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Förord 
Vadstena forum för samhällsbyggande har en lång tradition som arena 
för samtal och diskussioner i aktuella och långsiktiga frågor om sam-
hällsbyggande mellan samhällsplanerare, politiker, arkitekter, bostads-
byggare, kulturminnesvårdare, ansvariga såväl för infrastruktur som 
för vård och skola, forskare och forskarstuderande i skilda discipliner, 
publicister och andra. Diskussionerna vid det årliga symposiet förs i 
mindre grupper utifrån ett väl förberett material. Det har givit Vads-
tena forum dess särprägel och skilt det från andra konferenser och 
symposier. Vid Vadstena forum skall alla deltagare få komma till tals, 
bli hörda, bemötta och berikade med nya synpunkter och infalls-
vinklar. 

Forskningen bidrar till ökade kunskaper om viktiga frågor som rör 
samhällsbyggande och samhällsplanering i vid mening. Samtalen vid 
Vadstena forum är därför knutna till redovisning av ny kunskap om det 
valda temat. Forskare står för diskussionsunderlaget vid symposiet, 
som därigenom blir ett möte mellan forskare och beslutsfattare i olika 
funktioner. 

En av nutidens mest brännande samhällsfrågor gäller hur de ut-
landsfödda skall kunna integreras i den svenska gemenskapen. Det 
segregerade boendet anses hindra integrationen. Vid planeringen av 
bostäder, bostadsområden och lokalsamhällen bör därför hänsyn tas till 
önskemålen om integration. Vadstena Forum syftade till att vid 2008 
års symposium belysa och diskutera hur frågorna om integration skall 
kunna beaktas vid bostads- och stadsplanering.  

Samhällsbyggande och integration 
Den omfattande migrationen till och från Sverige har ökat intresset för 
etniska relationer i rikspolitiken, regionpolitiken, kommunalpolitiken, 
samhällsplaneringen och inte minst forskningen. De senaste årtiondena 
har forskningen om etnicitet – och om integrationen – vuxit såväl i 
omfattning som bredd och djup. Aktuell kunskap kan tillföra diskus-
sionen om integrationen nya perspektiv. Forskning om samhällsplane-
ringen och förhållandena i de så kallade utanförskapsområdena analy-
serar problemen och diskuterar möjligheterna att hantera dem. Ett av 
målen med 2008 års symposium var att öka kontakterna mellan fors-
kare och arkitekter samt företrädare för byggföretag, bostadsbolag, 
bostadskonsumenter, samhälls- och bostadsplanerare inom stat, lands-
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ting och kommuner så att forskningsresultaten bättre kan tas tillvara 
och forskarna stimuleras till nya uppgifter.  

Vid Vadstena forum medverkade tretton forskare från skilda di-
scipliner och institutioner. Deras uppsatser låg till grund för diskussio-
nerna. Efter symposiet har forskarna haft tillfälle att utnyttja diskus-
sionerna vid symposiet och vidareutveckla sina uppsatser. De uppsat-
ser som presenteras i denna bok utgör därigenom också en dokumen-
tation av symposiet. 

Bidrag till finansiering av forskarinsatserna under Symposium 
2008 har lämnats av Linköpings universitet, Forskningsrådet för ar-
betsliv och socialvetenskap (Fas), Forskningsrådet för miljö, areella 
näringar och samhällsbyggande (Formas) och Boverket. 

Författarna 
Symposiet inleddes med en föreläsning av Röda korsets ordförande 
Bengt Westerberg som talade under rubriken Sallad, tomatsoppa, 
smältdegel - kulinariska och andra aspekter på mångkultur. Föreläs-
ningen gav en personlig och kritisk granskning av de hypoteser som 
formulerats för symposiet. Professor Roger Andersson, Uppsala uni-
versitet, gav deltagarna en värdefull bakgrundsinformation till de frå-
gor som forskarna lyft fram i sina rapporter. 

I en av de tre seminariegrupperna diskuterades två teman. I det 
första temat Grannskapsideal och grannskapseffekter medverkade 
forskarna Aleksandra Ålund och Jenny Kallstenius. Aleksandra 
Ålund är professor vid REMESO - Institutet för forskning om Migra-
tion, Etnicitet och Samhälle, Linköping Universitet. Ålunds forskning 
rör frågor kring etnicitet och social integration med fokus på medbor-
garskap, kön, ungdom och nya sociala rörelser. Pågående forskning 
om utbildning, arbete och föreningsliv i nutida europeiska städer reser 
bland annat frågor om demokrati och politisk deltagande. Jenny Kall-
stenius är doktorand vid sociologiska institutionen vid Stockholms 
universitet. Hon bedriver forskning om skolvalfrihet, integration, seg-
regation samt etnicitet och identitetsfrågor.  

I det andra temat Boendesegregation och skola – Vad spelar det 
för roll var man bor? medverkade forskarna Roger Andersson och 
Susanne Urban. Roger Andersson är professor i kulturgeografi, sär-
skilt bosättning och bebyggelse, vid institutet för bostads- och urban-
forskning (IBF) vid Uppsala universitet. Han har bland annat lett ar-
betet med studien Planering för minskad boendesegregation, som har 
till syfte att undersöka bostadsförsörjningens möjligheter att lösa pro-
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blemet med boendesegregation, via bostadsbyggande, bättre kvalitet 
på bostäder etc. Skriften ger en översikt över den vetenskapliga kun-
skapen om segregationens orsaker och konsekvenser inom bostads-
sektorn som ett stöd för den regionala utvecklingsplaneringen. 
Susanne Urban är forskarassistent vid REMESO - Institutet för forsk-
ning om Migration, Etnicitet och Samhälle, Linköpings universitet. 
Susanne forskar om storstadspolitik och synen på grannskap, samt gör 
kvantitativa analyser av bland annat geografisk segregation, polarise-
ring på arbetsmarknaden och grannskapseffekter. 

Den andra seminariegruppen diskuterade dels ämnet Vems är sta-
den? Konfliktdimensioner inom och mellan olika stadsdelar, dels 
ämnet Var – och för vem – byggs staden. Det offentliga rummet, av-
stånd mellan centrum och periferi. Till det första ämnet hade under-
laget författats av forskarna Magnus Dahlstedt och Mekonnen Tesfa-
huney. MagnusDahlstedt är forskarassistent vid REMESO - Institutet 
för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle Institutionen för 
samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet. Han har bland 
annat studerat processer av inkludering och exkludering, sociala rörel-
ser, politiskt deltagande och nya styresformer i den mångetniska stor-
staden. Mekonnen Tesfahuney är universitetslektor i kulturgeografi 
vid Karlstads universitet. Hans forskningsintressen rör frågor om mo-
bilitet, geopolitik, rasism och geofilosofi. 

Ämnet Var – och för vem – byggs staden presenterades av fors-
karna Dahlia Mukhtar Landgren och Mattias Kärrholm. Dahlia 
Mukhtar Landgren är doktorand i statsvetenskap vid Lunds univer-
sitet. Hennes avhandlingsämne rör Malmös transition från indu-
stri- till postindustriell stad, en process som bör förstås som en ny 
form av kommunal politisk planering. Fokus ligger på platsmark-
nadsföring och urban förnyelse. Hon är intresserad av relationen 
mellan klassiska urbana kategorier (främlingen och entreprenö-
ren) och konkret kommunpolitik. Mattias Kärrholm är universi-
tetslektor i urbana studier vid Malmö högskola. Han forskar kring frå-
gor om offentliga rum, arkitekturteori, urbanmorfologi, urban design, 
territorialitet, ANT och kommersiella miljöer. 

