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!
Att!sälja!en!vision.!Om!”mäklarnamn”,!annonser!!

och!den!stockholmska!verkligheten!
%

Av%Staffan%Nyström%
!
!
!
!
!

Stockholm! växer! och! stadens! demografiska! struktur! förändras.! Liksom! i!
andra!storstäder!är!segregationen!en!politiskt!påträngande!fråga,!där!förortK
ernas!utsatta!boendemiljöer!oftast!står!i!fokus.!Men!det!finns!också!en!annan,!
mer! sällan! påtalad! sida! av! segregationen,! nämligen! den! omvända,! att! förr!
fattiga!och! slitna! innerstadsdelar! förtätas,! byter! skepnad!och!karaktär.!Med!
sin! speciella! atmosfär! och! sina! särskilda! kvaliteter! drar! de! nu! till! sig! nya,!
trendkänsliga! och! penningstarka! boendegrupper.! Staden! gentrifieras,! som!
bl.a.!sociologen!och!kulturgeografen!Elisabeth!Lilja!(2011)!har!uttryckt!saken.!
Planerare,! byggare! och!mäklare! ”hänger! på! tåget”! och! gör! sitt! bästa! för! att!
marknadsföra!områden,!hus!och!gatumiljöer!på!ett!lockande!sätt.!!

I! Stockholm! liksom! i! andra! urbana!miljöer! finns!mängder! av! officiella!
ortnamn,! namn! på! t.ex.! gator,! torg,! parker,! kvarter! och! stadsdelar.! Dessa!
namn! har! i! regel! skapats,! eller! i! varje! fall! granskats! och! prövats,! av! en!
särskild,! för! ändamålet! sammansatt! grupp,! en! beredning,! nämnd! eller!
kommitté!–!rubriceringen!varierar!–!med!sakkunskap,!kringsyn!och!erfarenK
het! av! namnplanering! och! namngivning.! Vid! sidan! av! dessa! officiella! namn!
finns! vidare! en! flora! av! inofficiella! namn,! dels! sådana! som! har! vuxit! fram!
spontant!och!som!används!i!naturliga!sammanhang!i!en!levande!interaktion!
människor! emellan,! dels! sådana! som!medvetet! tänkts!ut,! formats,! lanserats!
av!någon!med!ett! särintresse! av!något! slag! i! syfte! att! åstadkomma!ett! visst!
intryck,! uppnå! en! viss! effekt! och! skapa! bestämda! känslor! eller! stämningar!
hos!namnbrukaren.!Till!de!senare!hör!vad!jag!här!kallar!”mäklarnamn”,!alltså!
namn!som!används!för!att!lyfta!fram!det!positiva!i!t.ex.!ett!bostadsområde!och!
göra! detta! attraktivt! på!marknaden.! Så! kallad!place!branding! är! ett! välkänt!
begrepp! i! modern! marknadsföring! och! samhällsplanering! (en! sökning! på!
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place%branding!på!Google!gav! i!mars!2012!närmare!70!miljoner! träffar)!och!
till! detta! hör! att! arbeta! med! språkliga! medel! och! däribland! förstås! med!
säljande!namn!(se!t.ex.!Alderman!2008!och!Ashworth!&!Kavaratzis!2010).!

I! det! följande! ska! jag! ge! några! konkreta,! kommenterade! exempel! på!
språk!och!namn!från!Stockholm!med!omnejd!som!har!använts! i! framför!allt!
rikstidningarnas! bostadsannonser! under! våren! och! sommaren! 2011! men!
också! i! några! fall! i! byggK!och! fastighetsbolagens! egna!annonser!på! internet.!
Det! kan! handla! om! t.ex.! egenartat! och! genretypiskt! språkbruk,! om! icke!
nödvändiga! engelska! inslag,! om! (miss)bruk! av! udda! stavningar! eller! om!
eftertraktade!namnleder!(t.ex.!park,!port,!strand);!det!kan!vidare!handla!om!
att! officiellt! fastställda! namn! ratas! och! alternativa! namn! lanseras! i! stället,!
ibland!nya!namn!som! inte!alls! finns! i! en!officiell! variant!men! som!av!något!
skäl!anses!bättre!än!det!officiella.!!

Att! även!branschen! själv! är!medveten! om! sina!modeord! och! språkliga!
trender! framgår! av! rapporten! Mäklarspråket% 2011.% En% språkanalys% från%
Bovision.se%som!utarbetats!av! företaget!Bovision!AB! i!Kalmar.!Bovision.se!är!
en! av! Sveriges! största! marknadsplatser! på! internet! för! bostäder,! lediga!
lokaler! och! kommersiella! fastigheter.! I! rapporten! presenteras! kortfattat! en!
serie! topplistor!baserade!på!11!327!objekt! från!hela!Sverige!beskrivna!med!
575!411! ord.! De! tio!mest! brukade! beskrivande! orden! i! annonserna! är! som!
väntat! alla! positivt! laddade.! De! är! stor,! ljust,! vackra,! öppen,! bra,! högt,! fin,!
härlig,! rymlig! och! trevlig.! Andra! ”lockande”! ord! från! denna! lista! är! fräsch,!
charmig,! bekväm,!mysig,! attraktiv! och! generös.! Övriga! ordlistor! i! rapporten!
gäller! vilka! rum! i! lägenheten! eller! huset! som! lyfts! fram!mest! i! annonserna!
(kök!följt!av!sovrum!och!badrum),!vilken!utrustning!som!oftast!kommenteras!
särskilt! (spis,! tvättmaskin,! golvvärme),! hur! utomhusmöjligheterna! ter! sig!
(balkong,! tomt,! trädgård)! samt!vad!som!upplevs!positivt! i!närmiljön! (natur,!
kommunikationer,!gångavstånd,!centralt).!

