska och funktionella gestaltning och dagens tankar runt konceptet Långbro park och dess 

utveckling. Undersökningen tar även upp om det finns några omständigheter som har styrt dessa 

gentrifieringsprocesser och vem/vilka har i så fall haft intresse i områdets progression. 

 

Metod: Granskningen av Långbro park utgår från teoretiska källor som berör stadsutveckling, kulturhistorisk 

miljö, gentrifiering av ett gammalt sjukhusområde, modern grannskapsenhetstanke samt social-, estetiska- 

funktionella-, ideologiska- och ikoniska aspekter runt Långbro parks struktur, estetiska utformning och 

funktioner. Studiens teoretiska utgångspunkt värderar främst normativt och moraliskt hur samhället konstruerar 

nya platser och hur dessa har utformats utifrån globala, statliga och privata intressen. Kritiken undersöker även 

de effekter som uppstår när ett samhälleligt rationaliseringsarbete sker med dold intension.  

 

Resultat och slutsats: Undersökningen visar att i Stockholm finns idag, ett politiskt och ekonomiskt intresse av 

att samverka i ett estetiskt och nationellt program. Detta handlingsprogram omfattar estetisk utformning av nya 

stadsdelar och områden i söderort, där både statliga och privata intressen medverkar genom allt mer kortsiktiga 

och finansiella överväganden jämfört med det tidigare handlingsprogrammet Framtidsformer. Granskningen av 

Stockholm stads vision indikerar ett behov av, att städa upp i vissa söderförorter och ett behov av att exploatera 

andra. Studien åskådliggör att gentrifieringen av Långbro park visar, trots lokala protester om det höga 

exploateringstrycket samt byggandet och restaurerandet av det stora antalet bostadsrätter i en historisk miljö att 

visionens medborgardialog är både dold och envägsriktad. Effekten av att gentrifiera en institution i syfte av att 

skapa en ny och funktionell eklektisk konstruerad boendemiljö är, att odemokratiska, patriarkala, hygieniska 

samt exkluderande attityder och idéer runt ordning har genererats vilket stödjer social ojämställdhet. I Långbro 

parks fall innebär det, ett särskiljande mellan arbetarklass och medelklass. Undersökningen visar, ett svenskt och 

dåligt självförtroende vars önskan är, att stärka nationen både regionalt och nationellt gentemot utlandet genom 

att locka unga arbetsföra människor till att verka, bo och utvecklas i söderorten i syfte av att stärka landets 

intryck gentemot omvärlden genom eklektisk och kostsam design. Denna landsomfattande estetiska restaurering 

har därför krävt både privata investerares pengar, politiskt intresse och gemensam nationell kraft med en effekt 

där ekonomiskt svaga medborgare alieneras både etiskt-, legalt-, religiöst och rationellt.  
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1. INLEDNING 

 

Långbro park är ett bostads- och parkområde som ligger på gränsen mellan Älvsjö och 

Fruängen söder om i Stockholm. I nästan 100 år tillhörde Långbro park det psykiatriska 

sjukhuset Långbro. År 1997 stängdes sjukhuset ner och har sedan dess förändrats till att bli en 

oas i staden.  De gamla byggnaderna står kvar och har renoverats men används idag som 

skola, förskola och bostäder. Karaktären på området är sig lik men ändå förändrad. Det gamla 

kaféet har omgjorts till värdshus, flera moderna bostäder och lekparker har byggts samt 

nyplanteringar av fruktträd och blommor. Anledningen till att jag har valt att studera Långbro 

parks förändringsprocesser är, att jag finner det intressant att se hur ett gammalt 

mentalsjukhusområde används i förhållande till stadsutvecklingsplaner och andra ekonomiska 

intressen. På flera sätt kan man se hur området förändrats – inte enbart visuellt, utan även, 

verksamhetsmässigt. 

 

Syfte 

Begreppet gentrifiering
1
 uppstår när politikerna inte kan lösa sitt lands problem rörande 

fattigdom och kriminalitet. Därför, hävdar sociologen Sharon Zukin, växte en symbolisk 

ekonomi fram på 1980-talet som inbegrep en kollektiv tro på, att visuell representation stärker 

både ett lands finansiella situation samt dess identitet. Denna förändring att skapa en modern 

urban offentlig kultur innefattar förändringar i identiteten. Tecken på dessa förändringar är när 

den lokala imagen bör vara global gångbar, att offentliga institutioner förändras och övergår 

till att bli privata samt när samhällen blir mer integrerat blandade, både etniskt och i 

rashänseende, förklarar Zukin.
2
 Utifrån begreppet gentrifiering syftar uppsatsen till att 

undersöka, hur en gammal institutionsmiljö som Långbro park gentrifieras samt varför. 

 

Frågeställning 

Hur gestaltas området idag gentemot förr? 

                                                           
1
 Begreppet gentrifiering - innebär att man förändrar ett områdes kulturella och brokiga gestaltning till ett mer 

ekonomiskt likartat samhälle. Denna utveckling stöds av staten eller av privata investerare för att rusta upp 
infrastrukturen i syfte av att minska lokal kriminalitet, få köpstarkare människor samt öka fastigheternas värde. 
gentrifiering. http://www04.sub.su.se:2101/lang/gentrifiering, Nationalencyklopedin, hämtad 2011-12-02. 
2
 Sharon Zukin. (1995). The Cultures of Cities. UK: Blackwell Publishers, s. 23-25, 38-39. 
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Vilka omständigheter påverkar att en gammal sjukhusmiljö blir till en ny idé? 

Vem/vilka krafter har intressen i att bevara Långbro park och varför i så fall? 

 

Metod/teori 

Jag kommer att studera Långbro park med frågor om hur området har levandegjort sig i sin 

gentrifieringsprocess samt varför. Går det med hjälp av teorin se några sociologiska, estetiska, 

funktionella och/eller ideologiska/ikoniska fenomen som kan ha påverkat eller påverkar att 

Långbro park förändrats. Granskningen av detta område utgår från teoretiska källor som berör 

stadsutveckling, kulturhistorisk miljö, gentrifiering av ett gammalt sjukhusområde, social 

samverkan samt modern grannskapsenhet
3
. Jag vill även problematisera runt om dessa krafter 

går att värderas - vetenskapligt pålitligt eller normativt moraliskt?
4
  

 

Habermas som utgångspunkt 

Jag kommer att utgå från Jürgen Habermas kritiska teori
5
 för att ge stöd till mina argument. 

Habermas reflekterar över, att i människors vardag (på mikrosocialnivå), styrs människan av 

sociala interaktioner medan i samhällssystemet (på makronivån), präglas människan av en 

mer ägandeinriktad individualism som omfattas av makt och pengar. Modellen förutsätter 

därför, en dualism mellan ”jaget” och ”samhället”, subjekt och objekt, form och innehåll samt 

privat och offentligt för att den västerländska människan ska få en förståelse för sig själv och 

andra. Dessutom tar Habermas stöd av filosofen G.H. Meads tankar runt symbolisk 

                                                           
3
 Grannskapsenhet - område där befolkningen har nära till gemensam service, t.ex. butik och skola. Idén 

framfördes främst under 1940- och 1950-talen, hänger samman med Uno Åhréns bostadspolitiska tankar om 
att demokrati gynnas av gemenskap i små befolkningsgrupper. 
http://www04.sub.su.se:2149/grannskapsenhet, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-03-27. 
4
 Kjörup, Sören. (2010). Människovetenskaperna. Lund: Studentlitteratur, s. 87. 

5
 Jürgen Habermas teori - kritiserar entydiga bilder och skapande av sociala konstruktioner. Hans kritiska 

samhällsteori vänder sig mot, att nykonservativa kapitalister kolonisererar människans livsvärld, genom media. 
Teorin är, en rekonstruktion av marxismens historieteori och bygger delvis på Karl Marxs historiska 
materialism. Habermas menar, att samhällets rationaliseringsarbete kan ge socialpsykologiska effekter för 
individen såsom mental och psykosomatisk påfrestning samt utbildnings och motivationsproblem och därför 
bör teorin även omfatta Webers tankar runt lukrativ tillväxt samt moraliska värderingar. Teorin anser att 
samtal mellan människor medvetengör samhällets strukturella makro – och mikrosociala situation. Habermas, 
Jürgen. (2004). The Theory of Communicative Action. Volume 1. Reason and the Rationalizations of Society. UK: 
Polity Press, s. 49-52, 369, 370, 386, 389, 396, 397 samt Habermas, Jürgen. (2006). The Theory of 
Communicative Action. Volume 2. The Critique of Functionalist Reason. UK: Polity Press, s. 140, 178, 179, 196, 
197, 223-224, 332-338, 375- 277. 
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interaktionism
6
 för att förklara hur människan begrundar sin existens. Habermas menar, att 

det krävs en aktiv, resonabel och störningsfri kommunikation mellan människor för att uppnå 

ett friskt samhälle. Målet är, att skapa en mer demokratisk och beslutsfattande socialism där 

ett kommunikativt och rationellt, Verständigung
7
, bör bli styrande, menar han.

8
  

 

Den sociologiska aspekten 

Jag vill genom Ferdinand Tönnies begrepp Gemeinschaft och Gesellschaft
9
  få klarhet i hur 

visionen och JM Byggnads AB
 10

 vill att Långbro park ska gestaltas. Jag anser, att detta är 

väsentligt för att bedöma hur Långbro park gentrifieras.  

  

Sociologen Ferdinand Tönnies studerar människans sociala natur. Han anser, att sociologi 

förklarar känslor och motiv till varför människor dras till varandra och vad som binder dem 

samman. Detta samfällda agerande bevarar eller demonterar liv, menar han. Tönnies begrepp 

Gemeinschaft och Gesellschaft utgår därför i tolkandet utifrån tre dikotomier som 

bekantskap/särhet, sympati/antipati och tillit/misstro samt beroendeförhållande och sociala 

band.
11

  

 

                                                           
6
 Begreppet symbolisk interaktionism - innefattar, att det är språket som ger människan hennes reflekterande 

medvetna intelligens, liksom att den personliga identiteten är av socialt ursprung. Habermas, Jürgen. (2006), s. 
140. 
7
 Habermas begrepp Verständigung – är en tolkad förståelse runt social integrering, kultur och solidaritet. 

Verständigung uppstår när människor aktivt och rationellt agerar språkligt mellan varandra. Habermas, Jürgen. 
(2004), s. 101, 106, 107, 122-124 samt Habermas, Jürgen. (2006), s. 137, 139. 
8
 Habermas, Jürgen. (2004), s. 49-52, 369, 370, 386, 389, 396, 397 samt Habermas, Jürgen. (2006), s. 140, 178, 

179, 196, 197, 332-338, 375- 277. 
9
 Tönnies begrepp Gesellschaft/Gemeinschaft - formulerar en differens mellan två radikalt differentierade 

former av samhälle. Gemeinschaft innebär en mer privat, gammeldags, naturlig, samfälld uppbyggd och social 
gemenskap exempelvis familjen. Den auktoritära prototypen är en far och relationen mellan man och kvinna 
utgår från sexuella behov och reproduktion. Gesellschaft är mer en offentlig, modern, instrumentell och 
artificiell samhällsform där människor drar nytta av varandra. Den auktoritära prototypen förutsätter en 
modern stat som kan både vara individuell eller kollektiv, exempelvis medelklassen. Relationen mellan 
människor utgår från ett fritt kontrakt mellan individer. Gemeinschaft–Gesellschaft. Tönnies, Ferdinand. (1955). 
Community and Associations (Gemeinschaft und Gesellschaft). Translated and Supplemented by Charles P. 
Loomis. London: Routledge & Kegan Paul LTD, s. 16, 17, 22-29, 37-39. 
10

 JM - är ett nordiskt och publikt bolag som vill projektutveckla bostäder och bostadsområden. Verksamheten 
är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden 
och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. JM arbetar även med projektutveckling av 
kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. 
JM vill främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. 
http://www.jm.se/upload/Bostader/Stockholm/Hastkastanjen/pdf/L%C3%A5ngbroPark_sc.pdf, s. 12. 
11

 Tönnies, Ferdinand. (1955), s. 3-9, 16. 

http://www.jm.se/upload/Bostader/Stockholm/Hastkastanjen/pdf/L%C3%A5ngbroPark_sc.pdf
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Den estetiska aspekten 

Jag vill undersöka om JM tillsammans med Stockholm stad har och har haft estetiska 

strategier i planerandet av Långbro parks utveckling. Om så är fallet, gentrifieras området av 

klassiska värden och vad innebär det i så fall för områdets utveckling? Kulturgeografen Moa 

Tunström anser, att idag, konkurrerar städer på lokal, regional, nationell och internationell 

rumslig utvecklingsnivå, om ung och arbetsför arbetskraft. Den fysiska planeringen kan därför 

vara strategiskt väsentlig, då vackra miljöer lockar både människor och företag, menar hon.
12

   

 

Sharon Zukin använder begreppet autenticitet
13

 när hon studerar gentrifierade ytterområden i 

New York. Hon hävdar, att traditionell autenticitet är förknippad med gamla klassiska och 

patriarkala värderingar som innebar att kvinnor och slavar ansågs mindre värda och uteslöts 

från offentliga platser, trots det demokratiska idealet om motsatsen. En indikation på att dessa 

värderingar lever kvar är, när privata intressen tar kontroll över ett område och när socialt 

utsatta grupper exkluderas, vilket stödjer social ojämställdhet, menar Zukin.
14

  

 

Den funktionella aspekten 

Genom att jämföra och applicera Jane Jacobs och Le Corbusiers teorier på Långbro park vill 

jag undersöka, hur Långbro parks nya funktioner präglar områdets utveckling. Går det på, så 

tidigt stadium, som idag att avgöra de effekter, dessa funktioner kommer att ha, på området?  