Seminariegrupp tre diskuterade ämnena Storstadssatsning – möj-
lig utvecklingsväg eller permanentat statsstöd, som introducerades av 
forskarna Sven E O Hort och Hassan Hosseini, samt Stadsplanering 
och inkludering av utsatta bostadsområden, som presenterades av 
forskarna Anders Törnqvist och Lina Olsson. Sven E O Hort är pro-
fessor i sociologi vid Södertörns högskola. Han har i en rad veten-
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skapliga artiklar och böcker bearbetat frågor om utvecklingen av väl-
färdsstaten i Skandinavien, runt Östersjön samt i Ost- och Sydostasien. 
Hassan Hosseini är forskningsledare vid Mångkulturellt centrum i 
Huddinge. Anders Törnqvist är universitetslektor i socialt arbete vid 
Göteborgs universitet. Hans forskningsintressen handlar om utsatta 
bostadsområden men även om sambandet mellan den fysiska miljön 
och kvalitéer i boendet, såsom segregation, organisering och trygghet. 
Lina Olsson är teknologie doktor och doktorerade på avdelningen för 
Urbana studier vid Institutionen för Arkitektur och Byggd miljö, 
Lunds tekniska högskola. Hennes avhandling (2008) Den självorgani-
serade staden: appropration av offentliga rum i Rinkeby behandlar 
betydelsen och möjligheterna för medborgare att genom självorganise-
rade verksamheter bidra till att forma och omforma stadens rum. 



Kvinnor som nav i föreningsarbetet 

Socialt aktörskap i det multietniska Stockholm1 

Av Aleksandra Ålund 

Privatiseringen, avregleringen av arbetsmarknaden och andra proces-
ser förbundna med den samtida nyliberala orienteringen i politik och 
ekonomi (Schierup 2003) har fört med sig en ökad uppmärksamhet på 
det civila samhället.2 Det civila samhällets ökade betydelse har beskri-
vits både som ett symptom på samhälleliga problem, och som en lös-
ning på dessa problem.3 Det civila samhället kopplas, i det sistnämnda 
fallet, till den politiska sfär där nya sociala rörelserna (kvinno-, miljö- 
och antirasistiska rörelser) tar form, och där ideellt arbete har sitt 
främsta uttryck (SOU 2004: 59)4. 
                                                 
1  Denna text utgör en kortad och ändrad version av tidigare publicerad artikel; 

Ålund, Aleksandra och Isak Reichel (2007) ”Mellan marknad och volontär akti-
vism”, M. Dahlstedt, F.Hertzberg, S.Urban och A. Ålund  (red)Utbildning , Ar-
bete, Medborgarskap, Boréa. 

2  Det civila samhället kan ses som den övergripande arenan för mobiliseringen av 
sociala rörelser; det är ett lokus för medborgerlig makt som på en och samma 
gång utgör en förbindelselänk mellan staten och marknaden och en autonom sfär 
vid sidan av dessa. Reiner Bauböck beskriver det civila samhällets som en rad 
”institutionella församlingar”, genom vilka staten, familjen och marknaden hålls 
i balans, och som en mellanliggande sfär som avgränsar sig mot det moderna 
samhällets tre institutionella hörnstenar – staten, marknaden och familjen. Det 
primära är dock, enligt Bauböck (1996), att det civila samhället utgör ett lokus 
för motstånd gentemot staten, och en pådrivare av demokratiska tendenser. 

3  Det civila samhälle har blivit ett begrepp som ofta förbinds med demokratiskt 
”enpowerment” och medborgerlig deltagande. Vilken betydelse det civila sam-
hället kan ha för frågor om etnicitet (Bunar & Magnus Dahlstedt, 2000) och bi-
stånd (Anna Ålund,  2002) har dock inte diskuterasts i någon större omfattning i 
svenska sammanhang. 

4  Ideellt arbete kan vara en kvinnofälla. Detta frivilliga arbete kan medföra överta-
gandet av service som tidigare hörde till statens ansvarsområde, och kvinnligt 
volontärarbete kan då medverka till de blir (än) mer ekonomiskt beroende av 
männen. Men det frivilliga arbetet bär också på en social och politisk potential. 
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I forskning om sociala rörelser framhålls ofta den betydelse som 
nätverksbygge i informella sfärer har för framväxten av ett offentligt, 
kollektivt aktörskap – inte minst för kvinnors engagemang. Medlem-
skap i informella nätverk främjar framväxten av ett kollektivt aktörs-
kap som kan få ett politiskt uttryck i protestaktioner. Med hänvisning 
till ett flertal studier drar Doug MacAdam (1994) slutsatsen att sociala 
rörelser präglas av kollektiva identiteter framväxta ur gemensamma 
uppfattningar om hierarkiska maktrelationer och relaterade riktlinjer 
för aktionsprogram, genomsyrade av syften att förändra ojämlika 
maktrelationer. Med liknande tankegångar noterar Naomi Abrahams 
(1996) att kvinnor engagemang i föreningslivet är nära kopplad med 
maktstrukturer i familjen och i samhället och hur detta engagemang 
bidrar till framväxten av kollektiva identiteter. 

Genom deltagande i föreningslivet stärks kvinnornas lokala, soci-
ala och politiska engagemang (Abrahams, 1996). Föreningslivet är ofta 
lokalt förankrad, men den lokala förankringen kan också vara en 
språngbräda för ett nätverksbygge som sträcker sig bortom det lokala, 
och förgrena sig både geografiskt och socialt åt flera olika håll (Ålund, 
1985, 1988, 1991). 

Jag vill illustrera dessa tankar med Anna och Maria, som båda le-
der föreningar i Stockholm. Dessa föreningar, som utgör mötesplatser i 
det lokala förortslivet respektive den centrala staden, har betydelse för 
utbildnings- och arbetslivskarriärer för såväl ungdomar och för föräld-
ragenerationen, som i förlängningen, för det lokala samhällets sociala 
liv och generellt, för medborgerligt engagemang. Artikeln tematiserar 
innebörden av socialt aktörskap med fokus på etnicitet och genus.  

Utbildning för ungdom och arbete för föräldrar 
Föreningen X-resurs, som leds av Anna, ingår i ett nätverk av ett tiotal 
föreningar med inriktning på ”arbete för integration och demokrati” 
som nyligen fått erkännelse genom ett projektstöd från en statlig myn-
dighet. Samtliga föreningar inom ramen av projektet samarbetar in-
bördes och med en rad skilda myndigheter, institutioner och aktivist-
grupper. Föreningen X-resurs bedriver en bred spännvidd av ”integra-
tionsaktiviteter”. Föreningens målgrupper är ”barn, ungdomar, kvin-
nor, äldre, nykomna invandrare och flyktingar, och så vidare”. Huvud-
saklig inriktning på föreningens arbete verkar dock vara mot utbild-
ning och arbetsmarknadsåtgärder. Skolelever intar en central plats.  

Annas egen livserfarenhet skildrar svårigheter som barn till in-
vandrare möter i Sverige och som gör att hon, nu själv som mor till – 
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vad fortfarande tenderar att betecknas ”invandrarungdomar” – är starkt 
engagerad i utbildningsfrågor för att som hon säger ”förhindra utsorte-
ring av invandrarnas barn till lägre utbildningar”. Anna är en akademi-
ker som är uppväxt och utbildad i Sverige men har aldrig fått jobb 
inom sitt utbildningsområde.  Hon är frånskild och omgift småbarns-
mamma i trettioårsåldern. Hon är ett barn till föräldrar som invandrade 
till Sverige från Mellanöstern under 1960-talet. De var industriarbetare 
som stödde och uppmuntrade sina döttrar till att bli akademiker. 

Med en rad olika arbetslivserfarenheter som omfattar bland annat 
tillfälliga anställningar och eget företagande är hon inte ovanlig bland 
svenskar med invandrarbakgrund. När Annas företag och äktenskap 
kraschade gav hon dock inte upp. Hon satte igång ett långtidsbygge av 
olika ”projekt och insatser för integration” i mer eller mindre volontär 
form. Nu arbetar hon i en av Stockholms multietniska förorter i en 
ideell förening som med små medel gör storverk. Hennes lön är mini-
mal, närmast symbolisk.  

Anna menar att barn till invandrare halkar efter i grundskolan och 
måste ha hjälp i läxläsning för att kunna söka sig till gymnasieutbild-
ning. Hon menar att en starkt bidragande orsak till detta är att under-
visningen i svenska som andra språk (svenska B) medför att barn till 
invandrare inte får den kunskap i svenska men även i andra ämnen 
som de behöver för att klara gymnasiestudier. 

Stöd till läxläsning utgör en motor i en omfattande stödverksamhet 
som föreningen driver gentemot elever i lokala grundskolan. För att 
kunna ge kompetent form av stöd till elever i skolan engageras många 
av föreningens medlemmar samt andra volontärer – alla akademiker – 
som arbetar med framför allt läxhjälp varje helg i skolans lokaler. 
Även elever från innerstadens gymnasier har slutit upp som volontärer 
efter en kampanj på nätet som Anna startat.  