Glädjande!är!också!–!enligt!min!mening!–!att!engelska!ord!och!uttryck!
inte!verkar!vara!på!frammarsch!i!annonserna.!De!engelska!uttrycken!walkMin%
closet! och! master% bedroom! t.ex.! är! långt! ovanligare! än! klädkammare! och!
sovrum.! ”Den! raka! beskrivningen! som! alla! förstår! verkar! helt! enkelt! vinna!
över! engelskspråkiga! nymodigheter,! även! om!det! är! trendord! i! inredningsK
kretsar”,!som!det!uttrycks!i!rapporten!(s.!4).!!

Oavsett!språk:!man!kan!inte!annat!än!fascineras!över!ordK!och!faktaval,!
fraser!och!uttryck! i!bostadsannonserna,!och!till!detta!kommer!så!namnbruk!
och!namnval.!Vi!ska!nu!successivt!gå!över!till!namnen.!
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Lockande!fraser!på!svenska!och!engelska!
Ofta!fångas!det!objekt!som!bjuds!ut!i!en!rubricerande!lockfras!av!något!slag.!
Där!möter! vi! en! del! av! orden! vi! nyss! sett! insatta! i! ett! sammanhang.! Några!
exempel:!

!
Drömboende!med!fantastisk!sjöutsikt!
Bromma!Bällsta!–!i!kärlek!och!harmoni!
Bullersta!gård!–!en!plats!för!livskvalité!
Romantisk!4:a!–!perfekt!för!er!som!ska!flytta!ihop!
Galant!trea!i!trivsamma!Mariehäll!
Funkisdröm!med!magisk!utsikt!
Välplanerat!och!fräscht!
Balkong!och!sjöglimt!
Nyproduktion!med!totalkalkyl!
Högt!&!fritt!läge,!balkong!och!sjöglimt!
V.U.P.!

!
Begreppet! V.U.P.! dyker! upp! allt! oftare! numer! och! den! kräsne! spekulanten!
förväntas!nog!veta!vad!förkortningen!står!för.!Förklaringen!finns!i!exempelvis!
en!annons!som!bjuder!ut!ett!objekt!på!Södermalm! för!närmare!20!miljoner!
kronor!under!rubriken:!!

!
Södermalm!–!V.U.P.!–!Boarea!171!m2!–!Två!altaner!om!totalt!22!m2!

!
I! den! tillhörande! texten! läser! man:! ”Arkitektritad! Vind! Under! Produktion!
med!en!ca!13!m2!stor!altan!i!väster!samt!en!ca!9!m2!stor!takaltan!med!360o!
fantastisk!panoramavy.!Unik!vindsvåning!med!ovanligt!…”.!De!många!vindsK
våningar!som!nu!är!under!produktion!i!Stockholm!är!mycket!eftertraktade.!

När! det! gäller! engelska! ord! och! uttryck! i! annonserna! stämmer! mitt!
intryck!mycket!väl!med!det!som!framkom!i!Bovisions!rapport.!Sådana! finns!
förstås!men!de!är!påfallande!få:!
!

Affordable!luxury!
First!office!position!
Compact!living!med!ljus!och!känsla!
!

Detta!är!några!av!dem!och!just!dessa!är!knutna!till!enskilda!bostadsobjekt.!Av!
en! annan! typ! är! den! slogan! som! likt! Apples! ”Think! different”! och!
Nokias! ”Connecting! People”! länge! varit! en! integrerad! del! av! företaget!
Sotheby’s! International! Realtys! marknadsföring.! Själva! frasen! ”For! the!
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ongoing! collection! of! life”! har! åtminstone! tidvis! varit! varumärkesskyddad!
med!s.k.!”registered!trademark”.!!
!

!
Figur(1:!Varumärkesskyddad!slogan!från!Sotheby’s!International!Realty!!

som!har!synts!i!anslutning!till!företagets!bostadsannonser.!!
!

Om!engelska!ord!är!ovanliga!så!är!de!engelska!namnen!ännu!ovanligare.!När!
de! förekommer! är! det! i! regel! byggnader,! föreningar! och! organisationer! det!
handlar!om,!inte!officiellt!fastställda!ortnamn.!Kista%One!och!Kista%Next!är!två!
nya! kontorsbyggnader! i! Kista! i! nordvästra! Stockholm.! I! annonserna! läser!
man:!!
!