 

Jane Jacobs teori
15

 förutsätter att ett tryggt Gesellschaft vill förstärka den funktionella 

identiteten hos ett bostadsområde genom att den är variationsrik med tät koncentrerad blandad 

befolkning, både ny och gammal bebyggelse samt korta kvarter.
16

Arkitekten Le Corbusier 

                                                           
12

 Wessel, Broms, Ola, Tunström, Moa, Bradley, Karin. (2005), s. 145.  
13

 Zukins begrepp autenticitet - förutsätter att en autentisk plats gör anspråk på att vara tidlös trots att 
området och dess innevånare förr eller senare kommer att urbant förnya det eller förstöra området genom 
gentrifiering, krig eller ekologisk katastrof. Begreppet ger en kulturell och estetisk bild av en specifik urban 
historisk period. Det innefattar, mentala bilder som reflekterar varje generations förändrade uppfattning, om 
en plats med dess hus och människor.  Zukin, Sharon. (2010). s. 29, 128, 129, 131. 
14

 Zukin, Sharon. (2010), s. 29, 128, 129, 131. 
15

 Jane Jacobs teori – anser, att en hel stad främjar levande och intressanta gator som hänger samman utifrån 
både storlek och makt. Parker, torg och offentliga byggnader ska knyta samman stadsdelens komplexitet och 
mångsidighet i syfte av att förstärka den funktionella identiteten hos området. Jacobs, Jane. (2004). Den 
amerikanska storstadens liv och förfall. Göteborg: Bokförlaget Daidalos, s. 153-154. 
16

Jacobs, Jane. (2004), s. 142-146. 
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stadsplanelära
17

 omfattar att det måste ske en jämvikt mellan människan och miljön. 

Människan bidrar med det psykologiska värdet och miljön bidrar med naturen. Konkret 

innebär det, att människans verk måste göras solidariskt med naturens. Det är genom 

arkitektens och stadsplanerarens som samhället bäst uttrycks materiellt och moraliskt 

värdemässigt. Le Corbusiers regler rörande hans stadsplanelära är, att utformning fordrar sol, 

rymd och grönska. Dessa förutsättningar tillsammans med funktionen tid-avstånd
18

 styr 

arkitekturens planer och former. Därefter motsvarar dessa volymer, effektiva och självstyrda 

funktioner
19

. Le Corbusier anser att även parkways
20

 kan bidra till att en plats kan upplevas 

som ett estetiskt landskap genom sin öppna och vänskapliga kontakt med naturen.
21

  

 

Den ideologiska aspekten 

Jag kommer att tolka och värdera David Sibleys och Richard Sennetts idéer runt idealplatser 

för att se om dessa går att tillämpa på, Långbro parks, och kanske även Älvsjös, utveckling. 

Går det att se i dagsläget vad dessa områdens strukturer signalerar?  

 

Kulturgeografen David Sibley tycker att ett exkluderande samhälle rent generellt brukar 

”zoonas in”. Han menar, att passera en skiljelinje mellan den familjära till det främmande kan 

vara både överskridande och skrämmande. Gränsens upprinnelse förser människan med 

trygghet och trevnad. Vad som är signifikant för ett gränsförsett område är att det styrs av 

både manliga och estetiska värden och det som inte är smakfullt utesluts. Han finner, att 

dikotomier som traditionellt/modernt eller privat/offentligt har inget med gränser att göra men 

påvisar attityder som kan attribueras genom ökad social interaktion inom ett område. 

Zooningens främsta syfte är, att skapa en sanitär, moralisk och differentierad gräns mellan 

                                                           
17

 Le Corbusier stadsplanelära – innefattar att människan behöver ekonomiska livsförutsättningar och det är 
försörjningen. Människan behöver även, bostäder s.k. patriarkaliska- samt andliga livsförutsättningar. 
Corbusier, Le. (1969). Den nya staden. Översättning Per-Olov Zennström. Stockholm: Rabén & Sjögren, s. 87. 
18

 Le Corbusier funktion tid-avstånd – innebär, att ett samhälle med kuperad terräng kan reformeras genom 
vertikala bostadslösningar. Träd och horisonter, arealer för daglig idrott bevaras: bollspel, simbassänger och 
fotvandringar, nedsänkande och avskiljande av bilvägar regleras genom bestämda punkter, inrättande av 
hälsofunktioner samt en estetisk miljö som erbjuder god arkitektur. Corbusier, Le. (1969), s. 56-59, 66, 69, 71. 
19

 Le Corbusiers bostadsfunktioner – ska innefatta dels materiella värden såsom hälsovård, hushållsservice, 
livsmedelsförsörjning, kaféer, fysiskt träning och stärkande av kroppen och dels andliga värden såsom daghem, 
lekskola, grundskola och yrkesskola. Corbusier, Le. (1969), s. 55, 66. 
20

 Parkways – avser promenadvägar som förbjuder tung trafik och transporter av kommersiell karaktär. Syftet 
med parkways är att dela upp trafiken och skapa ordning samt försäkra innevånarna en trivsam plats. 
Corbusier, Le. (1969), s. 71. 
21

 Corbusier, Le. (1969). Den nya staden, s. 41, 53-55. 
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medelklassen från arbetarklassen. Ju mer cirkulation av trafik som finns runt dessa platser, ju 

hälsosammare och samtidigt diskretare blir zoningen i området.
22

  

 

Min tolkning av sociologen Richard Sennett är, att han anser,
23

 att det går att se en struktur ur 

ett genusperspektiv när man iakttar olika samhällen. Den protestantiska kyrkans värderingar 

indikerar, en mer andlig kommunikation, ett urbant Gesellschaft medan upplysningens synsätt 

rymmer mer intim kommunikation, ett regionalt Gemeinschaft.
24

  

 

Tidigare forskning 

Mina källor och litteratur kommer att ligga som underlag för min undersökning. Materialet 

kommer att argumenteras utifrån frågeställningarna samt parkområdet med sina byggnader 

och natur kommer att analyseras.  

 

Jürgen Habermas böcker The Theory of Communicative Action. Volume 1. Reason and the 

Rationalizations of Society
25

 från år 2004och The Theory of Communicative Action. Volume 2. 

The Critique of Functionalist Reason
26

 från 2006 ligger som ett fylligt underlag för mina 

tolkningar av Jürgen Habermas teorier samt begreppet symbolisk interaktionism. Jag tar stöd 

av Habermas teorier i syfte av att studera och problematisera varför Stockholm stad och att ett 

fastighetsbolag som JM förändrar ett område som Långbro park på det sett som det idag görs.  

 

För att kunna tolka begreppen Gesellschaft/Gemeinschaft har jag använt mig av Charles P. 

Loomis översättning från 1955, av Ferdinand Tönnies bok Community and Associations
27

 och 

Charlottes Hjukströms översättning från 2004, av Jane Jacobs bok Den amerikanska 

                                                           
22

 Sibley, David. (2007). Geographies of Exclusion. London and New York: Routhledge. Taylor and Francis group, 
s. 32, 35, 37, 77, 94, 116, 160. 
23

 Sennett anser– att ett modernt samhälle reflekterar protestantiska attityder, ett patriarkaliskt 
förhållningssätt som stödjer en himmelsk fader. Genom att man avvisar det feminina marginaliserar man 
automatiskt Guds moder Maria. Sennett, Richard. (1992). The Conscience of the Eye. The Design and Social Life 
of Cities. New York and London: W.W. Norton & Company, s. 97. 
24

 Sennett, Richard. (1992), s. 97. 
25

 Habermas, Jürgen. (2004). The Theory of Communicative Action. Volume 1. Reason and the Rationalizations 
of Society. UK: Polity Press. 
26

 Habermas, Jürgen. (2006). The Theory of Communicative Action. Volume 2. The Critique of Functionalist 
Reason. UK: Polity Press. 
27

 Tönnies, Ferdinand. (1955). Community and Associations (Gemeinschaft und Gesellschaft). Translated and 
Supplemented by Charles P. Loomis. London: Routledge & Kegan Paul LTD. 
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storstadens liv och förfall
28

 från 2004, som utgångspunkt. Jag anser att, trots att begreppen 

Gesellschaft/Gemeinschaft omtalades för över 60 år sedan så har de, en relevant betydelse för 

undersökningen, dels förtydligar begreppen hur Långbro park och Älvsjö gestaltning har 

utvecklats och dels anger de orsaken till varför områdets nya gestaltning ser ut som den gör.  

 

Sharon Zukins böcker Naked City
29

 från 2010 samt The Cultures of Cities
30

 från 2006 är, 

ytterligare två väsentliga källor tillsammans med Moa Tunströms, Ola Wessels och Karin 

Bradley bok Bor vi i samma stad
31

 från 2005. Böckerna problematiserar runt vad som kan 

räknas som klassiskt autentiska värden och gentrifiering på ett omfångsrikt sätt. Jag anser, att 

begreppen är väsentliga för Långbro parks estetiska och funktionella utveckling, trots sin 

småskalighet, därför den globala stadsutvecklingen idag, just betonar en parallell, regional 

och global utveckling.
32

 

 

Richard Sennetts bok The Conscience of the Eye
33

 från 1990 samt David Sibleys bok 

Geographies of Exclusion
34

 från 2007 har varit, ett lämpligt material att ta till stöd i mina 

funderingar runt områdets struktur. Totalt, har materialet hjälpt mig att se, om Långbro park 

och Älvsjös estetiska och funktionella struktur, har en patriarkal grund samt om områdena 

signalerar inkluderande eller exkluderande samhälle genom sin sociala och spatiala form. 

 

Det har inte funnits mycket information runt gentrifiering av gamla svenska vårdinstitutioner 

att tala om och framför allt inte information runt Långbro sjukhus. För att få en uppfattning 

om områdets historia, har jag fått, förlita mig på främst Anders Åmans bok, Om den offentliga 

                                                           
28

 Jacobs, Jane. (2004). Den amerikanska storstadens liv och förfall. Översättning Charlotte Hjukström. 
Göteborg: Bokförlaget Daidalos. 
29

 Zukin, Sharon. (2010). Naked City. The death and Life of Authentic Urban Places. New York: Oxford University 
Press. 
30

 Zukin, Sharon. (1995). The Cultures of Cities. UK: Blackwell Publishers. 
31

 Wessel, Broms, Ola, Tunström, Moa, Bradley, Karin. Bor vi i samma stad? Om stadsutveckling, mångfald och 
rättvisa. (2005). Kristianstad: Boktryckeri AB. 
32

 Zukin, Sharon. (2010), s. 131. 
33

 Sennett, Richard. (1992). The Conscience of the Eye. The Design and Social Life of Cities. New York and 
London: W.W. Norton & Company. 
34

 Sibley, David. (2007). Geographies of Exclusion. London and New York: Routhledge. Taylor and Francis group. 
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vården. Byggnader och verksamheter vid svenska vårdinstitutioner under 1800- och 1900-

talen.  En arkitekturhistorisk undersökning från 1976
35

.
36

 

 

Sören Kjörups bok Människovetenskaperna
37

 från 2010 har varit till hjälp som källa när det 

gäller problematiserarandet runt mina frågeställningar och svar samt hur de kan tolkas. 