”… vi är en sort informell arbetsförmedling” 
Med dessa ord inleder Anna med att presentera ett annat projekt som 
startats och går ut på att fortbilda arbetslösa kvinnor i olika åldrar, för 
att sedan slussa ut dem på arbetsmarknaden. Här används hela reperto-
aren av tväretniska förbindelser. Informella nätverk leder till att olika 
småföretagare – ofta inom serviceyrken – sysselsätter dessa kvinnor 
under tidsbegränsade perioder. Annas erfarenheter av eget företagande 
har öppnat många dörrar. Bland projektets deltagare blandas enligt 
Anna ”hela skalan av såväl utbildade invandrare som fortbildas i servi-
cesektor för att få ett arbete”, med dem som är lågt utbildade och söker 
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olika sorters jobb som föreningen hjälper till att förmedla. Dessa är 
vanligen av mer eller mindre tillfällig karaktär och överensstämmer i 
varierande utsträckning med deras kvalifikationer. Men det förekom-
mer också, enligt Anna, att vissa kontakter – särskilt de inom det et-
niska småföretagandet – leder till en mer permanent sysselsättning. 
Hon illustrerar det med några fall där fortbildning och praktikarbete 
lett till såväl permanent sysselsättning inom det berörda företaget som 
att ”kvinnan i fråga startat eget”. I sammanhanget omtalas en ”im-
port/exportverksamhet bland Mellanösternföretagare” i Annas nätverk, 
som är förgrenad över hela världen. Ett omfattande samarbete mellan 
”enskilda individer och olika firmor” leder till att informationsflöden 
om såväl arbetsmarknadsfrågor som utbildning och arbete cirkulerar 
mellan individer och länder och genererar nya initiativ när det gäller 
att bemöta utbildnings- och arbetslöshetsproblem i Sverige. Anna be-
skriver detta i följande ordalag: 

Mina barn går nu i en svensk skola. Men min kusin som bor i London tycker 
att brittisk utbildning och arbetsmarknad är mycket bra för karriärs möjlighe-
ter. Jag överväger att låta barnen studera utomlands. Se hur det har gått med 
mig. Jag fick aldrig jobb i Sverige som motsvarar min utbildning. 

Föreningsaktivist 
Anna har under sitt liv som utexaminerad och föreningsaktiv mött en 
rad svårigheter både på arbetsmarknaden, i föreningslivet och i det 
lokala samhället. Efter ett försök att flytta till ett villaområde ”där 
svenskar bor” flyttade hon tillbaka till den multietniska förorten efter-
som hon ”inte kände” att hon blev accepterat av svenska grannar. ”De 
var tid av ensamhet och innehållslöst liv.” Tillbaka i förorten började 
hon att aktivera sig i föreningslivet, lokalt och nationellt 

Anna har varit med och bildat ett etniskt riksförbund. Anledningen 
till att hon tog initiativ till detta var att hon ansåg att det etniska riks-
förbund som föreningen tidigare var del av var/är för konservativt och 
”styrs av några gubbar”. Det nya riksförbundet i vilken föreningen X-
resurs ingår har en jämn fördelat ledning av både kvinnor och män och 
fokuserar på frågor rörande ”integration, jämställdhet och kultur”. Fö-
reningens styrelse består av kvinnor och män från Mellanöstern, alla 
uppväxta i Sverige. Bland andra är här tre familjemedlemmar; Anna, 
hennes man och syster, en kvinnlig hemspråkslärare, en manlig styrel-
semedlem med en akademisk examen inom IT-fältet. Anna har aka-
demisk utbildning i vuxenpedagogik, företagarutbildning samt i inter-
nationell turism. Hennes syster har som svensk student skaffat sig en 
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internationell högskoleexamen, genom studie i Sverige och utomlands. 
Efter en tid av arbetslöshet arbetar hon i föreningens pågående arbets-
marknadsprojekt. Ett flertal av föreningens styrelsemedlemmar har 
anknytning till samma land i Mellanöstern. Anna är dock mycket mån 
om att påpeka att föreningen är öppen för alla oavsett nationalitet. 
Kontakterna med omvärlden är flitiga. Annas man, som själv är lärare, 
bor större delen av tiden utomlands och ”kommer ständigt med nytt 
material, inspiration och kontakter” till skolbarnen i Sverige. ”Vi är 
som en båt som seglar i världen med olika passagerare på vägen hem”, 
säger Anna.  

I början gick föreningsarbetet trögt. När man sökte medel för 
skilda projekt fick föreningen avslag. Anna anser att detta är en konse-
kvens av att det offentliga inte alltid och självklart uppfattar den typen 
av förening som partner i integrationsarbete. Hon uttrycker också en 
irritation över att inte bli tagen på allvar, att inte erkännas som likvär-
dig medborgare och att inte uppskattas. Hennes svar blev då att jobba 
ideellt. Detta beslut togs på basis av att föreningen uppfattade att pro-
blem bland såväl vuxna som ungdomar blev alltmer påtagliga. ”Ar-
betslöshet, passivitet, apati och depression blev för mycket en vardag” 
och det gällde att ta tag i detta. 

Ibland undrar man om de vill att vi skall integreras. Vill de ha oss som en re-
serv arbetskraft på andra villkor än svenskar? […] Vi ställs utanför. 

Med tiden ökade dock uppskattningen över föreningens insatser. 
Rektorn [i den lokala grundskolan] uppskattar mycket vårt arbete. Mammorna 
följde med sina barn till läxhjälp och lärde sig själva. Papporna gjorde det inte 
i samma utsträckning. 

Detta initiativ hjälpte också till att aktivera en tidigare helt passiv 
Hem- och skolaförening. Man satte också igång en rad kulturaktivite-
ter i skolan och i förorten, som riktade sig till både föräldrarna och 
barnen. 

Rektorn sökte då extra pengar för att förändra verksamhet i skolan och skaffa 
medel för att föräldrar [mammor] ska få praktik i skolan. De ska arbeta i sko-
lan, utifrån sina egna förutsättningar med kök, bespisning, hemspråk […] Och 
på den vägen knyts man till skolan och får en koppling till arbetsmarknaden. 

Sedan vände sig föreningen till andra arbetsplatser i sökandet efter 
praktikplatser för ”sina” föräldrar. Ett flertal av dem fick praktikplat-
ser, som för ”några av våra kvinnor blev vägen ut till arbetsmarkna-
den”. Ofta handlade det om ”kök, restaurang, catering, import/export, 
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livsmedel, frisörer och så vidare”, företag som föreningens medlem-
mar kände till genom sina egna nätverk.  

Insatserna gav resultat – både för föräldrar och barn, och fick om-
givningens erkännande. Vuxenutbildningen för föräldrar har nu kom-
mit igång, och ett translokalt nätverk mellan olika aktivistgrupper – 
såväl inom ramen av det övergripande projektet som med andra akti-
vister och myndigheter – har etablerats. Med X-resurs föreningens 
insatser vidgades det sociala utrymme som Anna beskriver med orden 
”den patriarkala sfären med manligt dominerat förenings- och caféliv” 
och X-resurs etablerades som ett viktigt forum i det lokala samhället. 
Härigenom utvecklas en lokal etnisk offentlighet (Schierup & Ålund, 
1987). I det lokala samhället, där föreningen har sin förankring, har 
den byggt upp en legitimitet, som med hjälp av ett socialt kontaktnät 
förgrenats både translokat och transnationellt. Föreningens sociala 
aktörskap inbegriper insatser såväl inom utbildning och arbete och 
som inom kultur och politik. Därtill kommer att ett flertal av de barn 
som föreningen hjälpte med läxarbete nu har kommit in på gymnasier i 
Stockholms innerstad. Dessutom har föreningens internationella kon-
takter förmedlat information om arbete och utbildning och dessa 
”transnationella informationsflöden” (jfr Moldenhawer, 2001) tycks nu 
leda till att en plattform för utbildningskarriärer i utlandet kan etable-
ras.  