KISTA!ONE!
NEXT!OFFICE!POSITION!

Kista!One! (med! adress! Jan! Stenbecks! torg!17)! har!
ett!centralt! läge!med!omedelbar!närhet!till!service,!
butiker! och! restauranger! i! Kista! Galleria! samt!
allmänna!kommunikationer.!Garage!finns!i!huset.!
!

KISTA!NEXT!
NEXT!OFFICE!POSITION!

Kista!Next!(adress!Torshamnsgatan!25–27)!ligger!i!
hjärtat! av!Kista!med!Kistamässan! som!granne! och!
bekvämt! avstånd! till! Kista! Galleria! samt! allmänna!
kommunikationer.!Garage!finns!i!huset.!

!
Downtown! är! namn! på! en! nystartad! bostadsrättsförening! i! Täby! centrum!
norr! om! Stockholm.! Vi! vet! sedan! tidigare! att! officiella! kvartersnamn! inte!
sällan! får! sekundära! funktioner,! t.ex.! som!namn!på!en!bostadsrättsförening,!
ett!köpcentrum!eller!ett!fritidshem!(Wahlberg!2010!s.!97).!I!fallet!Downtown!
är!det!emellertid!inte!så,!fastigheterna!är!ännu!under!uppförande!och!marken!
är! inte!kvartersindelad.!Bortsett! från!själva!shoppinggallerian!Täby%centrum!
(även! stadsdelsnamn)! bär! de! äldre! omkringliggande! kvarteren! namn! efter!
djur:!kvarteret!Haren,!Lammet,!Sälen,!Älgen!m.fl.!!Om!bostadsrättsföreningen!
Downtowns! fastighet! kommer! att! ansluta! sig! till! detta! namnmönster! vet! vi!
inte,!men!det! finns!en! risk! att!utvecklingen!blir!den!omvända,! att! kvarteret!
när! det! blir! dags! ges! namnet! Downtown.! Marknadsföringen! av! föreningen!
(eller!om!det!är!av!byggnaden)!Downtown!är!rak!och!stursk.!I!en!annons!på!
internet!kan!man!läsa:!!
!



Att!sälja!en!vision│157!
!

!

Brf.!Downtown!
!
Citykänsla!i!kvadrat,!attityd!i!Kubik!
Det!finns!citylägen!och!det!finns!citylägen.!I!Riksbyggens!planerade!hus!i!Täby!
centrum!bor!du! i! ljusa,! toppmoderna! lägenheter!med!stadens! liv!och!rörelse!
alldeles!utanför! fönstret.! Så!nära! torget!och!det!nya! shoppingcentret!du!kan!
komma.!!
!
Huset! med! utmanande! design! som! bjuder! på! kaxig! geometri! med! grafiskt!
serpentinmönster!som!slingrar!sig!upp!på!fasaden,!från!botten!till!topp.!Det!är!
en!av!de!arkitektoniska!detaljerna!som!sätter!finess!på!Brf.!Downtown.!!
/…/!!!
Högst!upp!i!huset!finns!de!härliga!T.F.A!(Top!floor!apartments)!med!spatiösa!
terrasser!i!två!vädersträck!och!med!extra!finesser.!!
!
Från!den!härliga! citypulsen! finns! innergården!som!en! lugn,! vilande!oas!med!
inbjudande! prunkande! gård! för! en! stunds! relax.! Utanför! huset! och! gården!
finns!närheten!till!det!goda!livet!med!shopping,!gym,!restauranger,!caféer,!bio!
etc.!Allt!för!dig!som!vill!ha!livsstil!med!kvalité.!Touch!of!the!finest!!!
!

Gammalstavning!
Lite! av! en! ideologisk! motsats! till! den! eftertraktade! moderna,! globala! och!
pulserande!profil!som!inpräntas!via!de!engelska!orden!och!namnen!möter!vi!i!
traditionella! svenska! ortnamn! med! gammalstavning.! Man! får! anta! att! en!
ålderdomlig!stavning!är!avsedd!att!ge!en!viss!patina!åt!platsen.!Den!numera!
nedlagda!kvarnindustrin! vid!Danviken! i!Nacka!öster! om!Stockholm! fick! sitt!
namn!Saltsjöqvarn! för!mer!än!hundra!år! sedan.!Namnet!har!med!denna,!nu!
föråldrade!stavning!levt!kvar!i!allehanda!sekundära!funktioner!och!på!senare!
tid! har! också! en! bostadsrättsförening! anslutit! sig! till! namnbrukarna.! Även!
hela!området!figurerar!idag!ofta!med!den!äldre!stavningen:!”Bostäder!till!salu!
i! Saltsjöqvarn”! etc.! Ingen! som! använder! namnet! på! detta! sätt! torde! vara!
obekant!med!det! faktum!att! efterleden! i! dagens! svenska! stavas!kvarn,!men!
det!tycks!inte!spela!någon!roll!–!språklig!korrekthet!är!här!underordnad.!