Kjörups tolkning av Habermas tankar runt humaniora står nära mina egna värderingar som 

innefattar en önskan om en mer självreflekterande och subjektiv förståelse när det gäller 

metoder, attityder och ideal, där tolkande av texter står i fokus än empiriskt grundad 

kunskap.
38

  

 

Avgränsningar 

Jag har valt att Långbro park utifrån tre variabler; dels att det finns information att tillgå, dels 

att den belyser en samtida och samhällelig utvecklingsprocess samt att området visar på en 

speciell förändring. I och med att jag har valt, att koncentrera mig på just denna plats, har jag 

också exkluderat andra områden som kunde ha varit intressanta att ta med. Jag vill dock 

påpeka, att både Älvsjö och Fruängen påtalas vid flertal tillfällen i studien. Jag gör det, för att 

båda områdena är under utveckling och bildar ett slags ramverk runt Långbro park. Dock är 

jag bunden av tid och omfång för min studie vilket har gjort min avgränsning naturlig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 Åman, Anders. (1976). Om den offentliga vården. Byggnader och verksamheter vid svenska vårdinstitutioner 
under 1800- och 1900-talen. En arkitekturhistorisk undersökning. Uddevalla: Bokhusläningens AB. 
36

 Åman, Anders. (1976), s. 10, 12. 
37

 Kjörup, Sören. (2010). Människovetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 
38

 Kjörup, Sören. (2010), s. 86, 87. 
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2. BAKGRUND 

 

Långbro omtalades första gången som Långbro gård, 1477. År 1866, köptes marken som 

ligger i södra Älvsjö av Alfred Söderlund. Marken styckade så småningom upp och 1902, 

förvärvade Stockholm stad, 56 tunnland skogsmark som sedermera kom att användas för 

Långbro sjukhus. År 1908, tog landstingen genom stadsbidrag över ansvaret av sjukhuset. 

Namnet Långbro fastställdes 1906, vars ursprung kommer från en 200 meter lång kavelbro
39

 

som tidigare låg över Brännkyrkasjön.
40

 

 

När Långbro sjukhus startades, hade sjukvårdsinrättningen till uppgift att vårda både psykiskt 

sjuka och ungdomsbrottslingar från allmänna försörjningsinrättningen. Trots detta, insåg 

samhället redan vid förra sekelskiftet, att det inte alltid är, institutioner som ska lösa alla 

samhällsproblem. Samtidigt har det alltid funnits konkurrens mellan hur psykisk eller fysisk 

hälsovård ska skötas. När man ser tillbaka historiskt, har sinnessjukvården alltid eftersträvat 

att identifiera sig med kroppsvården men samtidigt velat markera sin egenart. Genom 

psykofarmakas erkännande på 1950- och 60-talen, ändrades uppfattningar inom vården, att 

psykisk sjukdom är en fysisk störning, till att istället handla om psykosociala faktorer. 

Fortsättningsvis började den svenska sinnesvården, arbeta på samma villkor som 

kroppsvården med undantag för frihetsberövande vård som till viss del, skulle verka, under 

Lag om sluten psykiatrisk vård. År 1978, avvecklade Långbro sjukhus, Stora Mans och några 

år senare evakuerades även Stora Kvinns. Som vårdinstitution fungerade Långbro fram till 

1997. De gamla byggnaderna användes under en viss tid för långtidsvård. Därefter lades 

sjukhuset ned. 
41

 

 

 

 

 

                                                           
39

 Kavelbro – träbro på tvärliggande stockar. kavelbro. http://www04.sub.su.se:2120/lang/kavelbro/223328, 
Nationalencyklopedin, hämtad 2012-01-20. 
40

http://www.langbrovardshus.se/om-langbro/. 
41

 Åman, Anders. (1976), s. 422, 424, 481 samt 
http://www.psykiatrinsodra.se/assets/plugins/tinymce3201/jscripts/tiny_mce/plugins/filemanager/files/Doku
ment/integrerad.pdf, s.14, 19 samt http://langbrosjukhus.se/?cat=24. 

http://www.psykiatrinsodra.se/assets/plugins/tinymce3201/jscripts/tiny_mce/plugins/filemanager/files/Dokument/integrerad.pdf
http://www.psykiatrinsodra.se/assets/plugins/tinymce3201/jscripts/tiny_mce/plugins/filemanager/files/Dokument/integrerad.pdf
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3. EN ANALYS OM LÅNGBRO PARKS FÖRÄNDRINGSPROCESSER 

 

God bebyggd miljö - ett miljökvalitetsmål  

År 1997 fastställde Riksdagen 15 miljökvalitetsmål. Det innebar att dessa mål vilar på fem 

grundläggande värden om att ekologiskt hållbar utveckling skall understödja människors 

hälsa, biologisk mångfald och natur. Dessutom ska utvecklingen bevara kultur- och 

kulturhistoriska miljöer samt långsiktig produktionsförmåga. Målen innefattar, att människor 

bör hushålla med natur-resurser samt att miljökvalitetsmålet skall nås inom en generation.  

 

God bebyggd miljö, är ett av dessa kvalitetsmål som inbegriper städer, tätorter. Målet är att 

byggd miljö skall fungera som en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god 

regional och global miljö. Byggnader och anläggningar skall begagnas och gestaltas på ett 

miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra 

resurser främjas. Sedan 2010 ska det finnas strategier för landets fysiska planering och 

samhällsbyggande. Dessutom ska minst 25 procent av dessa strategier inbegripa och skydda 

värdefull miljö såsom natur- kulturhistorisk omgivning och bebyggelse samt estetiska 

värden.
42

  

 

Statens konstråd blir ett Centrum 

År 1998, tog socialdemokratiska regeringen fram ett statligt samlat handlingsprogram för 

arkitektur, form och design, Framtidsformer, i syfte av att främja kvalitet och estetiska 

värden. Restriktionen var dock att handlingsprogrammet inte får gagna och underordna 

kortsiktiga ekonomiska överväganden. År 2004, tillsattes chefen för kulturdepartementet ett 

statligt råd, Rådet för form, arkitektur och design (RFAD)
43

, att driva på arbetet med 

handlingsprogrammet men år 2008, upplöstes gruppen som opinionsbildare. Anledningen var, 

att regering ansåg, att de institutioner som styr frågor runt svensk arkitektur, form och design 

var, för resursmässigt svaga institutioner i förhållande till de projekt de tog sig an. Dessutom 

                                                           
42

 http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/11/01/cb3e47fb.pdf, s. 17. 
43

 Statens konstråd - statligt verk som ansvarar för konstnärlig utsmyckning av statliga byggnader och lokaler 
samt ska informera om offentlig konst. Rådet utses idag av regeringen tillika ordförande Fredrik Reinfeldt. 
Regeringen ansvarar av tillsättningen av konstrådets kanslichef. Statens konstråd. 
http://www04.sub.su.se:2056/lang/statens-konstråd, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-01-30. 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/11/01/cb3e47fb.pdf
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bedömde regeringen, att tvärsektoriell
44

 karaktär ställer krav på bred kunskapsinhämtning och 

stark kommunikativ förmåga. År 2002 stödde regeringen SVIDs
45

 och Svensk Forms 

designprojekt ekonomiskt, för att några av dessa, var starkt kopplade till näringslivsutveckling 

och tillväxt.
46

  

 

Centrum för arkitektur, form, design och gestaltning
47

på Skeppsholmen övertog detta vidgade 

uppdrag, 2009. Övriga institutioner som fick ingå i denna nya federation förutom Statens 

konstråd var Svensk Form
48

, SVID, Nationalmuseum, Boverket
49

 och Röhsska museet. Det 

nya centrumet kom nu att finansieras av dels statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från 

mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet. Regeringen ansåg, att detta arbete, 

ska gagna både enskilda företag och samhället som helhet. Ökad kvalitet bidrar inte bara till 

tillväxten utan till en hållbar samhällsutveckling i stort. Regeringen bedömde att en framtida 

lösning för arkitektur, form och design ska även omfatta s.k. omätbar kvalitet runt 

stadsdelsprojekt och att dessa ska få en tydligare roll i politiken framöver. Dessutom ska, ett 

framtida arbete ingalunda, ”insmygas”, med en låg profil utan ska istället agera som en 

kraftfull aktör som har förmåga att driva på olika frågor fullt ut, tillsammans med 

myndighetens/institutionens övriga uppdrag. Centrumets nya verksamhet ska kunna angripa 

                                                           
44

 Tvärsektoriellt perspektiv - innebär att offentlig upphandling och stadsutveckling ska förutsätta andra 
sektorer t.ex. att skolans fysiska miljö ska kopplas samman med byggande- och finansieringsfrågor såsom 
arbetsmiljö, säkerhet, utbildning, tillgänglighet och hälsa för att uppnå en god kvalitet i helhet för 
medborgaren. http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/11/01/cb3e47fb.pdf, s. 23. 
45

 SVID - omfattas av Föreningen Svensk Form, Ingenjörsvetenskapsakademien samt Närings- och 
teknikutvecklingsverket. SVIDs uppgift är att i samverkan med näringsliv och högskolor främja kunskap och 
kompetens inom designområdet samt att genom kontakt- och rådgivningsarbete öka svensk industris 
konkurrenskraft. Svensk Industridesign. http://www04.sub.su.se:2056/lang/svensk-industridesign, 
Nationalencyklopedin, hämtad 2012-01-30. 
46

 http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/2565 samt http://www.regeringen.se/sb/d/10178/a/101162 
samt http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/11/01/cb3e47fb.pdf, s. 7-10, 17, 23, 24. 
47

Centrum för arkitektur, form, design och gestaltningen – är bara ett annat namn för Stockholms 
arkitekturmuseum. http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/11/01/cb3e47fb.pdf, s. 8. 
48

 Svensk Form - ideell organisation vars ändamål är att främja god svensk formgivning och ska verka för 
förbättrad gestaltning av bostad och allmän miljö samt sprida kunskap om god form. Organisationen producera 
utställningar inom och utom landet, arrangera debatter och konferenser samt är opinionsbildande. Svensk 
Form. http://www04.sub.su.se:2086/lang/svensk-form, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-01-3. 
49

 Boverket - central förvaltningsmyndighet under Socialdepartementet som behandlar frågor om byggd miljö 
och hushållning med mark och vattenområden, fysisk planering och hushållning med naturresurser, byggande 
och boende. Boverket svarar statens bostadssubventioner samt stöd till finansiering av bostäder för äldre och 
handikappade. Boverket. http://www04.sub.su.se:2056/lang/boverket, Nationalencyklopedin, hämtad 2012-
01-30. 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/11/01/cb3e47fb.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/2565
http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/11/01/cb3e47fb.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/11/01/cb3e47fb.pdf
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de hinder som uppstår för arkitektur, form och design såsom svårigheter rörande gestaltningen 

av den gemensamma miljön.
50

 

 

Min tolkning av kopplingen mellan Stockholms vision, regeringen och Centrum för 

arkitektur, form, design och gestaltningen, visar på idag, att det, finns ett estetiskt och 

nationellt program, som inte behöver ta hänsyn till 1998:s handlingsprogram Framtidsformers 

ekonomiska restriktioner utan kan ta, mer kortsiktiga och finansiella överväganden när det 

gäller estetiskt utformning av nya stadsdelar och områden.  

 

Dessutom finner jag, det intresseväckande att det nya Centrumet 
51

på Skeppsholmen 

förtydligar vikten av att inte vara otydlig i kommunikationen trots användandet av kryptiska 

formuleringar runt s.k. omätbara värden. I ett helt stycke i statens offentliga utredningar gör 

Statens konstråd
52

, ett försök att förklara vad omätbar kvalitet innebär. Trots detta, förklaras 

ingenting. Det antagande som tas, är att de värden som talas om, är design. Om detta stämmer, 

så är frågan varför detta, måste omformuleras? Min tolkning är, att namnbytet från Statens 

konstråd till Centrum för arkitektur, form, design och gestaltning, påvisar betydelsen av 

uppdragets vidgade omfattning. Att gestalta nya områden kostar pengar och då behövs 

pengar. Rådet vill kunna göra snabba stadsutvecklingsplaner och offentliga upphandlingar 

utan att behöva ta hänsyn till andra sektorer såsom skol-, hälso-, arbetsmiljö- eller 

säkerhetsfunktioner.  Min tolkning av Rådets slutsats i statens utredning är, att ska Sverige få 

ett stadsliv av värde så måste Stockholm förhålla sig till design, hållbar och global utveckling 

samt näringsliv och privata investerare utan krav på ekonomiska restriktioner. 

 

Ett annat tecken för Rådets avståndstagande från det tidigare handlingsprogrammet 

Framtidsformer, tolkar jag, är att Rådet har ratat, svenska arkitekter för utländsk expertpanel, 

till att utvärdera den svenska arkitekturforskningen. Varför har de agerat på detta vis? Det 

uppenbara är, att de måste ha känt en större tillit till den internationella arkitekturmarknaden, 

än den svenska. Det mindre uppenbara, kan bero på en mycket stark osäkerhet i nationell 

framtidsvy och självkänsla. Oavsett så har Rådet använt sig av studier, för att påvisa att just 

                                                           
50

 http://www.arkitekt.se/s32562 samt http://www.regeringen.se/sb/d/10178/a/101162 samt 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/11/01/cb3e47fb.pdf, s.1-10, 23-27. 
51

 Centrumet - Centrum för arkitektur, form, design och gestaltning. 
52

 Statens konstråd – Rådet. 

http://www.arkitekt.se/s32562
http://www.regeringen.se/sb/d/10178/a/101162
http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/11/01/cb3e47fb.pdf
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design, är något som både stärker människors vardag och näringsliv i konkurrenskraft och 

lönsamhet i förhållande till den internationella marknaden.
53

 

 

Jag anser, att Habermas skulle stödja mina funderingar rörande vår egen tids behov av design. 