Kort sagt: volontärarbete, politiskt arbete och identitetsarbete, allt 
sammanvävt i ett litet nätverk av lokala aktivister. 

Utanförskap och innanförskap 
Lilla Universum är ett transetniskt utbildningscenter i Stockholm, som 
drivs av engagerade eldsjälar. Föreningens verksamhet består framför-
allt av olika former av utbildningsverksamhet där kurser i olika språk, 
särskilt ”svenska för invandrare”, dominerar. Utöver undervisningen 
driver föreningen olika former av social rådgivning. Föreningen fick 
sin pseudonym ”Lilla Universum” efter att en av dess medlemmar 
beskrev föreningen som en ”hel värld på flera olika sätt”: ”hela värl-
den är engagerad här” och ”vi är ett litet universum av verksamheter, 
som sysselsätter oss dagar och kvällar, med arbete och förnöjelser”. 
Centrets leds av Maria, som är en av initiativtagarna till centret och 
dessutom föreningens ”spindel i nätet” – hon håller i administrationen 
och arbetsledningen på centret. Maria arbetar heltid på centret till låg 
ersättning med hjälp av en lönebidragsanställning och har enligt egen 
utsago arbetat utan semester under de senaste fem åren.  
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Föreningen, som har cirka 1 000 medlemmar där majoriteten inte 
är födda i Sverige, driver 38 kurser i svenska och en rad andra språk. 
Lärarna är vanligen äldre, oftast svenskar med invandrarbakgrund. 
Den mest populära läraren är en dam som är 80 år med centraleurope-
isk judisk bakgrund. Trots sin ålder arbetar kvinnan 6–8 timmar dagli-
gen på centret. Dessa lärare, övervägande utbildade i ursprungslandet, 
får endast en symbolisk ersättning för sitt arbete. De omfattar 24 
språkgrupper och driver kurser på olika nivåer: alfabetiseringskurser, 
preparandkurser, anpassad konversation, förberedelse för Komvux, 
svensk litteraturhistoria, svensk undervisning på modersmål osv. De 
finns till exempel kurser i svenska för bosnisktalande, för äldre per-
sisktalande, för kinesisktalande, för turkisktalande och för arabiskta-
lande, och kursernas lärare har bakgrund i olika utvandringsländer 
vilket, enligt eleverna, är en stor fördel i undervisningen. Föreningen 
erbjuder även kurser för svensktalande, vanligen etniska svenskar, som 
till exempel kurser i spanska och engelska. Förutom språkkurser an-
ordnar man också kurser i data, samhällskunskap, litteraturhistoria och 
matlagning. Vidare arrangerar föreningen olika kulturella arrange-
mang, som konserter och dansföreställningar. Man tillhandhåller också 
stödjande verksamhet i form av en utbildad kurator och psykolog som 
ideellt stöttar medlemmarna.  

Utöver utbildningsverksamheten och den kulturella verksamheten, 
som ju riktar sig till såväl kvinnor och män som svenskar och invan-
dare, är föreningens övergripande mål att ”hjälpa invandrade kvinnor 
att integreras i samhället”. Därför är flesta av föreningens medlemmar 
invandrade kvinnor men, som sagt, även ett stort antal män är med-
lemmar i föreningen. Föreningen har även engagerat etniska svenskar, 
ofta äldre som lärare och stödmedlemmar, som lärt känna förenings-
verksamhet genom dess kulturella program. 

Föreningens verksamhet är beroende av frivilliga insatser och en 
”eldsjälmentalitet” hos lärare och andra aktiva i föreningen. Beroendet 
av frivillighet är på gott och ont – föreningen är, som Maria uttrycker 
det, ”en stor elefant med glasfötter”. Utan det frivilliga arbetet rasar 
”elefanten”. Medlemsantalet är uppe i 1000 personer, och deras med-
lemsavgifter gör det möjligt för föreningen att ha öppet året runt, både 
dagar och kvällar. Användning av yrkeskunskaper från äldre svenskar 
har satts i system så flera av lärarna och andra aktiva i föreningen har 
passerat den normala ”pensionsåldern”, som det ser ut till ömsesidig 
tillfredställelse. I den meningen kan föreningen ses som en förebild för 
hur ett forum för social integration, till exempel mellan människor i 

 17



 
 
 
 
 
 
 
 
SAMHÄLLSBYGGANDE OCH INTEGRATION 

olika åldrar, skulle kunna fungera. Eftersom föreningen ibland arbetar 
med människor som lider av olika former av stress, är det dock inte 
ovanligt att mycket kraft går till att hantera detta. För att föreningen 
skall överleva krävs, enligt Maria, att man ”uppför sig som en akrobat 
på linan”. Kampen om pengar för hyran och löpande verksamhet läm-
nar lite utrymme för visioner om framtiden.5 Men man har en grund-
läggande vision – att ”lära invandrare svenska, och sammanföra 
svenskar och invandrare”, som Maria uttryckte det. Och gamla svens-
kar verkar ha betytt mycket för ”kontakten med omvärlden”.  

”Men vi är sedda som konkurrenter” 
Samarbetet med andra, mer etablerade utbildningsinstitutioner som 
genomför utbildningar i svenska går dock inte friktionsfritt, som fram-
går av Marias påpekande: ”vi se sedda som konkurrenter… De vill inte 
hjälpa oss med kursböcker i svenska för de ser oss som konkurrenter”. 
Föreningen saknar erkänd rätt till formell svenskundervisning, men de 
betraktas ändå som konkurrenter genom sin popularitet bland eleverna. 
Många av de elever som vi pratade med går till Lilla universum ”för 
att lära sig svenska med bra lärare” efter att ha avslutat grundkurs vid 
någon etablerad institution. En elev beskrev undervisningen på föl-
jande sätt: ”lärarna har tid för oss och delar ofta liknande erfarenhe-
ter”. Denna utsaga sätter fokus på hur ett okonventionellt sätt att till-
godogöra sig lärarkompetens kan bli en källa för både nya pedagogiska 
grepp och solidaritet, i kontext av mer eller mindre frivilliga insatser. 
Därmed inte sagt att frivilligt arbete bör sättas i system och ersätta för 
det kommunala eller statliga ansvaret. Men de alternativa undervis-
ningsmetoderna som håller på att utvecklas i föreningar bildade på 
etnisk grund kan vara viktiga att uppmärksamma, för att kunna ut-
veckla allianser mellan formella undervisningscentra och föreningar 
liknande Lilla Universum. Den typen av samarbete är inte tillräckligt 
utvecklat, och hindras från att utvecklas genom konkurrensen på ut-
bildningsmarknaden.  

Lilla Universums arbete bygger på ”respekt för alla människors 
kunskaper” och förmågan att använda sig av medlemmarnas profes-
sionella bakgrund. Föreningens ledning, själva professionella lärare, 

                                                 
5  Maria anser att ”det smärtar att behöva ta 500 kronor i medlemsavgifter fördelat 

i tre paket: 200 våren 100 sommaren 200 hösten”. En del medlemmar för dessa 
pengar tillbaka från socialtjänsten. Mot en närvarorapport kan de få reseersätt-
ning, om de reser med lokaltrafik. Socialtjänst tycks har förstått att kurserna 
uppskattas av eleverna och skickar ”en del folk” till centret. 
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försöker att undvika förutfattade meningar om kultur- eller åldersrela-
terade begränsningar. Enligt Maria präglas en rad föreningar, vars 
verksamhet riktas till invandrade kvinnor, av förutfattade meningar om 
dessa kvinnor kulturella bakgrund – man hävdar att ”invandrarkvinnor 
har traditionsstyrda yrkesintressen”. Detta resulterar i att ”allt de er-
bjuder dessa kvinnor är till exempel sykurser och liknande”, vilket 
man till Marias förvåning motiverar ”med arbetsmarknadsskäl i ett 
läge där svensk teko-industri sedan länge utkonkurrerats”.  