Samma!ambition!kan!man!ana!när!nya!bostäder!växer!fram!i!parken!vid!
Ulvsunda! slott.! Den! åstundade! ”slottskänslan”! kräver! vid! annonseringen! av!
objekten! en! ålderdomlig! stavning! och! en! logotypisk! versal:! Ulfsunda%
Slottspark.!Att!man!sedan!i!den!löpande!texten!alldeles!intill!skriver!namnet!
annorlunda,!nämligen!på!det!officiellt!fastställda!sättet,!utgör!inget!hinder!för!
företaget:!!

!
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Ulfsunda!Slottspark!
Exklusiva!villor!och!radhus!mitt!i!Ulvsundas!vackra!slottspark.!!
Gör!en!intresseanmälan!nu!på!vår!hemsida.!
!

En!föråldrad!stavning!av!namn!och!ord!kan!förvisso!upplevas!som!störande,!
irriterande! och! möjligen! förvirrande,! och! visst! är! det! ett! oskick! som! bör!
undvikas.!Men!ett!större!och!mer!svåröverblickbart!problem!är!när!namnens!
bruk! och! syftning! manipuleras.! Det! kan! ske! på! många! olika! sätt! vilket!
följande!exempel!visar.!!!!

!

Manipulativt!namnbruk!
Gärdet%–%Östermalm%

Det!är! lätt!att! finna!exempel!på!att!populära!eller! statusfyllda!områden!och!
deras! namn! överutnyttjas! genom! att! namnen! ges! en! förändrad! eller! alltför!
vid! denotation.! Gärdet! (eller! egentligen! Ladugårdsgärdet;! se! Stockholms!
gatunamn! s.! 120! ff.)! är!namnet!på! en! stadsdel! i! Stockholms! innerstad,! vars!
västra! del! mellan! Lidingövägen! och! Valhallavägen! (se! kartan! i! figur! 2)! av!
vissa!anses!lite!finare!än!resten,!varför!denna!ofta!bryts!ut!även!namnmässigt!
och!ges!ett!nytt,!inskränkande!namn:!Nedre%Gärdet.!Samma!fenomen!finns!på!
andra!håll,!t.ex.!Nedre%Kungsholmen.!Vill!man!ytterligare!inskärpa!att!objektet!
ligger! i! ”rätt”! del! av! staden! lägger! man! på! ett! eller! annat! sätt! till! namnet!
Östermalm.!En!lägenhet!på!Sandelsgatan!på!Gärdet!annonserades!på!följande!
sätt:!

!
6(rum(om(159(kvm.(Nedre(gärdet–Östermalm(
Representativ!våning!med!fantastiskt!ljusinsläpp!i!attraktivt!område.!
Högt!&!ostört!gavelläge!med!5!möjliga!sovrum,!öppen!spis!&!solig!balkong.!

!
Stockholms!kommun!består!av!117!geografiska!stadsdelar!med!officiellt!fastK
ställda!gränser!och!namn.!I!stadens!moderna!administration!är!de!sammanK
slagna! till! 14! stadsdelsområden.! Kommunalpolitiskt! hör! därför! stadsdelen!
Gärdet! till! Östermalms! stadsdelsområde! men! rent! geografiskt! och! i! det!
allmänna! folkmedvetandet! ligger! Sandelsgatan! ”på! Gärdet”,! en! bra! bit! bort!
från!Östermalm.!Östermalms!gräns!mot!norr!går!i!Valhallavägen.!!
!
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!
Figur(2:!Karta!över!delar!av!Stockholm.!Söder!om!Valhallavägen!ligger!stadsdelen!

Östermalm.!Mellan!Valhallavägen!och!Lidingövägen!ligger!Ladugårdsgärdet!eller!Gärdet.!
Norr!om!Gärdet!möter!stadsdelarna!Hjorthagen!och!Norra!Djurgården.!Kartbild!från!
http://www.stockholm.se/K/Karta/!med!tillåtelse!av!Stockholm!stadsbyggnadskontor.!

!
Samma!manipulativa! utnyttjande! av! namnet!Östermalm! möter! vi! i! följande!
annons:!

!
ÖSTERMALM!–!Norra!Djurgårdsstaden!
!
Anrika(trakter(välkomnar(dig(
I! Norra! Djurgårdsstaden! bygger! vi! trivsamma! bostadsrätter! med! balkong,!
uteplats!eller!terrass.!Här!får!du!ett!vackert!boende!och!en!bekväm!tillvaro.!Du!
bor! omgiven! av! Nationalstadsparken! och! Lilla! Värtan! samtidigt! som! du! har!
innerstaden!på!nära!håll.!

!
Det! nya! bostadsområdet! Norra! Djurgårdsstaden,! som! marknadsförs! i!
annonsen!ovan,!växer!fram!på!området!norr,!väster!och!öster!om!Hjorthagen!
(se!figur!2).!Därifrån!till!Östermalm!är!avståndet!mer!än!1!km.!