Estetiska program kan visa tecken på att det finns kapitalister som är intresserade av att 

koloniserera den vanliga människans livsvärld. Habermas menar, att medialt påverka 

människor, kan ge socialpsykologiska effekter som kan vara svåra att bedöma och bör därför 

värderas utifrån både moral och lönsam tillväxt. För att undvika problem bör 

kommunikationen mellan staten och den enskilda medborgaren vara tydlig, menar Habermas. 

Men har regeringen och Centrum för arkitektur, form, design och gestaltningen 

kommunikation varit det? Nej, menar jag. Med stöd av Habermas, anser jag, att regeringens 

nya handlingsplan kanske inte kan bedömas utifrån empirisk grund men kan definitivt 

värderas genom moraliskt förhållningssätt?
54

  

 

Vision 2030 

Stockholm stad har tillsammans med ett antal aktörer arbetat fram en vision för Stockholms 

utveckling och tillväxt, Vision 2030. Den innefattar att Stockholm ska växa som stad och 

uttalar förhoppningar om att Stockholm ska bli ett internationellt centrum där Stockholm 

mässan i Älvsjö kommer bli en knutpunkt för att locka människor från hela världen. Staden 

vill med satsningar på utbildning för alla åldrar driva samhällsutvecklingen framåt i syfte av 

att hålla hög internationell kvalitet.
55

  

 

Det är visionen som ska kontrollera prioriteringarna av utvecklingsarbetet inom staden. Det är 

visionen som ska förbättra och bedöma värdet av människors insatser för att nå planerade mål. 

För att detta ska kunna genomföras måste både offentliga aktörer och näringslivet samarbeta. 

Stockholm vill bli, mer flexibel när det gäller tillämpningen av plan- och bygglagen och 

miljöbalken samt i planerande av kärnfulla projekt tillsammans med andra aktörer. Det är 

                                                           
53

 Wessel, Broms, Ola, Tunström, Moa, Bradley, Karin. (2005), s. 58, 59 samt Zukin, Sharon. (2010), s. 29, 128, 
129, 131 samt http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/11/01/cb3e47fb.pdf, s. 23, 24, 27, 49-53 samt 
http://www.esv.se/Verktyg--stod/Statsliggaren/Regleringsbrev/?RBID=13956. 
54

 Habermas, Jürgen. (2004), s. 49-52, 369, 370, 386, 389, 396, 397 samt Habermas, Jürgen. (2006), s. 140, 178, 
179, 196, 197, 332-338, 375- 277 samt Kjörup, Sören. (2010). Människovetenskaperna. Lund: Studentlitteratur, 
s. 87, 247-248. 
55

 http://www.stockholm.se/OmStockholm/Vision-2030/Innovativ-och-vaxande/. 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/11/01/cb3e47fb.pdf
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dessa stadsutvecklings- och integrationsprojekt som ska göra visionen tydlig och bli symboler 

för Stockholms kvalitetsarbete både regionalt och globalt.
56

 

 

År 2010 tog kommunfullmäktig tillsammans med 1000 innevånares synpunkter från 

Stockholms söderort, ett beslut om att söderortens utveckling ska bli internationellt gångbar 

och ”En söderort i världsklass”. Detta gjordes i syfte av att utveckla både tryggheten, 

utbildningsmöjligheter, näringsliv, arbetsmarknad, infrastruktur- och stadsbyggnad i förorten. 

Regionplanenämnden Stockholms läns landsting anser att det är väsentligt att skapa 

mötesplatser mellan olika stadsdelar. Förutsättningar för dessa möten är ett utvidgande av 

tvärförbindelser (för såväl bilar, cyklister, gående som spårvagn).
57

  

 

Stockholms utrednings- och statistikkontor visar att befolkningsutvecklingen sedan 2002, har 

varit stark för söderorten. Under perioden 2002-2008 har antalet inflyttare till Söderort ökat 

gentemot utflyttare från Söderort. Detta hänger samman med det stora bostadsbyggandet som 

blev klart 2006-2008. Bostadsbyggandet i Söderort avviker från övriga delar i Stockholms 

stad. I Söderort består de nyligen uppförda bostäder till omkring två tredjedelar av 

bostadsrätter till skillnad från den Inre staden och Västerort där det byggs ungefär lika många 

bostadsrätter som hyresrätter.
 58

  

 

Jag finner det intressant att Stockholm stads vision och Centrum för arkitektur, form, design 

och gestaltningen okritiskt talar om de problem som kan uppstå när nya kulturer såsom 

Långbro park, i Stockholm söderort, skapas. Sharon Zukin hävdar att en stad, alltid har varit, 

en symbolisk ekonomi. Det innebär, tolkar jag, att fenomenet inte är nytt och att alla städer 

ständigt har behövt ta hänsyn till vad som bör visas upp estetiskt och inte. Varje större stad, 

har alltid varit tvungen att reflektera över, mer abstrakta symboliska faktorer såsom; var bör 

entreprenörerna och investerarna som genererar resultat och som levererar arbeten, placeras. 

Att affäseliten är patriarkal och har företrädets av ambitioner som har krävt fantastisk 

arkitektur, museum och parker för att presentera en stad i världsklass, är heller inget nytt. Det 

som däremot är nytt, är att dagens symboliska ekonomi har, blivit så mycket större nationellt 
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och globalt sedan 1970-talet, menar Zukin. Jag anser, att det finns risker med symbolisk 

ekonomi och särskilt när dessa risker inte påtalas, att Stockholm, har just den ambitionen, att 

bli en internationell mötesplats. Problem påtalas inte heller, när visionen kräver, ett utbildat 

folk, för hävda oss mot internationell konkurrens. Jag anser, att det finns ett vågspel när 

visionen anser, att det är den, och inte vi medborgare som ska bedöma värdet av våra 

insatser.
59

  

 

Älvsjös gestaltningsprogram och parkplan 

Stockholm stad har utformat ett gestaltningsprogram som ska verka som hjälpmedel för 

styrning och samordning av Älvsjös yttre miljös utformning. Den fysiska gestaltningen ska 

framförallt omfattas av, stora trafikerade barriärer.  Byggherrarna förbinder sig att följa 

stadens gestaltningsprogram genom avtal. Det innebär att byggherrarna måste följa de direktiv 

som gäller vid projektering, upphandling och uppförande av bebyggelse på fastighet samt ta 

kostnadsansvaret för detta genomförande.  

 

Idag karaktäriseras Älvsjö omnejd starkt av en varierad villabebyggelse med omväxlade 

trädgårdar från olika tidsepoker. Älvsjös centrum, omges däremot av, 1980-talsbyggda 

lamellhus med öppna bostadskvarter. Det nya är, att Stockholm stad vill, avskärma bullret 

från gator och järnvägen med mer slutna kvartersformer med en gatu- respektive gårdssida 

samt högre hus upp till fem till sex våningar. Balkongerna ska orienteras mot innergårdarna. 

Två av tre kvarter kommer att bli bostadsrätter. I områdets östra del planerar man att uppföra 

en fjorton våningar hög byggnad med grå flacka plåttak. Garagen placeras under mark. Den 

fysiska gestaltningen ska visa en varierad bebyggelse, service, trafikknutpunkt, 

klarglaspanelat resecentrum och en modern mötesplats vid Älvsjö stadstorg. Viktiga element 

på torget är lysande långbänkar, vattenspel och en linspänd belysningsanordning som är 

fastspänd mellan torgets träd. Syftet med denna förnyelse är att Älvsjö ska visa en naturlig 

öppenhet genom sin nya vitalitet och transparens.
60
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Enligt Stockholm stads parkprogram, 2006, ska en parkplan tas fram för varje 

staddelsområde. År 2008 utarbetade Älvsjös staddelsförvaltning tillsammans med 

exploateringskontoret riktlinjer och förslag hur Älvsjös parker och naturområden ska skötas 

och utvecklas. Målsättningen var och är fortfarande, att Älvsjöborna ska ha en stadsdelspark 

tillgänglig inom 7-8 minuters promenadväg från sin bostad. Välbelysta promenadstråk samt rik 

landskapskultur ska både garanteras och förstärkas. Parkernas skötsel är väsentlig för att parkerna ska 

inge trygghet. Om en park har stort kulturhistoriskt värde är det väsentligt att denna ska bevaras och 

skyddas med extra omsorg. 2011 övertog, Stadsdelsförvaltningen, skötseln av områdets alla parker.
61

 

 

Jag tror, att både att Jane Jacobs och Sennett bistår mina argument om att Älvsjös nya 

gestaltningsprogram indikerar, en ny eklektisk epok, tryggt, korsbefruktat och urbant 

Gesellschaft. Tryggheten finns i den gamla villa kvarteren och den öppna samt funktionella 

lamellbebyggelsen medan den nya och urbana bebyggelsen får mer en koncentrerad arkitektur 

med kortare och slutnare kvarter. Älvsjös gamla torg är kvar på sin gamla plats och markerar 

en trygg anknytning till gamla tider medan resecentrumets form pekar på något innovativt, 

artificiellt, modernt som ett annalkande och hybridlikt skepp som ligger förankrad vid 

Älvsjömässan. Resecentrummet förtydligar denna metaforiska förtöjning genom den 

transparenta bron över till Älvsjömässan. Jag tolkar, att det Stockholm stad vill med sitt 

gestaltningsprogram är att, styra upp Älvsjö till att bli, en plats att räkna med, ett nytt öppet 

och fräscht Cosmopol, där alla kan mötas, en knutpunkt för de resande i söderort.
62

  

 

Sennett anser, att den protestantiska föreställningen runt en plats är, att den uttrycker ett begär 

efter makt. Jag tolkar, att Älvsjöcentrum med sitt moderna och delvis vertikala 

gestaltningsprogram visar dels en ny och mer andlig uppåtriktad struktur och dels en 

skeppsliknande formation med Älvsjömässan som utgångspunkt. Åskådligt gestaltar området 

något nytt. Älvsjö ska inte ses som en intim och familjär förort utan ska indikera på en nation 

som är utåtriktad och på väg, en plats som växer. Jag förtydligar, att Stockholm antyder att 

Älvsjö ska kommunicera genom alla sina nya byggda ytor såsom resecentrets glasstruktur, 

skyskrapan i öster, både ett sakralt och symboliskt budskap. Älvsjö sträcker ut, genom sin 
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globala skepplika och patriarkala gestaltning, en fast och aktiv hand, ett inbjudande till 

omvärlden. Sennett hävdar att kristendomens tro i klarhet och precision kan komma att visa 

sig i en mer ny och sekulär form, som en kult runt ett perfekt objekt. Min tolkning av visionen 

är, att den förväntar sig, att Älvsjö ska bli ett sådant perfekt objekt, vars syfte är, att motivera 

och förena människor både lokalt, nationellt och internationellt. Staden pekar på att Älvsjö 

ska representera en av Stockholms förlängda armar, det moderna Sverige; ett tryggt 

protestantiskt och moraliskt land, en förankrad plats att lita på och som är svår att nonchalera, 

i den internationella konkurrensen.
63

 

  

Fruängen 

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd anser, att det är viktigt att öka nyetableringen av 

företag i området och koppla samman dessa till utbildning och forskning. Syftet är, att en 

positiv bild av söderort etableras. Under 2002 utredde staden att Fruängen ska bli ett 

strategiskt kommunikationsnav genom sitt läge till tunnelbanan och bussförbindelserna till 

Älvsjö och Huddinge. Spårvägen syd kan komma få en sträckning utmed Vantörsvägen.
64

  

 

Platsen Långbro sjukhus och dess funktioner 

Byggnaderna, tidigt 1900-tal 

Det kommunala sinnessjukhuset Långbro sjukhus ritades av arkitekten Gustav Wickman. Från 

början skapade han ett korridorsjukhus
65

 med 320 platser som 1907 byggdes om och 

fördubblades till två stora block, där vardera enheten hade fyra våningar. 

Sjukhusets gestaltning var präglad av dels 1800-talets differentieringspolitik. Det innebar att 

åtskilja kvinnornas byggnader från männens och dels sanatoriebyggnaden som var 

mönsterbildande för institutioner tidigt 1900-tal. Byggnadernas utformning och val av plats 

var påverkad av åsikter rörande socialhygieniska försök att utplåna den smittsamma 

sjukdomen Tuberkulos. Det innebar, att isolera de sjuka ute på landsbygden från övriga 

samhället. Andra åtgärder för att motverka sjukdomens spridning var, att friställa sjukhusen 

självständigt från lasaretten. Det ansågs vara substantiellt att disciplin, renlighet, vilstolar och 
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bänkar utplacerade i sjukhusets omnejd samt frisk luft var väsentligt i kampen mot 

sjukdomen. Långbro sjukhus var däremot aldrig ett sanatorium men präglades av en anda som 

innefattade, att även mentalsjuka ska vara separerade från medpatienter eller samhället.
66

 De 

svenska institutionerna ville lösa människornas mentala problem genom att skapa en ordning. 