Föreningen arbetar i periferin av den etablerade utbildningsindu-
strin på ett sätt som borde vara en förebild. Men just därför att de väg-
rar att kategorisera människor i termer av kvinnligt och manligt, 
svenskt och utländskt eller att utsortera gamla, och envisas med att lita 
på att ”utbildningar i andra länder är en resurs som kan användas”, 
utgör Lilla Universum ett hot mot etablerade ”enfråge-föreningar”, 
hävdar Maria. De utmanar, som hon ser det, ”mycket i den svenska 
utbildnings protektionismen”. Men samtidigt som de överskrider grän-
ser i syftet att integrera och inkludera i ett samhälle som sorterar och 
åtskiljer, har föreningen själv hamnat i vad vi skulle kunna kalla ”utan-
förskapets innanförskap”. Å ena sidan är Lilla Universum något av en 
värld för sig, åtskilt från den svenska utbildnings- och institutionsvärld 
som exploaterat snarare än erkänt den som en resurs. Å andra sidan får 
östeuropeiska pianister tillfället att åter få publik, chilenska kuratorer 
att bistå de behövande och svenska pensionerade lärare att lära 
svenska. Den gemenskap som här kommer till uttryck, och som prakti-
seras i öppna former i förhållande till etnicitet, kön eller ålder, utgör 
förutsättningar för nya kollektiva identiteter. I förlängningen kan dessa 
nya identiteter definiera innanförskapets möjlighetssammanhang på ett 
nytt sätt, och bana väg för medborgerligt inkluderande bortom de 
gränsdragningar som präglar utanförskapets samhälle. Sådana kollek-
tiva identiteter kan skapa en gemenskap, där inte minst erfarenheter av 
genusrelaterad underordning ligger grund för kvinnors sociala och 
politiska engagemang. 

Etnicitet, genus och socialt aktörskap 
De ”individuella röster” som vi ovan tagit del av är ”inbäddade” i 
sammanhang av över- och underordningsrelationer, vilka ramar in 
villkoren för utanförskap som innanförskap, och därigenom socialt 
aktörskap. Det svenska multietniska samhället karakteriseras av sor-
tering i utbildningssystemet och på arbetsmarknaden, och denna sor-
tering är en av grunderna för den sociala exkluderingen av etniska mi-
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noriteter. Den sociala exkluderingen resulterar i det, populärt uttryckt, 
”utanförskap”, som utgör den sociala kontext som påverkar både en-
skilda handlingar och kollektiva förhandlingar, och på så sätt utgör 
förutsättningar för socialt aktörskap. De båda ovannämnda aktivist-
grupperna formulerar detta genom beskrivning av den sociala under-
ordningen, samt en vision om social förändring och vilken uppgift man 
har i relation till denna.  

Termen ”socialt aktörskap” refererar här till social mobiliseringen 
mot strukturell diskriminering, inte minst mot rasialiseringen av et-
niska minoriteter, sorteringen i skolan och diskrimineringen på ar-
betsmarknaden (jfr Carnoy and Levin, 1085, Kanpol & McLaren, 
1995). Sådan mobilisering kan ofta vara platsbunden och defensiv ut-
tryck för övergripande strukturella motsättningar (jfr Castells 1996). 
För att motverka sådana tendenser krävs, en identitetsutveckling som 
överskrider det lokala och platsbundna, och som förmår länka samman 
kulturell identitet, ekonomisk politik och politiska praktiker (Castells 
1996). I sådana processer kan socialt aktörskap utvecklas till sociala 
rörelser.  

I Sverige har detta perspektiv på de socialt aktörskap och särskilt 
kvinnors roll i sammanhanget inte i tillräckligt grad 
uppmärksammats6. I Sverige dominerar fortfarande en 
marginaliserande syn på ”invandrarföreningar”, som resulterar i att de 
resurser som finns hos föreningar bildade på etnisk grund, liksom 
särskilt den rollen som kvinnor har som aktivister i dessa föreningar 
inte uppmärksammats och erkänts avseende ”integrationsarbete”. 
Denna hållning kommer bland annat till uttryckt i minimal 
resurstilldelning till föreningar och en kategoriserande syn på dessa 
som överlag traditionalister och präglade av patriarkala värderingar.  

                                                

Dessa exempel från två olika föreningar illustrerar hur föreningar 
bildade på etnisk grund, arbetar med frågor med inriktning på demo-
krati, utbildning, sysselsättning och jämställdhet.  

Synen på kvinnor med invandrarbakgrund har präglats av en till-
skriven traditionalism och passivitet (se vidare i Ålund 1991). Den 
offentliga debatten om ”invandrarkvinnor” har ju sedan 1970-talet 
dominerats av olika slags eländesbeskrivningar (jfr kritisk granskning i 
Ålund 1985, 1991, 1999). De har beskrivits som offer för ”kulturen” 
eller ”strukturen”, hotade av sin underordnade ställning på arbets-
marknaden, sina föråldrade traditioner och värderingar, sitt kulturella 

 
6 se vidare i Ålund 1988, 1991, 1997, 2003a. 
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arv och framför allt sina män.7 Sedan 1980-talet har emellertid ett nytt 
perspektiv vuxit fram som fokuserar på strukturell diskriminering samt 
kvinnornas resurser och aktörskap. Detta perspektiv utgör idag ett be-
tydande inslag i den svenska Imer-forskningen (Internationell Migra-
tion och Etniska Relationer). 

På ett internationellt plan har sedan en längre tid en systematisk 
kritik av ”eländesforskningen”, initierad av framför allt svarta femi-
nister i USA och England, lagt en grund för ett nytänkande8. I linje 
med denna kritik har ett antal feministiska forskare9 påpekat att den 
sociala ordningen består av överlappande dominansrelationer (som till 
ex. maktordning i termer av klass, genus, etnicitet). Det är samspel 
mellan dessa dominansrelationer som bör står i forskningens fokus.10  I 
detta sammanhang understryker Paulina de los Reyes & Diana Muli-
nari (2004: 118) betydelsen av att synliggöra ”underordnade männi-
skors motstånd” och ”deras försök att artikulera egna berättelser och 
tolkningsramar”.11 

Också Kum-Kum Bhavnani (2003) påpekar betydelsen av att syn-
liggöra konkreta erfarenheter hos sociala aktörer.12 Därmed synliggörs 
också, enligt Bhavnani, de handlande subjekten och deras inbördes 
relationer, som i sin tur bör omfatta analys av förutsättningar för soci-
alt aktörskap. Socialt aktörskap är alltid situerad i en social kontext 
och relaterat till samhälleliga hierarkier i termer av klass, kön, etnici-
tet, ålder osv. (Ålund 1997, 2002).13  

                                                 
7  Under 2000-talet har denna bild kommit till uttryck i debatterna kring så kallade 

hedersmord, där en ny produktion av generaliserande bilder av invandrade kvin-
nor som (brotts)offer och invandrade män som förövare. 

8  Se bl.a. Carby 1982, Hull m.fl. 1982, Nicholson 1986, 1990, Anthias & Yuval-
Davis 1992. 

9  Harding 1986, 1990, Anthias & Yuval-Davis 1992, m.fl. 
10  I den samtida debatten har ett sådant perspektiv betecknats som ett 

intersektionellt perspektiv. Begreppet intersektionalitet används för att beteckna 
hur dessa sociala maktordningar (som klass, genus och etnicite) kan förenas och 
relateras till underordningspraktiker (Anthias 2004). Begreppet intersektionalitet 
har även fått fotfäste i Sverige. 

11  Anthias (2004) påpekar i sammanhanget att det är viktigt att inte fokusera skär-
ningspunkterna mellan olika underordnande maktdimensioner i alltför hög grad, 
eftersom risken finns att människors kategori- eller grupptillhörighet reifieras, 
det vill säga förstås som ett permanent och oundvikligt historiskt faktum. 

12  Kum-Kum Bhavnani (2003: 11) förordar i linje med detta att begreppet 
interconnection - eller den svenska motsvarigheten samspel - används för att be-
skriva relationer mellan makt och underordning. 

13  Se vidare även Anthias 2002, Ålund 1995, 2003a, 2003b. 
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Det är just dessa aspekter på sammansatta förutsättningar på soci-
alt aktörskap som jag i denna artikel velat lyfta fram genom skildring 
av hur två svenska föreningar bildade på etnisk grund bedriver arbete 
för social inkludering. Deras arbete illustrerar hur motstånd mot 
strukturell diskriminering och social exkludering utvecklas och vilka 
uttryck det kan få i skilda sociala lokala kontext.   