!
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Malmskillnadsgatan!
Centralt! i! stadsdelen!Norrmalm! löper! i! nordKsydlig! riktning!MalmskillnadsK
gatan,! en! gata! vars! namn! finns! i! källorna! sedan! 1690,! även! om! gatans!
sträckning! varierat! mycket! genom! åren.! Malmskillnaden! uppe! på! BrunkeK
bergsåsen!delade!förr!Norrmalm!i!två!naturliga!delar,!en!östlig!och!en!västlig.!
Det!är!således!en!gata!och!ett!gatunamn!med!anor.!!
!

!
Bild(1!Johannes!kyrka!omgiven!av!"Johannesparken"!till!vänster!i!bilden.!

Malmskillnadsgatan!löper!söderut!från!parken!(mot!fotografen)!med!nr!60!i!hörnet!vid!
David!Bagares!Gata!till!höger!i!bilden.!På!kartan!i!figur!2!syns!kyrkan!i!nedre!vänstra!hörnet!

vid!Johannesgatan.!(Foto:!Leila!Mattfolk)!

!
Men! sedan! 1970Ktalet! förknippas! gatan! också! med! prostitution,! vilket! för!
många!gjort!namnet!belastat!och!mindre!användbart.!Flera!ansökningar!från!
företag!om!att!få!byta!adress!har!nått!Stockholms!stads!namnberedning!och!
när!bostäder!byggs!eller!säljs! längs!gatan!är!det! inte!ovanligt!att!man!söker!
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andra! namnlösningar.! Under! en! vacker! bild! på! Johannes! kyrka! omgiven! av!
träd!läser!vi!med!stora!bokstäver:!

!
Johannesparken!–!Tio!nyrenoverade!våningar!
!

Därunder!specificeras!de!tio!våningarnas!storlek,!antal!rum!etc.,!och!allra!sist!
finner!vi!adressen!Malmskillnadsgatan!60.!Johannesparken!är!inte!ett!officiellt!
fastställt!namn!men!det!är!logiskt!och!begripligt.!Våningarna!ligger!dock!inte!i!
eller!ens!vid!parken!utan!i!hörnet!av!Malmskillnadsgatan!och!David!Bagares!
Gata!ett!kvarter!längre!söderut!(se!bild!1).!

!

Kista!–!ett!högstatusområde!
Ett!område!och!ett!namn!med!förhållandevis!hög!status!är!Kista!(se!figur!3).!
Kista!kallas!ibland!”Stockholms!Silicon!Valley”!på!grund!av!den!ansamling!av!
ITK!och!andra!högteknologiska!företag!som!finns!där.!Ericsson!har!sitt!huvudK
kontor! i!Kista,!Nokia!och! IBM!har! sina! Sverigekontor,! och!både!Stockholms!
universitet! och! Kungliga! Tekniska! Högskolan! har! filialer! i! stadsdelen.!
Området!besöks!och!passeras!av!affärsmän,!ingenjörer!och!forskare!från!hela!
världen! och! har! därför! en! annan! karaktär! än! de! intilliggande! och! nästan!
samtidigt!tillkomna!stadsdelarna,!vilka!är!mycket!mer!typiska!representanter!
för!Stockholms!invandrartäta!förorter.!!

I!en!bostadsannons!(se!figur!4)!bjuds!en!lägenhet!på!Helsingforsgatan!ut!
till! försäljning.!Det! sägs!handla!om!en! ”1:a!KISTA!–!AKALLA”.!Men!HelsingK
forsgatan! ligger! långt! från! Kista.! Här! är! det! bara! Kistas! positiva! renommé!
som!utnyttjas.!Det!”bästa!läge”!som!annonsen!upplyser!om!kan!man!säkert!ha!
delade!meningar!om,!och!varför!den!rubriceras!som!”kärleksnäste”!är!svårt!att!
veta.!Måhända!lockar!det!fler!spekulanter.!
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(
Figur(3:!Kista,!Husby!och!Akalla,!tre!sammanhängande!stadsdelar!på!Järvafältet!i!

Stockholm.!Lägg!märke!till!Helsingforsgatan!(markerad!på!kartan)!nära!
tunnelbanestationen!i!Akalla,!långt!från!Kista!i!söder.!Kartbild!från!

http://www.stockholm.se/K/Karta/!med!tillåtelse!av!Stockholm!stadsbyggnadskontor.!
!

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!

(

(

Figur(4:(Bostadsannons!med!rubriken!
”Kärleksnäste!i!bästa!läge!”.!Lägenheten!finns!i!

Akalla!men!uppges!ligga!i!Kista!–!Akalla.(

! !
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Namn!med!sagotema!
I! området! Annedal! i! stadsdelen! Mariehäll! i! nordvästra! Stockholm! har!
kommunen! efter! en! långt! utdragen! process! kunnat! fastställa! mängder! av!
gatuK,!kvartersK!och!parknamn!givna!efter!figurer,!platser!och!annat!i!nordisk!
barnlitteratur!(se!Nyström!2010).!Ett!av!kvartersnamnen!är!Solägget,!namn!
på!en!känd!bok!av!Elsa!Beskow.!När!lägenheter!annonseras!i!dagspressen!har!
dock!bostadsföretaget!valt!ett!helt!annat!kvartersnamn,!ett!namn!som!på!sätt!
och!vis!ansluter!till!områdets!tema,!men!som!de!hittat!på!själva:!
!