Arbetet ansågs inverka positivt. Ett exempel på en sådan ordning var kollektiv sjukhusmat 

som vid starten krävde en 2,5 km rälsförsedd kulvert för mattransporter samt centralkök, 

mjölk- och kylrum och tvättavdelning. Så småningom utvecklas även ett särskiljande mellan 

arbete och bostad.
67

 

 

Stora Mans, Stora Kvinns och Ekonomibyggnaderna 

 

Bild 2. Stora Mans södra sida samt 

skolgård 

Stora Mans, 

huvudbyggnaden i 

anläggningen, togs i bruk 

1909 och ett år senare stod 

Stora Kvinns färdig. 

Under samma tidsperiod 

byggdes även en 

ekonomibyggnad på 

området. Den renoverades 

om två gånger, dels år 

1926, och efter en brand, 1933. Blockbyggnadernas exteriör består av höga gallerrutade 

fönster, glasat tak och portaler i nischutformning. De gamla byggnaderna byggdes i sten och 

hade enhetligt vita, slätputsade fasader och granitsocklar. Grönmålade plåttak och 

plåttornhuvar samt rödbruna fönstersnickerier.
68
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År 2000 avgjorde statsbyggnadsnämnden att Stora Kvinns skulle byggas om till 70 lägenheter 

och ombildas till bostadsrättsföreningen Ekparken. I kvarteret Stora Mans avsattes till 

skollokaler till tre privata grundskolor Olympen
69

, Metapontum
70

 och Nya Broskolan
71

 . 

Olympen rymmer 89 elever, årskurs 0 – 5. Den innefattar även en förskola och ett fritidshem. 

Metapontum har 164 elever, årskurs 0-9. I Nya Broskolan går 14 elever, årskurs 0-9. Nya 

Broskolan har även ett fritidshem.
72 

 

 

Stadsmuseet har idag bedömt, att samtliga, av de äldre byggnaderna har, ett stort 

kulturhistoriskt värde förutom ekonomibyggnaden. Trots detta beslut så bestämde 

stadsbyggnadsnämnden att bevara ekonomibyggnaden. I bottenvåningen på 

ekonomibyggnaden har stadsbyggnadsnämnden även planerat en skola samt nya bostäder på 

övervåningen.
73

  

 

Överläkarvillan 

Bild 3. Långbro värdshus 

Överläkarvillan byggdes ungefär samtidigt som 

de stora blocken 1909, i sten och hade liksom 

Stora Mans och Stora Kvinns enhetligt vita, 

slätputsade fasader och granitsocklar. 

Grönmålade plåttak och plåttornhuvar. Det är en 

fyllig och oregelbunden formad byggnad med verandor som innefattar 476 kvadratmeter med 

ett brutet takfall. Interiören är barock/jugendinspirerad med en påkostad inredning såsom 

panelverk, stucklister och öppna spisar. Vid förra sekelskiftet inhystes bottenvåningen av 

matsal, salong, kök, serveringsrum, två herrum och jungfrukammare. På övervåningen låg 
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sängkammare och gästrum. År 2005 gjordes överläkarvillan om till Långbro värdshus och 

drivs idag som restaurang.
74

 

 

Underläkarvillan 

Underläkarvillan byggdes i samma veva som de övriga byggnaderna men omgjordes 1923 till 

personalbostäder för ogift personal, biträdande läkare, husmor och bokhållare. Idag, håller 

dessa bostäder på att renoveras och göras om till 7 bostadrätter, två ettor och fem tvåor. 
75

 

 

Trädgårdsvillan  

År 1912, uppfördes trädgårdsvillan efter ritningar av Viktor Bodin. Villan var tjänstebostad 

till både ogifta hantverkare och översköterskor. Idag, har varken Stockholm stad eller JM tagit 

beslut om trädgårdvillan framtid men dess ändamål kan antas bli antingen ett kommersiellt 

café eller trädgårdsmästeri. Stockholm stad menar att när byggnadernas slutliga användning 

kommer att bestämma så tas också ställning till eventuellt behov av ökad byggrätt.
76

 

  

Grindstugorna  

De låsta portvaktshusen vid Älvsjöporten och Mickelbergsvägen uppfördes i trä med liggande 

panel. Norr om byggnaderna låg inhägnade promenadgårdar med regnskydd och avträden. 

Grindstugan vid Älvsjöporten ödelades vid en brand 2002. Grindstugan vid 

Mickelsbergsvägen används idag som en mäklarfirma.
77 

 

Jag tycker, att det är innovativt att använda en gammal institution till ett nytt och fräscht 

koncept. Känslan och tanken att återanvända gammal arkitektur känns väldigt rätt i tiden. Det 

finns dock ett problem med dessa återvinningstankar. Frågan är, om det bara är byggnaderna 

som återvinns, eller regenereras även de gamla idéerna samt blir till en ny och mer 

framtidsbetonad vision?  
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Min tolkning av Anders Åmans förklaringar rörande de slutna institutioner uppkomst, kan 

härröras från1800-talets samhällsutveckling, där industrialiseringens specialiseringstankar, 

även skapade ordningsidéer, som inbegrep, att mentalsjuka behövde utifrån sin sjukdom, kön 

och övervakningmässigt, särskiljas från varandra och det övriga samhället. Sverige anammade 

denna ordningstanke till att bli en kollektiv tanke, en samhällsfunktion, att förbättra och ordna 

upp de problem som fanns i samhället genom att, precisera problem, särskilja problem och för 

att sedan lösa dem. Visionen påtalar vikten av att skapa ett ”En söderort i världsklass” där 

olika stadsutvecklings- och integrationsprojekt ska betona symboliskt den svenska andan, 

både regionalt och globalt. Idag har Stockholm stad ansett att Långbro park är ett område som 

behöver utvecklas.  

 

Kan områdets förändring, med att bevara gamla byggnader som de alltid har sett ut indikera 

en anda och en längtan efter något autentiskt, en uppgraderad samhällsordning som ger sig i 

uttryck estetiskt? Den frågan är givetvis alldeles för stor att svara på empiriskt men kan vara 

väsentlig att ha i åtanke rent moraliskt när man iakttar en nyskapad plats som Långbro park.
78

 

 

Tunström anser dock, att den ”gamla staden” är strategiskt väsentlig, för att locka både 

människor och företag idag. Anledningen att återanvända förra sekelskiftets stenstadsstruktur 

med esplanader samt parker, kan vara en vilja av att skapa en scen, av en modern stad och ett 

maktcentrum. Tunström menar, att dagens situation med avregleringar och 

marknadsanpassningar liknar situationen vid förra sekelskiftet. Denna likhet förstärks av 

idealiseringen av den förmodernistiska arkitekturen och estetiken i stadsbyggandet idag, 

menar hon. Även Zukin anser, att under 60-talet när medelklassen flyttade ut till förorten så 

förlorade städerna sin attraktionskraft som maktcenter men idag, vill inte dagens utbildade 

medelklass leva som sina föräldrar. De, vill istället skapa, ett mer säkert, bekvämt, tolerant 

och ”hipt” vardagsliv i stadens utkanter, en ny form av territorium, en kosmopolitism
79

. Min 

tolkning av Zukin är, att när välbärgade och utbildade människor flyttar in i ett område som 
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 Kosmopolitanism - nya verksamheter och nya innevånare som producerar nya urbana territorier och ny 
kulturell makt 
http://translate.google.se/translate?hl=sv&langpair=en%7Csv&u=http://plato.stanford.edu/entries/cosmopolit
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har en nedåtgående spiral och ombildar platsen till ett mer exklusivt boende med uttalad 

historisk charm är, ett typexempel för ett, gentrifierat område.
80

  

 

60-talsbyggnaderna 

Efter andra världskriget präglades institutionernas arkitektur av Mies van der Rohes mer enkla 

byggnadsform. Arkitekturens drag blev större och allt mer geometriserande. Material som 

glas och stål kom att spela en större roll igen. Målet var, att byggnaderna skulle uttrycka 

omsorg om medborgarna och samtidigt visa en framtidslust. Samtidigt fanns ett behov efter 

flexibilitet och utbyggbarhet som arkitekturen behärskade. På grund av kostnaderna runt dessa 

byggen fick myndigheterna ett större 

inflytande. Därför inrättades Spri
81

 1968. När 

sjukvården effektiviserades så rationaliserades 

även socialvården.
82

  

 

Bild 4. Vårdhus 30 

 

1969 upprustades och byggdes ett högre 

våningskomplex med två tillhörande 

låghusdelar på Långbros sydvästra del av 

sjukhusområdet. Nu bedömdes Långbro 

sjukhus nya identitet som en modern 

medicinsk institution och forskningscentrum.
83

 

Vårdhus 30, inhyser idag, flera privatiserade 

vård – och serviceformer såsom Pysslingens förskola
84

, ASIH
85

 Långbro park, Hjälpmedel 

Stockholm
86

, provisorisk skola för årskurs 8 och 9 samt den privata åldringsvården, Långbro 

gården
87

.
88
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 Wessel, Broms, Ola, Tunström, Moa, Bradley, Karin. (2005), s. 58, 59, 147 samt Zukin, Sharon. (2010), s. 29, 
128- 131 
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 Spri – Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut. 
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 Åman, Anders. (1976), s. 475 och http://insyn.stockholm.se/kf/document/2005-04-
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 Åman, Anders. (1976), s. 424-425. 
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 Pysslingens förskola – är en Jorielskola som är en grundskola med integrerad grundsärskola och fritidsverksamhet. 

Skolan i Långbro park har 49 barn. Den vänder sig till elever med CP-skador och arbetar enligt den konduktiva pedagogiken. 

Det innefattar ett helhetsperspektiv i tänkandet när det gäller teori och praktik. Pedagogiken lägger stor vikt vid 
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Långbro parks idrottsanläggning 

Bild 5. Långbro sporthall 

Långbrohallen uppfördes 1966 och innehåller en 

gymnastiksal och en grund simbassäng 8*25m. 

Idag ägs och drivs hallen av idrottsföreningen, 

Älvsjö AIK. Stadsbyggnadsnämnden har försett 

hallen med ökad byggnadsrätt i syfte av att öka 

hallens utvecklingsmöjligheter.
89

 

 

Jag finner det fängslande att några av 60-talsbyggnaderna har bevarats och restaurerats på 

området. Det förstärker givetvis Jane Jacobs idéer om att området, uppenbart vill ha, blandad 

bebyggelse vilket kan indikera på att Långbro park utvecklas mot ett Gesellschaft. Däremot 

skiljer sig de, Mies van der Rohesinspirerade byggnaderna dock ganska radikalt gentemot 

områdets gamla byggnader.  

 

Min tolkning är, att när Stockholm stad byggde Vårdhus 30 och idrottshallen på 60-talet fanns 

fortfarande en ordningstanke men nu skulle arkitekturen istället gestalta och särskilja en 

annan slags avskildhet. Sennett menar, att de vertikala ytornas mening, var att ge ögat en 

rörelse både uppåt, nedåt, inåt och utåt i syfte av att skapa en mer fri- och helhetskänsla av 

komfortabel ensam rymd samt en ny och mer förandligad relation till naturen gentemot den 

tidigare arkitekturen. Mies van der Rohes öppna och expressiva form, hade som ideal att ge en 

mer arkitektonisk integritet genom sitt socialt kyliga uttryck. Hans husfasader var täckta av 

                                                                                                                                                                                     
dialog och samarbete med alla som verkar runt den funktionshindrade; familj, vänner, läkare, psykologer, 
sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logopeder, personliga assistenter, boendepersonal. 
http://www.skoljobb.se/visa-jobb/larare-specialpedagog-mm-heltid-pysslingen-forskolor-och-skolor-ab-
111219.htm samt http://www.movewalk.se/Default.aspx?tabid=62 
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86

 Hjälpmedel Stockholm – erbjuder effektiv hjälpmedelförsörjning för brukare och föreskrivare i Stockholm. 
http://www.slso.sll.se/SLPOtemplates/SLPOPage1____13232.aspx 
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 Långbrogården – äldreboende med 54 lägenheter. 
88
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omsorg/Kontaktkort/?HSAID=SE2321000016-1650 samt 
http://www.slso.sll.se/SLPOtemplates/SLPOPage1____13232.aspx samt http://www.hemso.se/lediga-
lokaler/stockholm/Bergtallsvagen-10/ samt http://www.stockholm.se/-
/Serviceenhetsdetaljer/?enhet=c5da170ea23540b2aea92d66f0397ab8 samt 
http://insyn.stockholm.se/kf/document/2005-04-18/Dagordning/24/24%20u05066.pdf, s. 8, 9, 23, 25, 29, 30 
samt http://www.bobattre.se/View.asp?Page=P04&BrfId=34305vm34305nl. 
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 http://insyn.stockholm.se/kf/document/2005-04-18/Dagordning/24/24%20u05066.pdf, s. 10. 
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http://www.skoljobb.se/visa-jobb/larare-specialpedagog-mm-heltid-pysslingen-forskolor-och-skolor-ab-111219.htm
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transparenta fönsterytor men som samtidigt paradoxalt var, oöppningsbara. Sennett tror, att 

detta användande av glas kan förklara både ekonomiska faktorer men även maktstrukturer. 