Sammanfattning 
Organisationer bildade på etnisk grund betraktas som om de i första 
hand värnar om hemländernas traditioner och kulturer. De bemöts med 
misstänksamhet och som ett hinder för statens integrationssträvan14.  

Bland människor med invandrarbakgrund gror en besvikelse över 
bristen på erkännande av tillhörigheten till det svenska samhället. 
Medvetenhet om sorteringen i skolan och på arbetsmarknaden upprör 
och leder till att nya strategier för att få fotfäste i samhället utvecklas. I 
dessa sammanhang har socialt aktörskap och inte minst det arbete som 
initierats och organiserats av kvinnor en viktig plats.  

Därmed inte sagt att frivilligt arbete bör sättas i system (i utbild-
nings- eller arbetslivssammanhang) och ersätta det kommunala eller 
statliga ansvaret. Men de alternativa insatserna och arbetsmetoderna 
som utvecklas i föreningar bildade på etnisk grund bör erkännas på 
grunder som bortom de dominerade stereotypiseringarna synliggör 
deras roll för den sociala inkluderingen. 

                                                 
14  Se vidare i Dahlstedt 2005, Nilsson & Ålund 2004. 
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Segregation och skolvalfrihet i Stockholm1 

Av Jenny Kallstenius 

Sarah är en fjortonårig tjej som bor i en av Stockholms södra förorter. 
Hennes föräldrar invandrade till Sverige från Libanon men Sarah själv 
är född i Sverige. Hon är en av allt fler barn och unga som idag väljer 
att lämna förortens skolor för att istället söka sig till en skola i inner-
staden. Sarah bytte skola i samband med att hon skulle börja i årskurs 
sex. I början tyckte hon att bytet var jobbigt, berättar hon. Hon kände 
ingen, allt var nytt och obekant, kompisarna hemma tyckte att hon var 
en svikare som bytte skola och det var långt att åka på morgonen. Efter 
en tid vande hon sig vid det nya. Resvägen kändes inte lika lång, hon 
fick nya kompisar, kompisar som i många fall precis som hon själv 
inte bodde ”i stan”. Från att ha upplevt föräldrarnas beslut om skolbyte 
som ett straff kom Sarah så småningom att se det som en möjlighet. 
Hon berättar: 

Går du i en skola i förorten, som typ där jag gick, där är ingen sig själv. Man 
kan inte vara sig själv. Alla blir så här typ ”getto”, man ska vara cool, vara på 
ett visst sätt, göra vissa saker och så. Men här, här kan man vara mer som man 
är, och det är ok att typ plugga och vilja få bra betyg. 

Medja invandrade till Sverige från Turkiet vid slutet av 1970-talet och 
är bosatt i en av Stockholms norra förorter tillsammans med sin man 
och deras tre barn. Hon är en av de många föräldrar som idag använder 
sig av möjligheten att välja en annan skola åt sina barn än den som 
ligger närmast hemmet. Medja berättar att både hon och hennes man 
upplevde att den närliggande skolan verkade bråkig, och av andra för-
äldrar i området hade de hört att eleverna där inte fick bra betyg. Sko-
lan hade ett dåligt rykte. De valde därför att sätta sina barn i en annan 
skola, som ligger i innerstaden, som de hade hört mycket gott om från 
andra i området vars barn hade börjat där. Medja berättar: 

                                                 
1 Följande kapitel är en omarbetad version av Kallstenius, J. (2007): ”Är en 

svensk skola bättre? Skolval som strategi”, i Dahlstedt, M., Hertzberg, F., 
Urban, S. & Ålund, A. (red.): Utbildning, arbete, medborgarskap, Umeå: Borea. 
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Jag ville att min dotter skulle få bättre chanser i livet, lära sig en bättre 
svenska och inte vara där det är så mycket bråk och så… 

Det finns idag många exempel på elever och föräldrar som med hjälp 
av skolvalfrihetsinstrumentet lämnar grundskolor i socialt utsatta för-
ortsområden för att istället söka sig till skolor i Stockholms innerstad.2 
Under tidsperioden 2005-2006 genomförde jag ett fältarbete på två 
kommunala grundskolor i innerstaden.3 De utvalda skolorna har de 
senaste åren upplevt en markant förändrad elevsammansättning till 
följd av ett inflöde av elever från Stockholms förorter. Jag genomförde 
deltagande observationer i sex skolklasser, skolår två till nio, samt ett 
femtiotal intervjuer med elever som bytt skola. Intervjuerna genom-
fördes både enskilt och i grupp och omfattade elever som gick i grund-
skolan samt det första året i gymnasiet. Varför har de valt att byta till 
en skola i innerstaden? Vilka konsekvenser har skolbytet medfört? Hur 
upplever de sin nya skolsituation? Som komplement till elevintervju-
erna har jag även intervjuat ett tjugotal föräldrar, vars barn bytt till en 
innerstadsskola. Hur resonerade föräldrarna kring valet av skola? 
Vilka faktorer var avgörande för valet att byta till en skola i innersta-
den? Vilka förändrade förutsättningar trodde de att skolbytet skulle 
medföra för deras barn? Infriades deras förväntningar och förhopp-
ningar? De barn, ungdomar och föräldrar som jag har intervjuat, till 
exempel Sarah och Medja, är exempel på människor som döljer sig 
bakom statistik över skolval. Deras berättelser handlar om processer 
som upprätthåller en socialt och etniskt segregerad utbildning och ett 
delat samhälle, samt strategier för att hantera detta.  

                                                 
2  Innerstaden omfattar följande stadsdelsområden: Södermalm, Kungsholmen, 

Norrmalm och Östermalm. Begreppet socialt utsatta förortsområden omfattar 
ett flertal av Stockholms norra och södra stadsdelsområden. I jämförelse med 
staden som helhet, präglas de av att en betydande andel av befolkningen innehar 
en låg utbildningsnivå, saknar anknytning till arbetsmarknaden samt själva har 
invandrat till Sverige eller har minst en förälder med migrationsbakgrund 
(USK:s områdesfakta). Exempel på socialt utsatta förortsområden i Stockholm 
är stadsdelarna Rinkeby, Spånga–Tensta, Kista och Skärholmen. Dessa områden 
ingick i Storstadssatsningen, som syftade till att stävja ”den etniska, sociala och 
diskriminerande segregationen” (Prop. 1997/98:165. I detta sammanhang avses 
inte enbart dessa stadsdelar, utan även förortsområden med liknande 
förutsättningar vad gäller befolkningens socioekonomiska och etniska 
sammansättning som t.ex. Akalla, Alby, Bredäng, Fittja och Vårby gård. 

3  Fältarbetet genomfördes inom ramen för forskningsprojektet ”De mångkulturella 
innerstadsskolorna” som pågick under tidsperioden 2004–2007 och 
finansierades av Kompetensfonden, Stockholms stad (se Bunar & Kallstenius, 
2007).  
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Ökade klyftor inom den svenska grundskolan 
Ambitionen inom den svenska skolpolitiken har länge varit att upp-
rätthålla en sammanhållen grundskola, där elever med olika etnisk och 
social bakgrund kan mötas (Skolverket 1996). Dock visar studier 
genomförda från början 1990-talet till idag att klyftorna ökar och att 
grundskolan idag präglas av en socioekonomisk, etnisk och presta-
tionsmässig segregation (Skolverket 1993, 1996, 1997, 2003; SOU 
2000:39, SOU 2001:57; Bunar 2001; Kjellman 2001; Bunar & Kall-
stenius 2006, 2007). En statistisk jämförelse påvisar att det finns bety-
dande skillnader mellan elevers studieresultat och meritvärden i olika 
delar av Stockholm, och som en följd av detta även skillnader i behö-
righet till gymnasieskolans nationella program (USK). Dessa förhål-
landen medför ökade skillnader i livschanser och karriärmöjligheter 
för barn och unga i staden. Kombinationen lågt betyggenomsnitt och 
hög andel elever utan behörighet till gymnasiet är vanligast på skolor i 
bostadsområden där invånarna i stor omfattning är lågutbildade, saknar 
anknytning till arbetsmarknaden samt är av annan etnisk bakgrund än 
svensk. De skolor i Stockholm som har högst betyggenomsnitt och 
lägst andel elever utan behörighet till gymnasieskolans nationella pro-
gram, återfinns i bostadsområden vars invånare i hög grad är högutbil-
dade, är väl förankrade på arbetsmarknaden samt är av etniskt svensk 
bakgrund.  