BROMMA/ANNEDAL!–!Sagobäcken!
Invid(bryggkanten(
!
Direkt! invid! Bällstaån! finns! ett! antal! 3:or! kvar! i! kvarteret! Sagobäcken,!med!
inflytt!efter!överenskommelse.!Sagobäcken!har!ett!unikt! läge! i!den!nya!parkK
staden!Annedal.! Du! bor! precis! vid! bryggkanten! och! strandpromenaden!med!
promenadavstånd! till! centrala! Sundbyberg,! Marabouparken! och! shoppingK
området!Bromma!Blocks.! ! !
!!

I!de!allra!flesta!fall!accepteras!de!officiellt!fastställda!namnen!av!marknaden,!
men!i!just!detta!fall!har!företaget!på!ett!flagrant!sätt!valt!att!ignorera!stadens!
beslut! och! i! stället! lansera! ett! par! egna! namn:! Sagobäcken! ovan! och!
Sagoskogen!i!närheten.!Det!kan!inte!leda!till!annat!än!besvär!för!de!boende.!

(

Mälarhöjdsparken!–!i!”fel”!stadsdel!
I! annonser! från! en! känd! fastighetsförmedling! kunde!man! under! sommaren!
2011!ta!del!av!följande!text!i!anslutning!till!en!bild!av!avslappade!människor!i!
en!behaglig!miljö!vid!en!swimmingpool:!

!
Mälarhöjdsparken!
Missade!du!säljstarten!för!våra!populära!bostäder!i!BRF!Mälarhöjdsparken!1?!
Vi! erbjuder! smart! planerade! och! yteffektiva! hem,! om!2–4! rok,! 58–106! kvm.!
Samtliga!med!balkong!(eller!uteplats)!och!möjlighet!till!parkering.!
!

Bra!så?!Mälarhöjden!är!idag!en!stadsdel!i!söderort!(se!figur!5).!Sitt!ursprung!
har! den! i! de! sommarbostäder! som! under! 1800Ktalet! tillkom! på! de! gamla!
bosättningarnas!mark!och!som!med!åren!blev!allt!fler.!Kring!förra!sekelskiftet!
talade!man!om!Fridhems%villastad.! Så! småningom!permanentades!bebyggelK
sen!och!det!behövdes!ett!nytt!namn.!Fridhem!ansågs!alltför!vanligt!och!ledde!
ofta! till! sammanblandning! och!missförstånd.! Diskussionerna! gick! höga! och!
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det! nya! namnet! lanserades! under! tidigt! 1900Ktal.! I! Stockholms! gatunamn!
(2005!s.!442)!citeras!en!källa!med! insyn! i!namndiskussionen:! ”Till!att!börja!
med!var!det!mycket!viktigt!att!namnet!påminde!om!den!vackra!Mälaren!som!
gav!tjusning!och!behag!åt!resorna!till!och!från!området.!Men!dessutom!borde!
det!innehålla!en!hänvisning!till!terrängens!karaktär!av!höjdplatå!med!många!
vackra!vyer!från!olika!utsiktsplatser.!Den!naturliga!slutsatsen!blev!att!trakten!
skulle!heta!’Mälarhöjden’”.!!

Än!idag!är!Mälarhöjden!ett!område!och!ett!namn!med!positiv!klang.!Det!
är! inte! förvånande! att! detta! kommer! till! uttryck! i! namnet! på! en! bostadsK
rättsförening.! Det! försåtliga! är! bara! att! de! bostäder! det! gäller! i! föreningen!
Mälarhöjdsparken!1! inte! ligger! i!Mälarhöjden.!De! ligger! enligt! annonsen!på!
Lotta! Svärds! Gränd! i! grannstadsdelen! Fruängen,! ca! 100! meter! söder! om!
motorvägen! –! en! barriär! i! området.! Här! finns! ingen! ”höjdplatå”! och! ingen!
utsikt! alls! över! Mälaren,! men! det! är! ett! vackert! namn.! Vore! detta! ett!
personnamnsärende!skulle!man!tveklöst!åberopa!renommésnyltning.!

!
!

!
Figur(5:!Några!av!Stockholms!sydliga!stadsdelar.!Norr!om!motorvägen!E4/E20!syns!

Mälaren!och!stadsdelen!Mälarhöjden,!söder!därom!syns!bl.a.!Fruängen.!Lotta!Svärds!Gränd!i!
nedre!delen!av!kartan,!här!markerad!med!pil.!Kartbild!från!http://www.stockholm.se/K

/Karta/!med!tillåtelse!av!Stockholm!stadsbyggnadskontor.!

Mälarhöjden!