Det blev betydligt billigare att bygga hus i järn- och glaskonstruktioner jämfört med tidigare 

arkitektur. Dessutom kan man se något sakralt och kyrklikt i Mies van der Rohes höga 

glasbeklädda konstruktioner. Det är kombinationen av husens form och transparenta isolering, 

som automatiskt inger vördnad. Jag tar stöd av Sennett, och anser att Vårdhus 30, fyller både 

genom sin sociala funktion och som ett estetiskt objekt, en särskild sakral uppgift för området, 

både genom sin intrigitet men även som en artefakt i sig själv. Idrottshallen däremot har 

genom sin sociala funktion en mer moralisk och hälsomässig funktion.
90

  

 

När det gäller Långbro park så har Stockholm stad valt att bevara och restaurera både de 

gamla sekelskiftesblocken samt 60-talsbyggnaderna. Jag anser, att både Tunström och Zukin 

skulle hävda att efterfrågas gamla ideal, oavsett epok, efterfrågas även klassiska värderingar. 

Klassiska värden har en historia av att visa, att vissa människor exkluderas istället för 

inkluderas. Med stöd från både Tunström och Zukin, tolkar jag, att Långbro parks äldre 

byggnader tillsammans med sina privatiserade funktioner indikerar på ny estetisk och 

moralisk anda som kan innebära människor med sämre ekonomi segregeras. Långbro park 

kan bli ett exkluderande område, vilket i så fall stödjer social ojämställdhet.
91

 

 

Parken och växthusen 

Vid förra sekelskiftet omgärdades det gamla sjukvårdsområdet av stängsel. Intensionen med 

området och dess park var att den skulle användas i rehabiliteringssyfte. En konstgjord damm 

anlades i engelsk stil
92

. Den kantades av promenadstråk och träpaviljonger redan 1911. Av 

den befintliga naturen sparades en del ekar och tallar. I dammens östra hörn vid Stora Kvinns 

planterades hängpil och hängalm i syfte av att associeras till kvinnornas plats medan vid Stora 

Mans placerades pyramidpoppel och pyramidalm för att markera den manliga paviljongen. 

Det var även väsentligt att plantera nordiska nationalväxter såsom tall, björk och gran. Vid 

entrévägarna placerades trädarter såsom lönn, lind och hästkastanj och vid läkarvillorna sattes 
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 Sennett, Richard. (1992), s. 112-113 
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 Wessel, Broms, Ola, Tunström, Moa, Bradley, Karin. (2005), s. 58, 59, 147 samt Zukin, Sharon. (2010), s. 29, 
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kultur/rradgardar-parker/engelska-parken/ 
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i jorden ädelgran, blodlönn och gulbarkig björk. Istället för gräsmattor anlades ängsgräs och 

ängsblommor såsom smällspirea, prästkrage, smörblomma och styvmorsviol i syfte av att visa 

uppskattning för den svenska sommarängen. Växthusen gjorde att Långbro sjukhus kunde 

bedriva självhushållning under lång tid. De gav även arbete och stimuli åt patienterna. 

Odlingarna försåg de intagna och anställda med grönsaker, bär och frukter.
93

  

 

Bild 6. Långbro parks damm med Stora Mans i Bakgrunden 

 

Idag har Stockholm stad tillsammans med stadsmuseet bedömt att Långbro park, ska räknas 

som en stadsdelspark och inneha byggnadsminnesklass. Det innebär, att parkens historiska 

karaktär har högre värde än områdets byggnader. Parkanläggning har värderats som allmän 

vilket innebär, tillgänglig för alla. Den sträcker sig från Mickelsbergsvägen bort till 

Svartlösavägen. Karaktären är kulturhistorisk på grund av parkens fågeldamm, byggnader, 

blomprakt och allér. År 2001 tog stadsbyggnadsnämnden beslut att parken ska bli ett 

rekreationsområde för de boende i både Fruängen och i Älvsjö. De ansåg, att parken har ett 
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stort socialt och biologiskt värde som mötesplats för regionen men främst för ungdomar och 

äldre människor.
94

  

 

Bevarandet av parken antyder, att Stockholm stad tillsammans med JM vill, att Långbro parks 

park ska representeras som en park i staden, ett Gesellschaft. Jag tar stöd av Jacobs som anser 

att det finns fyra tecken som indikerar på en park ska användas för en bred allmänhet och det 

är, dess sinnrikhet, centrumbildning, sol och inramning. Alla dessa tecken stämmer bra 

överrens med Långbro park som område. Jag tolkar, att den kan upplevas sinnligt genom 

parkens kuperade natur, picknicvänliga och stora gräsmattor samt ett stort antal skolor på liten 

yta med många lekande barn på rasterna. Dessutom finns en fin koncentration runt parken 

stora gräsytor. Dammen skapar en mötesplats för både barn, samtalsdeltagare och solbadare. 

Hela området har en fast inramad form och följer parkens gamla och naturliga gränser. 

Dessutom skymmer varken de nya eller den gamla bebyggelsen märkbart solen eller skapar 

skuggor. Jacobs anser dock, att det är väsentligt för ett område som vill vara ett Gesellschaft 

att locka olika sorters människor med olika tidsscheman för annars kan det uppfattas för 

tråkigt eller för ensidigt.
95

 Min tolkning är, att det finns en önskan från visionen att parken ska 

vara tillgänglig för en bred publik men begränsad för vissa, när det gäller boendet, utifrån ett 

socioekonomiskt perspektiv.  

 

Platsen Långbro blir Långbro park  

Stadsbyggnadsnämnden 

Stadsbyggnadsnämnden beslöt att inleda ett planarbete för Långbro sjukhus1999. 

Detaljplanen avsåg att bygga, 700-750 lägenheter samt 260 nyproducerade lägenheter på 

redan exploaterade delar av området. Arbetet delades upp i två etapper där den första 

accepterades 2002. Nämnden tog då beslut om att de nya byggnaderna i Långbro park måste 

tillkomma på parkens villkor vilket innebär att bostäderna ska ha väldefinierade kvarter som 

ska gruppera sig runt parken. Den andra etappen framlades till kommunalförmäktige 2005. 
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Borgarrådsberedningen
96

 tillsammans med borgarrådet Kersti Py Börjesson ansåg att 

förutsättningen för att ha kvar det gamla sjukvårdsområdet var, att bevara platsens karaktär 

som kulturhistorisk institutionspark. Bygg mer bostäder så bevaras Sverige attraktivt, hävdade 

Börjesson. Ökar tillväxten så kommer fler nya företag att etableras. Lägenheter skulle främst 

riktas till barnfamiljer samt till lokaler för förskolor och kvartersbutiker. Målet med parken 

var att den ska vara tillgänglig för alla och därför kommer en god skötselplan att krävas, 

menade hon.  

 

Både Hägerstens- och Älvsjös stadsdelsförvaltning ansåg tillsammans med 

Stadsmuseumförvaltningen att exploateringsgraden var för hög och föreslog redan 2005, att 

planförslaget skulle omarbetas. De ansåg, att dubbelt så många lägenheter på, vad områdets 

yta klarar, hade byggts och samtidigt var för få av dessa, just hyresrätter. De hävdade, att 

oskäligt utnyttjande av området kan medföra ännu mer slitage på den fina parken samt 

problem som ökad trafikalstring, både inom och utanför området.
97

  

 

Visionen säger, växer staden så växer människan och blir en del av det urbana nätverket. 

Problemet med visionens är den icke- självreflekterande attityden, menar jag. Visionen 

undviker diskussionen: vad en liten förändring kan göra med en plats, vilka konsekvenser det 

kan bli för området, där det värsta scenariot skulle vara att Långbro park tillsammans med 

Fruängen och Älvsjö förlorar sin själ under sin utvecklingsprocess. Zukin uttrycker, att när en 

plats kontinuitet bryts, så är det inte bara området som förändras, utan även människorna. 

Konkret kan det innebära att gamla områden såsom Fruängen och Älvsjö, som omgärdar 

Långbro sjukhus, dör bit för bit.
98
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Det finns även andra risker med att exploatera ett område. Det är när 

medborgarborgardialogen
99

 är för intern, trots argument om interaktion mellan de 

förtroendevalda och medborgaren. Jag hävdar, att jag får stöd för mina argument genom den 

kritik som Älvsjö, Fruängen och Långbros lokala opinion har haft till områdets höga 

exploateringsgrad. Jag tror, att Zukin stödjer min åsikt om, att de, som redan bor i och runt 

Långbro park måste få sin röst hörd, utifrån de underprivilegierades situation när det gäller 

dess rätt att försvara sig gentemot staden. Även Habermas anser, att det ska finnas etiska-, 

legala-, religiösa och rationella demokratiskt rättfärdigt grundade värderingar bakom beslut 

som tas gällande estetisk sfär. I Långbro parks fall, så tolkar jag, att medborgardialogen inte 

har grundats från vare sig Zukins eller Habermas demokratiskt premisser. Stockholm stad har 

tydligt fortsatt exploatera området till bristningsgränsen utan att ta hänsyn till medborgarnas 

åsikter angående områdets utveckling. Jag ifrågasätter, om Stockholms stad har erbjudit en 

objektiv ståndpunkt för Älvsjöbonas och Fruängarnas situation i byggandet av Långbro park. 

Visionen påtalar ju starkt att det är visionen själv som ska kontrollera, förbättra och bedöma 

vad som kommer att bli bäst, inte den vanliga människan. Jag hävdar, att allt detta indikerar 

på och tar stöd för Habermas teorier, att ett tydligt makroperspektiv finns i Sverige och som 

ger riktlinjer för hur människor, i vardagen, i Stockholm, ska tänka runt sin tid, plats och 

utveckling.
100

   

 

Fastighetsbolaget JMs intentioner med Långbro park 

År 1998 såldes det gamla mentalsjukhuset till fastighetsbolaget JM Byggnads AB, idag JM 

AB. Stockholm stad har tillsammans med JM och i samråd med ORIGO arkitekter skrivit 

ramavtal att JM ska svara för områdets exploatering, rivning av kulvert, byggande av 

äventyrlekplats, bollplaner, upprustning av park och gräsytor samt de den äldre bebyggelsen. 

JM utlyste en arkitekttävling som de kallade ”hus i park” som eftersträvade förslag i hur 

området skulle kunna göras fullständigt och helt. Arkitekten SAR Olof Lotström vann 
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tävlingen med sin detaljplan som omfattade 700 nya 

bostäder i syfte av att ge ett modernt och bekvämt 

boende i en tidlös miljö.
101

 

Bild 7. JM markerar gräns mellan park och boende 

JMs mål med området är, att de vill bevara de redan 

förekommande byggnader och parken med sina 

planteringar. Naturgränser mellan parken och de boende 

ska uppfattas som en markering mellan det offentliga och 

de privata delarna inom parkområdet. De låga häckarna, 

slänterna och bostädernas sovrum erbjuder mer 

avskildhet där de privata rummen är vända inåt gården. 

Vardagsrum, kök och balkong vänds istället ut mot parken. JM påpekar att parken ska bli en 

centralpunkt för de boende. Det ska bli ett naturrum som innefattar både lek, spel och 

avkoppling. Husen ska ha korta kvarter med gröna ytor runt omkring sig samt anpassas till 

parkens villkor och förstärka den redan befintliga miljön. Parkeringsplatser och garage ska 

döljas bakom häckar, under hus för att inte störa parkens gröna karaktär.
102

 Vid ombyggnaden 

av de äldre husen har befintliga värden och detaljer bevarats såsom rumshöjd, fönster och 

inredningsdetaljer. Däremot har ett mer modernt snitt tillförts i både kök och badrum. JM 

menar att denna kombination av både gammalt och nytt ska understryka platsens roll i en 

helhet. Huskroppar ramar in parken och formar in området i öster med atriumhus.
103

  

 

De nya fastigheterna i Långbro park kommer i huvudsak att avyttras med enskild äganderätt. 