Både svensk och internationell forskning visar på att en ökad skol-
valfrihet resulterar i ökad skolsegregation.4 Samtidigt finns det en upp-
fattning om att den valfrihets- och friskolereform (Prop. 1991/92:25) 
som genomfördes i Sverige i början av 1990-talet bidragit till att, i viss 
utsträckning, motverka den socioekonomiska och etniska boendeseg-
regationens avspegling i klassrummen. Detta då föräldrar och elever 
med hjälp av skolvalfrihetsinstrumentet ges möjlighet att söka sig till 
skolor utanför det egna bostadsområdet (Skolverket 1996; Bunar & 
Kallstenius 2006, 2007). Idag, omkring 15 år efter reformens genom-
förande, går drygt en femtedel av samtliga grundskoleelever i Stock-
holm i en annan skola än den som ligger närmast hemmet och en kart-
läggning av elevers skolval påvisar tydliga elevströmmar mellan sta-
dens olika områden (Bunar & Kallstenius 2006, 2007).  De elev-
strömmar som vi kan se idag bör förstås mot bakgrund av förekom-
                                                 
4  För svenska studier, se Skolverket 1993, 1996, 1997, 2003, SOU 2000:39, SOU 

2001:57, Bunar 2001, Kjellman 2001, Bunar & Kallstenius 2006, 2007. För 
internationella studier, se Ball m.fl. 1995, Reay & Ball 1997, Ambler 1998, 
Hatcher 1998. 
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mande skillnader mellan grundskolor i olika delar av Stockholm, som i 
sin tur bör förstås mot bakgrund av förekommande boendesegregation.  

Stockholm är indelat i 14 stadsdelsområden med betydande skill-
nader gällande befolkningens utbildningsnivå, sysselsättning och bi-
dragsberoende. De stadsdelar som utgör Stockholms innerstad har ge-
nerellt sett en befolkning med en högre utbildningsnivå, högre in-
komstnivå och lägre arbetslöshet än staden som helhet. Befolkningen i 
de områden som tidigare definierats som socialt utsatta har i betydande 
utsträckning jämförelsevis lägre utbildningsnivå, lägre inkomster och 
är i större utsträckning arbetslösa. En statistisk granskning av den be-
folkning som har utländsk bakgrund och/eller utländskt medborgar-
skap, visar också att de socialt utsatta områdena i högre utsträckning 
har en mångetnisk befolkningssammansättning än Stockholm som 
helhet. De har också en lägre procentuell andel elever som efter 
årskurs nio har behörighet att söka vidare till gymnasiet. 

Bostadsområden i socialt utsatta förorter omges i många fall av ett 
dåligt rykte vilket kan ”färga av sig” på lokala institutioner som områ-
dets skolor (Andersson 1998; Bourdieu 1999; Bunar 2001; Skawonius 
2005). Detta kan få till följd att föräldrar inte vill låta sina barn gå i 
områdets lokala skolor, utan hellre väljer andra skolor i andra stads-
delar (Rothstein & Blomqvist 2000; Bunar 2001; 2004; Skolverket 
2004; Bunar & Kallstenius 2006, 2007). Det kan även leda till att be-
folkningen i en stadsdel får dåligt rykte och möts med misstänksamhet 
och fördomar i kontakter med personer och institutioner i andra områ-
den (Skawonius 2005). Olika stadsdelsområden kan utifrån detta antas 
tillhandahålla olika materiella och symboliska förutsättningar för sina 
skolor. Dessa beror i sin tur på invånarnas socioekonomiska och et-
niska bakgrund och är förhållanden som får konsekvenser för elevers 
utbildningskarriärer och därmed även deras framtida liv (Erikson & 
Jonsson 1993). Det är i dessa förutsättningar som diskussionen om 
ökade klyftor i svensk grundskola och skolvalfrihetens konsekvenser 
bör ta sin utgångspunkt.  

Orsaker till skolbyten 
Hur kan vi förstå utvecklingen att allt fler elever bosatta i Stockholms 
socialt utsatta förortsområden söker sig till innerstadens grundskolor? 
De intervjuade barnen och ungdomarnas berättelser kan ge oss en för-
ståelse för de bakomliggande orsakerna. Både elever och föräldrar 
menar att de sökte sig från en situation som de var missnöjda med, 
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men också att de sökte sig till en skolsituation som de förväntade sig 
skulle vara mer gynnsam för framtida utbildnings- och yrkeskarriärer.  

I intervjumaterialet framkommer två huvudsakliga orsaker som 
kan förklara valet att söka sig till en grundskola i innerstaden, för det 
första en negativ utveckling i de lokala skolorna i hemområdet och för 
det andra en förhoppning om ökad arbetsro, högre krav och bättre kun-
skaper till följd av skolbytet. Enligt flera av intervjupersonerna fatta-
des beslutet att söka sig till en skola utanför det egna bostadsområdet 
utifrån uppfattningen att utvecklingen i de lokala skolorna var negativ. 
Elevsammansättningen, tillsammans med det faktum att en allt lägre 
andel av eleverna hade svenska som sitt modersmål, var ett viktigt 
skäl.  

Nadja, en fjortonårig skolbytande tjej, beskriver hur befolknings-
sammansättningen i det förortsområde där hon bor allt mer kommit att 
utmärkas av frånvaron av ”svenskar”. Hon berättar: 

Det var väl typ, alltså i den skola som jag gick i sexårs [förskoleklass], då var 
det typ bara svenskar. Sen när jag skulle börja sexan då var det mer invand-
rare än svenskar… Alla bara typ flyttade därifrån. Så man började prata, hade 
inte riktigt bra svenska.  

När andelen elever med annat modersmål än svenska ökar på en skola, 
menar ungdomarna att det påverkar deras svenska språkutveckling 
negativt. För föräldrar, och i vissa fall även deras barn, var detta avgö-
rande för beslutet att byta skola. Trettonårige David uttrycker sig så 
här: 

Min mamma tycket liksom att jag borde träffa fler… Jag kunde inte prata så 
bra svenska, så hon tyckte att det skulle vara bättre för mig om jag gick i en 
svensk skola.  

Ytterligare en orsak till att söka sig till en skola i innerstaden var att de 
såg den sociala miljön på skolorna som i allt för hög grad präglad av 
bråk och oreda. Elevernas och föräldrarnas erfarenheter vittnar om ”ett 
hårt klimat” med frekventa inslag av bråk, mobbing och vandalisering, 
om upprepade lärarbyten och stor omsättning av elever. Dessutom sågs 
undervisningens innehåll, och ibland även lärarnas kompetens, i 
många fall som bristfällig och otillräcklig just på grund av språkliga 
och sociala problem. För dessa elever och föräldrar handlade således 
bytet av skola å ena sidan om en förhoppning om en möjlighet att få 
tillgång till, vad som uppfattades som, en ”bättre” svenska. Å andra 
sidan handlade det om ett miljöombyte till en omgivning som ansågs 
mer gynnsam för elevers inlärning och utveckling. Att byta till en 
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skolmiljö med fler ”svenskar” lyftes dock fram som den viktigaste 
bakomliggande orsaken till beslutet att byta till en skola i innerstaden. 

Intervjuerna ger en tydlig bild av vilka förväntningar elever och 
föräldrar har på bytet av skola. De flesta tror att det ställs högre krav 
på eleverna på skolor i innerstaden, men också att dessa skolor erbju-
der större arbetsro och bättre förutsättningar att uppnå goda studiere-
sultat. Denise, som bytte till en innerstadsskola inför årskurs sju, be-
rättar: 

Alltså, jag gjorde det [bytte till en innerstadsskola] för att här, de ställer lik-
som högre krav än i min förra skola, och jag visste det. 

Hur kan Denise veta att lärare på innerstadsskolor ställer högre krav på 
sina elever? Både föräldrarnas och ungdomarnas kunskap om inner-
stadsskolor grundar sig främst på rekommendationer från släkt och 
vänner eller rykten som florerar i områdena där de bor. Gabriel, en 
klasskamrat till Denise, berättar: 

Jag hade hört av andra, där jag bor, och av sådana som gå här, att det är bra 
här!  