Fruängen!
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Populära!namnleder!
I!en!artikel!om!stadens!namn!ger!Mats!Wahlberg!(2005!s.!339)!exempel!på!ett!
internationellt!känt!fenomen!som!kallas!”rebranding”.!Det!innebär!helt!enkelt!
att! man! ger! ett! objekt! eller! ett! område! ett! nytt! namn,! att! man! så! att! säga!
märker!om!det,! och!på!detta! sätt! lyfter!det! socialt! och! statusmässigt.!Bland!
Wahlbergs! exempel! finns! engelska! områden! som! stigit! i! graderna! efter! att!
ordet!Village!har!lagts!till!namnet,!t.ex.!Marylebone!>!Marylebone%Village.!Det!
som!eftersträvas!är!att!en!känsla!av!en!ny,! fräsch!stad! i!staden!skapas,!med!
sina! egna,! unika! kvaliteter.! I! Stockholm!har! efterleden! Kstaden! (i! talspråket!
ibland! förkortat! till! Kstan)! använts! länge! i! både! officiella! och! inofficiella!
områdesnamn! (Birkastaden,% Diplomatstaden,% Lärkstaden,! Vasastaden),! och!
ännu!fler!namn!på!Kstaden!i!och!omkring!huvudstaden!ser!nu!dagens!ljus!i!en!
accelererande! takt.! Hammarby% Sjöstad! eller! bara! Sjöstaden! är! ett! välkänt!
namn,! Norra% Djurgårdsstaden! börjat! bli! inarbetat! och! området! har! också!
omtalats!som!”sjöstaden!på!Östermalm”!(se!ovan),!Bromma%Sjöstad!har!utan!
framgång! lanserats!som!nytt!namn!på!ett! företagsområde!vid!Ulvsundasjön,!
Järvastaden,!Riksten%Friluftsstad,!Hagastaden! och!Marinstaden! är! ytterligare!
några.!

Bland!namnelement!som!står!högt!i!kurs!hos!mäklare,!byggK!och!fastigK
hetsföretag! idag!finns!också!många!andra.! Jag!nöjer!mig!här!med!att!nämna!
och! exemplifiera! några! av! dem:! strand! (Uthamra% Strand,! Bolinder! Strand,!
Björkbacka% Strand,! Tyresö% Strand,! Sikreno% strand),! höjd! (Bjursätrahöjden),!
platå! (Björknäsplatån),! terrass! (Hammarbyterrassen,! Norrtullsterrassen,!
Segeltorpsterrassen),!glänta!(Ängsnäs%glänta),!park!(Tumba%Park,!Årsta%Park).!
Dessa!namn!signalerar!höjd,!rymd,!ljus,!natur!och!grönska!eller!helt!enkelt!ett!
gott!och!behagligt!liv!på!något!sätt.!Och!det!är!alldeles!begripligt.!MarknadsK
föringen!syftar!naturligtvis!till!att!skapa!positiva!associationer!hos!dem!som!
läser!annonserna!och!letar!efter!bostäder.!Problem!uppstår!först!när!löftena!
inte!håller!måttet,!när!strand! inte!är!en!strand,!när!höjd! inte!erbjuder!någon!
utsikt!och!höjdkänsla,!när!park!inte!innebär!en!park!i!den!normala!meningen.!
Det!vet!man!oftast!inte!förrän!man!sett!miljön!i!verkligheten.!

Ett! par! av! de! mer! ovanliga! ortnamnselement! som! tagits! i! bruk! i!
Stockholmspressen!på!senare!tid!är!entré!och!port.!Först!en!bostadsannons:!
(
( (
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JÄRVASTADEN(–(Brotorps(entré(

Brotorps!entré!består!av!59!lägenheter.!De!flesta!får!stora!balkonger,!terrasser!
eller!uteplatser.!Områdets!gemensamma!innegård!blir!en!naturlig!mötesplats!
för!de!boende!där!både!vuxna!och!barn!kan!finna!ro!och!lek.!
!

Sedan! några! tidningscitat.! Under! rubriken! ”Ny! port! till! Stockholm”! läser!
man:!”Stockholmsporten!blir!en!stor!trafikplats! i!nordvästra!Stockholm.!Här!
ska!Förbifart!Stockholm!möta!E18.”!Det!är!för!mig!oklart!i!vilken!mån!det!rör!
sig!om!ett!verkligt!namn!eller!inte.!Något!sådant!har!i!varje!fall!inte!fastställts!
av! staden!ännu.!En!annan! rubrik! lyder! ”Kungsholmens!nya!port”.!Därunder!
står!bl.a.! följande:!”Två!svarta!torn!kommer!snart!att!omgärda!Essingeleden!
på!Kungsholmens!norra!sida.!Tillsammans!med!sex!lägre!huskroppar!ska!de!
rymma!267!hyreslägenheter.!/…/!De!kallas!Kungsholmsporten,!består!av!…”.!
Inte!heller!detta!är!ett! fastställt!namn.!Ett! tredje!exempel!är! följande:! ”Med!
bekvämt! avstånd! till! Tvärbanan! och! Södra! Länken! ligger! Sjöstadsporten.!
Byggnaden! präglas! av! kvalitet,! yteffektivitet! och!miljöomsorg! –! i! samklang!
med!…”.!Inte!långt!därifrån!är!det!snart!premiär!för!Brf!Henriksdalsporten.!!