JM menar, att ägarna till fastigheterna får ta eget ansvar för anläggande och framtida drift av 

enskilda ledningar inom fastigheten. År 2009 tecknade dock JM avtal med Stiftelsen 

Arbetarebostadsfonden om försäljning av bostadsprojektet Skogsalmen i Långbro Park i 

Stockholm. Projektet omfattar 62 lägenheter med tillhörande garage. Pär Vennerström, 

regionchef på JM säger att affären med Stiftelsen Arbetarebostadsfonden är ännu ett led i JMs 

utveckling av populära Långbro Park. Stiftelsen är långsiktig hyresrättsförvaltare och affären 

tillför en bra blandning av upplåtelseformer i området, menar han. Bostäderna kommer att 

förmedlas via bostadsförmedlingen i Stockholm respektive via stiftelsen. Stadens kostnader 
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kommer främst omfatta drift- och underhållskostnader för parken och lekplatser samt allmän 

platsmark.
104

  

  

Långbro park med sin nya bebyggelse har stora likheter med Le Corbusier estetiska 

stadsplanelära. Le Corbusiers liksom JMs funktionella och vertikala byggnader har, både en 

offentlig och privat sida som förutsätter både sol, rymd och grönska. Bägge förutsätter att 

parkmiljön är kuperad och inramad samt att den erbjuder arealer för daglig idrott och slingriga 

naturpromenader. Det är miljön som är väsentlig och styr byggnationernas planer och former. 

För att skapa en ordning placeras tung trafik utanför parkens gränser. Områdets byggnader är 

självstyrda antingen som bostadsrätter eller som affärsverksamheter såsom Långbro värdshus 

eller privat inrättade som skol- eller hälsoservice. Le Corbusier var starkt emot amerikanska 

och långsträckta korridorgator
105

. Han menade att parkways är det som markerar 

uppdelningen mellan trafik och byggnader samt ska verka och öppna upp för ett möte mellan 

landsorten och staden. Även Stockholm stad anser liksom Le Corbusier, att det är arkitektens 

och stadsplanerarens som är den som bäst uttrycker vad som är bäst materiellt och moraliskt 

värdemässigt för samhället.
106

 

 

Jag anser att problemet med Långbro parks nya gestaltning är, hur de gamla idéerna radikalt 

återanvänds och omformuleras. Le Corbusier ansåg att kärnan i hans funktionella 

stadsplanelära var att det just finnas en solidarisk jämvikt mellan människan och miljön. 

Människan måste bidra med det psykologiska värdet och miljön ska bidra med naturen. 

Stockholms stads visions tillsammans med JM stödjer ju Le Corbusiers stadsplanelära till 

fullo när det gäller Långbro parks nya arkitektur men med ett mycket väsentligt undantag; att 

Le Corbusier ansåg, att bebygga estetiskt, ett nytt markområde bör inte styras av ekonomiska 

intressen utan ska beakta människans andliga, patriarkala och ekonomiska livsförutsättningar. 

Jag tolkar, att Le Corbusier livsförutsättningar höll före, att ett estetiskt bostadsbyggande 

måste ta hänsyn till alla människors försörjningsförmåga. Dessutom tolkar jag, att Le 

Corbusier såg något storartade i oegennyttan; att det är våra handlingar som skapar livsglädje, 

inte något annat.
107
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Långbro parks nya bostäder 

I parkens norra del, vid de gamla ekonomibyggnaderna har kubhus placerats, 137 lägenheter. 

Vid den gamla grindstugan beräknas ett mindre punkthus att uppföras samt villabebyggelse. 

Under 2012 planeras även bostadsrättsföreningen och kvarteret Hästkastanjen bli klar. 

Husgruppen kommer att vara energisnåla och bestå av 4 funkisinspirerade huskomplex om 3-

4 våningar med en grönskande innergård, 65 lägenheter sammantaget. Huset exteriör 

inbegriper putsade fasader, träpanel, rymliga balkonger eller uteplatser.
108

 

 

 

 

Bild 8. Långbro parks sydvästra del. Kvarteret 

Träbron, områdets enda hyresrätter 

Vid Långbrokungensväg, i parkens 

sydvästra del, ligger 

bostadsrättsföreningen Hassellängan 

som omfattar 55 lägenheter. 

Fastighetsbolaget Fonden
109

 uppförde 

även där, hösten 2011, kvarteret 

Träbron. Ett 8 våningskomplex med 

tre trapphus som innefattar 64 nya och 

rökfria hyresrätter.
110
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Bild 9. Bostadsrättsföreningarna Kopparbjörken, Lindallén, 

ekparken och Skogslindarna 

I parken södra del, vid Stora Kvinns och 

Västerängsvägen har ett antal atriumbyggnader
111

 

med cirka 27 lägenheter uppförts. De intilliggande 

och kuperade kvarteren runt Blågransvägen samt 

Bergtallsvägen omfattar även de av 

bostadsrättsföreningarna Kopparbjörken, 

Lindallén, ekparken och Skogslindarna. År 2005, 

byggdes Blågransvägens bostäder som omfattar 4 

flerbostadhus, riktat till äldre människor, (55 +).  

Bergtallsvägens bostäder byggdes färdigt 2004 

och omfattar 64 lägenheter belägna i 4 

sammanhållna punkthus. I dessa föreningar ingår grannsamverkan vars uppgift är att miljön 

inom Långbro park ska bli trivsam och trygg. Sydöster om Långbrohallen ligger även 71 

nybyggda lamellhus
112

.
113

 

 

Långbro parks kommande byggen 

År 2014 planerar JM att bygga Seniorgården
114

. Detta bostadsrättskvarter ska omfatta två hus 

om 4 respektive 5 våningar, sammantaget 41 lägenheter, vid Rönnallén i Långbro park. Det 

ska bli ett boende för äldre, (55+).
115

 Samma år kommer även bostadsrättskvarteret 
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Boklunden att bli klart för inflyttning. Det inbegriper två sexvåningshus, 32 lägenheter 

vardera, i området. Bägge kvarterens exteriör kommer att omfattas av, vitputsade fasader med 

sockel i ljusgrå dansk tegel samt balkonger med grönmålad plåt. I parkens sydöstra del, 

kommer JM även att låta bygga 3-5 våningshus och småhus med ljusa fasader, stora 

glasfönster, detaljer av trä och stål samt gemensamt formspråk med tydliga gränser och 

kvarter.
116

 

 

Långbro parks gator, trafik och parkering 

Vantörsvägen, Mickelbergsvägen och Svartlösavägen ingår i Långbro parks huvudvägsnät. 

Merparten av vägnätet förläggs vid de nybyggda bostadskvarteren. Parkeringsplatserna har 

valts att placeras i områdets södra delar (Vantörsvägen) och döljs bakom häckar, släntar, 

kullar samt under jord. Både 

Vantörsvägen och 

Mickelsbergsvägen har även ett 

flertal busslinjer som ansluter till 

tunnelbanan i Fruängen och 

Älvsjös pendelstation. 

Svartlösavägen har busslinjer som 

är anslutna till T-banan vid 

Telefonplan.
117

 

 

Bild 10. Vantörsvägen 

          

David Sibley anser att när områden inramas och när dikotomier uttalas kan de tillsammans 

peka på att det finns tydliga attityder eller att ett samhälle är exkluderande. I så fall indikerar 

Långbro park redan på att vara en zoonad plats, menar jag.
 
 Både Stadsdelnämnden och 

visionen använder dikotomier såsom privat/offentligt, lokalt/globalt eller traditionellt/modernt 

för att understryka oavsett om det är Älvsjö eller Långbro park roll i förhållandet till 

världsmarknaden. Sibley menar, att zooning ofta förser människor med trygghet och trevnad 
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men kan även indicera på attityder och värderingar som styrs utifrån manliga och estetiska 

värden. Det som i längden inte anses smakfullt, kan komma att uteslutas, menar han. Långbro 

park påvisar även en gräns gentemot andra områden genom sitt redan hårt belastande och 

cirkulerande trafiknät. Sibley anser, att ju mer cirkulation av trafik som finns runt en zoonad 

plats, ju hälsosammare och samtidigt diskretare kan en zoningen bli för ett område. 

Undersökningen visar på, att just detta håller på att ske, att ett nytt spårvagnsnät ska anläggas 

utefter Vantörsvägen i syfte av, att skapa en kommunikationslänk mellan Fruängen, Älvsjö, 

Skärholmen och Huddinge. 
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4. AVSLUTNING 

 

Denna uppsats syftar till att undersöka varför ett område som Långbro park gentrifieras. 

Platsens estetiska och funktionella förutsättningar lyfts fram för diskussion samt vad dessa 

kan ha betytt för stadsdelens socioekonomiska och ideologiska ev. ikoniska utveckling. 

 

Långbro park har både ett nationellt och globalt intresse 

De aktörer som idag, vill förändra Långbro Park genom urban gentrifiering är, en samverkan 

mellan både statlig samverkan och privata verksamheter såsom Stockholm stad, regeringen 

tillsammans med Centrum för arkitektur, form, design och gestaltningen, JM, Origoarkitekter. 

Denna samverkan påvisar, att det, finns ett estetiskt och nationellt program, som inte behöver 

ta hänsyn till den tidigare 1998:s handlingsprogram Framtidsformers ekonomiska 

restriktioner utan kan ta, mer kortsiktiga och finansiella överväganden när det gäller estetiskt 

utformning av nya stadsdelar och områden.  

 

Stockholm stad har en vision om att Stockholm, tillsammans med Älvsjö, ska framstå och bli 

ett globalt centrum. Visionens röst är starkt präglad och säger att det är den som ska vägleda 

och tala om vad som är väsentligt för Sverige idag. Jag tolkar, att visionen vill stärka Sverige, 

hitta ny och ung arbetskraft som ska hjälpa Sverige att bli en konkurrent på världsmarknaden. 

Fokusen ligger även på förorten. Det är förorten som är platsen som idag ska kunna attrahera 

ny och arbetsför ungdom. Visionen vill, att söderorten ska omfattas av en framtidstro, 

mångfald och hållbarhet. Samtidigt säger visionen att den vill kommunicera och interagera 

tydligt med nationen genom en medborgardialog och internationellt, genom omätbara värden. 

Undersökningen påvisar istället, ett svenskt, dåligt självförtroende i förhållande till 

världsmarknaden. Staten måste ta till design för att synliggöra Sverige som land på bekostnad 

av nationens egna demokratiska värdegrund och krafter. Undersökningen visar, att statens 

medborgardialog har kritiserats för att vara både för intern, ohörsam och otydlig gentemot den 

vanliga medborgaren. Medborgardialogen använder sig av kryptiska formuleringar och 

propagerar för vad Sverige behöver utan egentligen ha ett intresse vad medborgaren tycker 

och tänker.  
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För att Stockholm stads strategi ska fungera har regeringen tillsammans med Centrum för 

arkitektur, form, design och gestaltningen skapat ett samarbete mellan både statliga och 

privata verksamheter. Undersökningen visar, att Rådet, har kritiserat handlingsprogrammet 

Framtidsformer för att det var, för ekonomiskt svagt och hade krav på att var tvärsektoriellt. 

Centrumet på Skeppsholmen och dess nya uppdrag har istället breddats. Idag, gäller inte 

enbart konstbesmyckningar av olika offentliga institutioner och parker. Det nya är, att hela 

områden ska omgestaltas. Idag, ska söderorten verka gångbar, både globalt och lokalt, 

kosmopolitiskt och småstadsaktigt, autentiskt och nydanande, som en mötesplats för alla. 

Undersökningen visar samtidigt att, samarbetet mellan både privata och statliga verksamheter 

indikerar ett behov av, att städa upp i vissa söderförorter och ett behov av att exploatera andra. 

Målet med att använda en eklektisk och estetisk formgivning är, att stärka nationen gentemot 

utlandet, menar visionen. Denna landsomfattande estetiska restaurering har därför krävt både 

pengar, intresse och gemensam nationell kraft men på bekostnad av mindre välbärgade 

grupper som har segregerats vilket pekar på social ojämlikhet. 

 

1999 tog Stockholm stad tillsammans med stadsbyggnadsnämnden beslut att den tidigare 

institutionen Långbro sjukhus lokaler behöver upprustas.  Borgarrådet Kersti Py Börjesson 

motiverade exploateringen av området med, att byggs fler bostäder, så ökar tillväxten och när 

progressionen tillväxer, så etableras fler företag. Hon menar, att tillsammans kommer detta att 

bevara Sverige attraktivt. 2001 skrev JM och ORIGO arkitekter ett ramavtal med Stockholm 

stad som innefattar att områdets bostäder till över 90 % ska omfattas av bostadsrätter och 

privata verksamheter. Gentrifieringen av Långbro park pågår fortfarande, trots lokala 

protester om det höga exploateringstrycket samt det stora antalet bostadsrätter inom området 

gränser.  

 

Långbro park gentrifieras socialestetiskt  

Långbro park har en svensk social- och ideologisk institutionshistoria som har påverkat 

områdets estetiska gestaltning och gör det fortfarande. De första byggnadernas 

sanetoriedesign var präglad av ett särskiljande i sjukdom, kön och övervakning. Syftet med att 

separera mentalsjuka män och kvinnor från det övriga samhället var, att skapa en 

samhällsordning. Dessa moraliska och praktiska tankegångar har även präglat parkens 

nationalinriktade och naturliga utformning vars uppgift var, att ge de sjuka frisk luft, 



 
 

41 
 

självhushållande arbetsmoral och fysiska stimulans. Under 60-talet omfattades även den nya 

Vårdbyggnaden 30 och idrottshallen av liknande tankegångar runt ordning men med ett 

väsentligt undantag, att den nya glas- och järnkonstruktionen med sin vertikala och estetiska 

transparens fick en mer artefaktisk och sakral uppgift för området. 