Som! framgår! av!Brotorps%entré! och! de! fyra!portKexemplen!handlar! det!
ännu!om!byggnader,!föreningar!och!mer!symboliska!entréer!och!portar,!men!
inget! hindrar! att! vi! snart! börjar! se! dessa! spirande!namnelement! som!delar!
även!av!officiellt!fastställda!ortnamn.!

!!

Avslutning!
Elisabeth!Lilja!beskriver!i!sin!bok!Den!segregerade!staden!(Lilja!2011)!hur!tre!
innerstadskvarter! i! Stockholm!har! ändrat! karaktär.! Från! att! ha! varit! typisk!
arbetarklassmiljö!med! ölsjapp! och! sybehörsaffärer! har! de! gentrifierats! och!
övertagits!av!högavlönade,!yngre!människor,! lattecaféer!och!märkesbutiker.!
Förr! var! folk! innanför! tullarna! fattigare! än! i! förorten,! nu! är! det! tvärtom,!
menar! Lilja.! Den! moderna,! urbana,! stadsmässiga! puls! som! kännetecknar!
dessa!”uppryckta”!områden!är!ett!samhällsbyggnadsideal!för!många!politiker,!
planerare,!byggare!och!mäklare.!De!försöker!på!alla!sätt!att! lyfta!fram!dessa!
värden! och! ibland! få! dem! som! skapar! namn! att! beakta! detta! även! i!
namnsättningen:! inga! vägar! och! gränder! i! namnen! utan! mer! stadsmässiga!
gator!och!gärna!någon!esplanad!eller!boulevard.!Nya!områden!som!kommer!
till!ska!ha!stadskaraktär,!de!är!inte!förort!eller!ytterstad,!de!är!en!del!av!den!
växande! dynamiska! innerstaden.! Det! är! som! ett! mantra! och! det! är! i! detta!
sammanhang!man!ska!se!namnelement!som!stad,!port!och!entré.!!
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Men! samtidigt! kan! man! konstatera! att! idealen! i! namnsättningen! ofta!
uppenbarligen! är! annorlunda.! Det! är! då! istället! det! lantliga,! det! rurala,! det!
naturanknutna! som! står! högt! i! kurs:! strand,! park,! glänta,! höjd,! seglarby,!
friluftsstad.!Här!finns!en!diskrepans!som!är!lite!svår!att!få!grepp!om.!!

I!den!bästa!av!världar!får!bostadsköparen!allt!på!en!gång:!en!stor!V.U.P.,!
P.U.P.!(Penthouse!Under!Produktion)!eller!T.F.A.!precis!invid!en!högt!belägen,!
grönskande! park! med! ljus,! rymd,! fågelsång! och! vyer! över! vattnet! och!
segelbåtarna,! samtidigt! som! det! tar! högst! två! minuter! att! slinka! ner! till!
närmaste! sushibar! eller! café! för! att! träffa!polarna,! för! att! hämta! en!nyfixad!
skjorta!hos!den!personlige!skräddaren!eller!för!att!gå!på!den!teater!eller!det!
galleri!man!har!valt!just!för!dagen.!Det!är!många!ideal!och!många!möjligheter!
som!ska!processas,!sorteras!och!värderas!när!man!väljer!ord!och!namn!i!en!
bostadsannons.!!!!!

!
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Summary!
STAFFAN!NYSTRÖM:!!
To!sell!a!vision.!On!“estate!agent!names”,!housing!advertisements!and!the!
reality!of!Stockholm!

!
Stockholm! is! growing.! The! demographic! structure! of! the! city! is! changing,! and! its!
dynamism,! pulse! and!urban!qualities! are! often! lauded,!while! at! the! same! time! its!
proximity!to!nature,!to!rural!areas,!and!to!space!and!light!are!still!highly!regarded.!
In!branding!the!city,!its!neighbourhoods!and!its!many!residential!areas,!place!names!
play! an! important! role.! Names! send! signals,! evoke! emotions,! entice,! and! express!
ambitions,!and!they!guide!or!mislead!our!thoughts.!In!the!modern!nomenclature!of!
the! city,! as! it! is! created! and!used!by!planners,! builders,!marketing! experts,! estate!
agents! and! others,! many! different! interests! converge,! occasionally! coming! into!
conflict.!This! article!discusses! the!use!of!urban!place!names! in!housing!advertiseK
ments! and! provides! examples! of! typical! language! use! in! this! arena,! as! well! as!
examples! showing! the! (mis)use! of! odd! or! obsolete! spellings,! English! words! and!
names! in! a! Swedish! context,! fashionable! and! desirable! name! elements,! and!
intentional!avoidance!or!overexploitation!of!certain!names!due!to!their!negative!or!
positive! connotations.! Similar! onomastic! situations! to! the! one! described! can!
certainly!be!found!in!many!other!cities!as!well.!!

!
!!!!!!!!!