 

Långbro park gentrifieras funktionellt 

En annan faktor, som är väsentlig för områdets estetiska gestaltning, är den funktionella 

aspekten. Långbro parks nya bostadsfunktioner är starkt påverkad av ett gammalt 

ordningsstänkande. Områdets privata del separeras väsentligt från den offentliga delen genom 

naturgränser, låga häckar och slänter. Bostädernas privata rum, sovrummen riktas inåt gården 

medan de mer sällskapliga rummen såsom vardagsrum, kök och balkong vänds ut mot parken. 

Tung trafik placeras utanför områdets gränser. Långbro parks självstyrda och privat inrättade 

funktioner är väsentliga för områdets moderna självhushållande attityd såsom Olympens 

skolor, service-och hälsoinrättningar och Långbro värdshus.  

 

Idag, finns det inget krav från varken borgarrådet Börjesson, JMs och Stockholm stad men, en 

önskan om, att det ska finnas ett förhållande mellan områdets genuina anda och dess 

funktionella identitet.  Parken ska bevaras med sin historiska institutionskaraktär. Den ska 

vara ett naturrum för alla och omfattas av både lek, spel och avkoppling. Sammantaget 

indicerar både platsen estetik och funktion att det autentiska värdet är av stor vikt för Långbro 

parks nya gestaltning. 

 

Långbro park gentrifieras både ideologiskt och ikoniskt  

Studien visar att Långbro park är präglad av en ideologisk och kanske till och med en ikonisk 

gentrifierad struktur dels genom att parken och byggnaderna värderas utifrån både en historisk 

och andlig aspekt.  

 

Både Stadsmuseet och borgarrådet Kersti Py Börjesson anser, att Långbro parks historiska 

värde är, av betydelse. Min tolkning av Börjesson åsikter är, att om man värderar och ger 

estetiska och funktionella betydelser till historien så genereras även gamla klassiska attityder. 

Det innebär, att de i sin tur kan ange nedärvda och ideologiska tankebanor. Granskningen 
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visar att exempel på sådana attityder kan indikera exkluderande inställningar såsom att både 

Stockholm stad tillsammans med JM tycker, att det är befogat med ett stort antal bostadsrätter 

och enbart privata verksamheter i området. Detta konstaterar, att det finns en attityd om, att de 

som har råd är, välkomna att bo i området och de som är mindre välbeställda segregeras 

indirekt. Dessutom använder både visionen, stadsdelnämnden och JM, sig av ett antal 

dikotomier såsom privat/offentligt och globalt/lokalt vilket kan peka på att området har en 

inzoonad karaktär och att det finns attityder som attribueras inom området exempelvis att den 

privata delen måste avgränsas kontra den allmänna så att inte konflikter ska uppstå. En 

ytterligare faktor på att Långbro park utvecklar en exkluderande attityd är den planerade 

spårvägen. Den kommer att skapa en större cirkulation av trafik runt Långbro park vilket kan 

göra att zooningen i området kommer att uppfattas både mer diskretare och hälsosammare än 

vad den egentligen är. Även områdets gatunamn, Stora Mansväg och Stora Kvinnsväg 

indikerar en tydlig ideologisk vink, om en vilja av, att bevara områdets historia.  

 

Undersökningen påvisar, tolkar jag, även en ikonisk och patriarkal aspekt. Stadens vision runt 

söderorten och Le Corbusiers patriarkala stadsplanelära indikerar en symbolisk gentrifiering. 

Den visar på en önskan om att Långbro parks boendemiljö ska representeras av protestantiska 

värderingar runt hur ett familjeliv ska levas dels genom de nya byggnadernas uppåtgående, 

transparenta och sakrala strukturer och dels genom de nya, privata husens arkitekturpräglade 

och mer inåtriktade rörelse. Byggnadernas placering utefter parkens sidor med atriumhus i 

öster indikerar ett estetiskt sceneri, något att beskåda för de som vandrar runt på parkens 

parkways. Byggnadernas placering som en ram runt det gamla natursköna landskapet 

tillsammans med parkens historia alstrar för betraktaren, menar jag, ett konstverk i sig själv.  

 

Effekten av att gentrifiera ett område estetiskt och funktionellt 

Granskningen visar, att det finns problem av att gentrifiera ett område funktionellt och 

framförallt estetiskt. En effekt kan bli, att medborgarna alieneras, både etiskt-, legalt-, 

religiöst och rationellt när medborgardialogen är för intern runt olika stadsplansprojekt.  

 

En annan risk, med att gentrifiera en institution och skapa en ny och eklektiskt konstruerad 

boendemiljö är, att klassiska idéer kan genereras. I Långbro parks fall innebär det redan ett 

särskiljande mellan arbetarklass och medelklass som stödjer gamla, odemokratiska, 
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patriarkala, hygieniska och exkluderande attityder runt ordning, vilket i så fall stödjer social 

ojämställdhet i byggandet av Långbro park.  

 

Långbro park blir till en ny idé 

Det finns flera omständigheter till att en gammal sjukhusmiljö som Långbro park blir, till en 

ny bärande idé. En orsak, menar jag är, att det finns en historia och tradition av svensk 

kollektiv ordningstank i Sverige. Denna idé, har sitt ursprung från 1800-talets 

differentieringspolitik. Det låg i tiden, i hela Europa, att det var samhällets uppgift att 

förbättra mekaniskt och ordna upp olika samhällsproblem genom att; precisera problemen, 

särskilja dem och för att därefter lösa dem.  

 

Det finns även en annan anledning till att gamla idéer återanvänds, hävdar jag. Sverige har 

omfattats av ett dåligt självförtroende i förhållande till den internationella marknaden. För att 

attrahera unga människor att stanna kvar i Sverige eller för att få uppmärksamhet från 

utländska konkurrenter har, omfattande stadutvecklings- och integrationsprojekt skapats, för 

att visa, att Sverige, på både regional men även global nivå är, ett land att räkna med. 

 

En tredje omständighet är, att Sveriges har sedan 2010, på både en regional och en global nivå 

en skyldighet, att se till att landets städer och tätorter ska omfattas av ett antal kvalitetsmål när 

det gäller god bebyggd miljö där 25 procent av dessa strategier omfattar att skydda värdefull 

miljö såsom natur- kulturhistorisk omgivning och bebyggelse samt innehar estetiska värden 

såsom Långbro park. 

 

Slutligen indikerar, både Fruängens och Älvsjös nya gestaltningsprogram, att en ny och en 

önskan om att en tryggare eklektisk epok är under utveckling, ett urbant och korsbefruktat 

Gesellschaft. Långbro park blir en del av ett Cosmopol med Älvsjö som kommunikationsnav 

med sina gamla villakvarter och lamellbebyggelsen, en mötesplats med det transparenta 

resecentret och den nya urbanvertikala bebyggelsen i fokus.  

 

 



 
 

44 
 

SAMMANFATTNING 

 

Stockholm stad tillsammans med JM erbjuder idag, en skapad boendemiljö i Långbro park, 

för välbeställda att köpa lägenheter i en exklusive miljö med historisk charm. Långbro parks 

nya sceneri karaktäriseras av den tidigare institutionsmiljön tillsammans med ny och mer 

vertikal arkitektur, fågeldamm, kuperat och naturligt landskap, slingriga gångvägar, 

lekplatser, idrottsplats, Långbro värdshus, nya vård- och skolinrättningar, separerat trafiknät 

och framförallt ett boende riktat mot småbarnsfamiljer. Stadsmuseet bedömer parken som 

stadsdelspark med högt historiskt värde. Det innebär att den ska vara tillgänglig för 

allmänheten och ska stärka människans identitet genom rekreation.  

 

Att förändra en gammal institutionsmiljö till en ny bärande idé kan på flera sätt ge effekter 

som innefattar förändringar i den lokala identiteten. Tecken på dessa förändringar när den 

platsbundna imagen bör vara globalt och estetiskt gångbar, när de nya funktionerna övergår 

till framförallt privat regi samt att det nya samhället blir mer specificerat och i värsta fall 

segregerat. 

 

För att ta reda på varför Långbro park förändras på det sett som området gör i dagsläget, har 

jag utgått utifrån begreppet gentrifiering. Jag tycker det är intressant att karaktären på området 

är förhållandevis oförändrad trots att den gamla läkarvillan har omgjorts till värdshus, att flera 

moderna bostäder och lekparker har byggts, nyplanteringar av fruktträd och blommor men 

samtidigt står nästan alla institutionsbyggnader kvar och har restaurerats. I min undersökning 

ville jag se om det finns ett samband mellan Långbro sjukhus tidigare estetiska och 

funktionella gestaltning och dagens tankar runt konceptet Långbro park och dess utveckling.  

 

För att få en förståelse för områdets utveckling så utgår min granskning från teoretiska källor 

som berör stadsutveckling, kulturhistorisk miljö, gentrifiering av ett gammalt sjukhusområde, 

modern grannskapsenhetstanke samt social-, estetiska- funktionella-, ideologiska- och 

ikoniska aspekter runt Långbro parks struktur, estetiska utformning och funktioner. Studiens 

teoretiska utgångspunkt värderar främst normativt och moraliskt hur samhället konstruerar 

nya platser och hur dessa har utformats utifrån globala, statliga och privata intressen. Kritiken 



 
 

45 
 

undersöker även de effekter som uppstår när ett samhälleligt rationaliseringsarbete sker med 

dold intension.  

 

Undersökningen tar även upp om det finns några omständigheter som har styrt dessa 

gentrifieringsprocesser och vem/vilka har i så fall haft intresse i områdets progression. 

Undersökningen visar, att det finns i Stockholm, ett politiskt och ekonomiskt intresse av att 

samverka i ett estetiskt och nationellt program som rör estetisk utformning av nya stadsdelar 

och områden i söderort, där både statliga och privata intressen medverkar genom allt mer 

kortsiktiga och finansiella överväganden jämfört med det tidigare handlingsprogrammet 

Framtidsformer.  

 

Granskningen av Stockholm stads vision indikerar ett behov av, att städa upp i vissa 

söderförorter och ett behov av att exploatera andra. Att gentrifieria Långbro park, trots lokala 

protester om det höga exploateringstrycket samt det stora antalet bostadsrätter inom området 

gränser är, ett exempel på detta. Stadens kommunikation med Älvsjös, Fruängens och 

Långbro parks innevånare visar sig ha varit mycket ohörsam, där de lokala medborgarnas 

önskemål runt parkens exploateringgrad var, hälften så stor som den har utvecklats till idag. 

Den slutsats som kan dras är att det finns både en dold och odemokratisk agenda för områdets 

utveckling. Att gentrifiera en institution till att bli en ny och eklektiskt historiskt konstruerad 

boendemiljö såsom Långbro park, kan ge problem som att vissa människor segregeras på 

grund av att de inte har ekonomi att köpa sig en bostad eller råd att erbjuda sina barn privat 

skola. När över 90 % av områdets boende är bostadsrätter samt när all verksamheter är under 

privat regi kan ge indikationer på att området är en zoonad plats. Den autentiska miljön är 

central för områdets karaktär. Studien påvisar att områdets nya och estetiska funktion bygger 

på Le Corbusiers stadsplanelära men inte hans moraliska värderingar rörande oegennyttan. 

Konkret innebär det, att vissa människor exkluderas från områdets boende och servicemiljö. 

Andra faktorer som hänvisar till samma dilemma är hur området, i större utsträckning, 

kommer att avgränsas gentemot andra närliggande områden genom sin ökade 

cirkulationstrafik. Detta särskiljande och återanvändande av klassiska idéer kan betyda en 

särskiljande mellan arbetarklass och medelklass som stödjer odemokratiska, patriarkala, 

hygieniska och exkluderande attityder runt ordning, vilket i så fall stödjer social ojämställdhet 

i byggandet av Långbro park.  
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Undersökningen visar att målet med att använda en eklektisk och estetisk formgivning är, att 

stärka nationen både regionalt och nationellt gentemot utlandet samt locka unga och 

arbetsföra människor att verka i söderort. Denna landsomfattande estetiska restaurering har 

därför krävt både pengar, intresse och gemensam nationell kraft där Långbro park tillsammans 

med Älvsjö och Fruängen ska bli ett mikromaktcentrum, ett tryggt Gesellschaft. Sverige vill 

visa upp ett nytt estetisk ansikte kontra omvärlden där Stockholm inger trygghet och är en 

mötesplats att räkna med. Effekten av att använda design i utformandet av staddelar är att det 

kostar både pengar och genererar att vissa medborgare alieneras både etiskt-, legalt-, religiöst 

och rationellt.  
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