Vad är det då som ses som eftersträvansvärt och som grundskolorna i 
innerstaden antas kunna erbjuda? Tolvårige Servan förklarar: 

Min kusin går här och sa att det, typ, är högre status här. Bra betyg och bra 
läxor och sånt. Så jag tänkte att jag också skulle gå här!  

Läxor och arbetsro krävs för att kunna uppnå goda studieresultat. Att 
gå på en innerstadsskola innebär alltså en möjlighet att få bra betyg 
och att få bra förutsättningar för skolarbetet. Att det är högre status att 
gå i en skola i innerstaden är av avgörande betydelse. Status återkom-
mer ofta i intervjuer med de elever som lämnat grundskolan bakom sig 
och påbörjat sina gymnasiestudier. Jämfört med de kamrater från 
samma bostadsområde som inte bytt skola, har de som gått grundsko-
lan i innerstaden högre status på den nya gymnasieskolan, just på 
grund av att de bytt till innerstadsskola. 

De tidigare skolerfarenheterna präglades ofta av stökiga klassrum, 
oengagerade lärare och känslan av att inte lära sig någonting. Med 
detta som motpol växer förhoppningarna på den nya skolmiljön. Utta-
landena färgas av en önskan om ”lugn och ro”, ”ordning och reda”, 
men även om kunskap. Ara som är nio år och bytte skola efter sitt för-
sta skolår berättar: 

Det är viktigt att få lära sig någonting i skolan. Att lärarna kan lära ut, inte att 
det typ ska vara vi som lär dom. Då är det ingen skola!  
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Kunskapsaspekten delas av de intervjuade föräldrarna. En sexbarns-
mamma från ett av Stockholms norra, ”socialt utsatta” förortsområden, 
berättar hur familjens tre äldsta barn gick i både förskola och grund-
skola i hemområdet. Därefter beslöt föräldrarna, på grund av den tidi-
gare beskrivna utvecklingen i det förortsområde där familjen är bo-
satta, att de skulle pendla till innerstaden med de tre yngsta barnen till 
förskolor och grundskolor. Hon sammanfattar familjens val kort och 
koncist: ”Det handlar om språk och kunskap. Därför valde vi detta!” 

Infrias förhoppningarna? 
Föräldrars och elevers val att byta till en skola i innerstaden kan såle-
des vara en strategi för att komma bort från en negativ utveckling i den 
lokala skolan. Infrias alla förhoppningar i och med bytet av skola? Att 
byta skola innebär inte bara ett byte av skolbyggnad, utan även ett byte 
av social miljö. I barnens och ungdomarnas berättelser framträder 
känslan av att det råder en märkbart högre grad av arbetsro och en 
bättre social miljö på den tillvalda skolan. Marcus, 15 år, beskriver 
situationen så här: 

Det är inte lika mycket bråk, det är tystare på lektionerna, det är lugnare i kor-
ridorerna, mindre förstörelse, alltså vandalisering av skolan, mindre mobbing. 
Alltså det är mindre av allt det dåliga, i allmänhet. Så det är jätteskönt att 
komma hit!  

En liknande situation beskrivs av åttaåriga Aida: 
Här bråkar man inte lika mycket, man är mer snäll mot varandra. Här be-
stämmer fröken och de andra barnen gör som hon säger, och det tycker jag är 
bra!  

Att skolmiljön upplevs som ”bättre” har inte enbart med lugnare un-
dervisningssituationer att göra. Sammansättningen av elever bidrar 
också till en annan social miljö. Det faktum att en större andel elever 
har etniskt svensk bakgrund och svenska som modersmål omtalas som 
något mycket positivt. Kima, en mamma med irakiskt ursprung, be-
rättar med inlevelse om familjens val att låta den snart nioårige sonen 
byta till en skola i innerstaden. Vid den nya skolan har fler elever 
svensk bakgrund. Familjens förhoppning är nu att pojkens yngre syster 
ska få plats till hösten. Det handlar inte om att skolan ”där hemma” 
inte försöker eller att lärarna inte är snälla, men, betonar Kima: ”Det är 
viktigt att mina barn också får umgås med svenskar!”  

En grupp flickor i årskurs åtta, som också bytt skola, diskuterar på 
ett liknande sätt. Maryam säger: 
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Det är liksom en blandning av invandrare och svenskar. Då får man lära sig 
om båda kulturer. Inte som i min förra skola. Där var det bara invandrare!  

Att den ”svenska kulturen” upplevs som frånvarande på skolorna i 
förortsområdena där de bor beskrivs som ett problem. Bytet av skola 
och skolmiljö ses som ett närmande till ”den svenska kulturen” (Kall-
stenius 2006). Närmandet till ”den svenska kulturen” visar sig ofta 
handla om språk. Eftersom majoriteten på de nyvalda skolorna har 
svenska som modersmål, menar ungdomarna att de lär sig en annan, 
bättre, svenska än den svenska som i allmänhet talades vid den 
”gamla” skolan. Eleverna anser att de tidigare lärde sig en ”sämre 
svenska” eller en ”inte så bra svenska”. Detta förklaras just av att an-
delen elever med svenska som modersmål var jämförelsevis liten.  

Utöver språkets betydelse uttrycker föräldrarna och eleverna en 
förväntning om att skolbytet skulle innebära att lärarna i innerstads-
skolorna skulle ställa högre krav på eleverna gällande deras skolpre-
stationer. Femtonårige Kerim berättar: 

Om man ser i alla ämnen så tycker jag att kraven här i skolan är högre. Till 
exempel i skolan där jag gick innan… Här får jag väl som bäst VG och sånt 
på proven. Där fick jag full pott varenda gång utan att plugga. Och då tycker 
jag att kraven här är mycket högre. Men man tjänar på det till gymnasiet!  

I praktiken kan det resultera i att han får lägre betyg än vad han tidi-
gare fick innan skolbytet för samma prestationer. Kerim är medveten 
om att de högre kraven medför en större ansträngning, men också en 
högre kunskapsnivå, vilket han tycker är gynnsamt inför framtida 
gymnasiestudier.  

Marcus menar att elever vid den tillvalda innerstadsskolan verkli-
gen får en chans att ”visa vad de går för”: 

Det är lättare här, än där, för lärarna de håller ju samma krav i min förra skola 
som dom här, i princip. Fast där har du stökiga lektioner, du har fler inställda 
lektioner och det är stökigare i allmänhet och då är det ju svårare att koncent-
rera sig på lektionerna och så.  

Marcus resonemang belyser en annan viktig aspekt: att förutsättning-
arna för eleverna att nå målen och möta upp de krav som ställs också 
upplevs som bättre vid innerstadens skolor. Marcus för fram vikten av 
de grundläggande förutsättningar som måste finnas för att det ska vara 
rimligt att lyckas med sina studier. Han menar att det handlar om den 
högre grad av arbetsro som enligt honom själv, och flera andra av de 
intervjuade eleverna, präglar innerstadsskolorna, jämfört med de sko-
lor där de tidigare gick. 
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Ett påtagligt annorlundaskap 
Men det är inte alltid som bytet till en innerstadsskola uppfattas som 
enbart positivt. Flera av eleverna möter, eller har tidigare mött, olika 
svårigheter i samband med sitt skolbyte. Dessa består av en känsla av 
annorlundaskap i mötet med den nya skolmiljön. Flera av eleverna 
kände sig främmande inför både människorna och miljön i den nya 
skolan. Senay, som lämnade årskurs nio vårterminen 2005, berättar om 
hur hon upplevde sitt byte av skola inför årskurs fem: 

Jag tyckte att det var helt annorlunda! Det låter kanske konstigt… Men det 
var som att komma till en helt ny värld! Det var verkligen som att ”Va! Vad 
gör jag här?” Det var så här helt annorlunda människor, allting fungera nästan 
så här på ett helt annorlunda sätt än vad det gjorde på min förra skola. Jag 
säger inte att det var dåligt för det var det inte, jag lärde mig där också… Men 
där var det så att jag var van vid att få bra resultat. Men sen då när jag kom hit 
så skulle jag börja i Svenska2 och jag bara ”Va? Nej det går inte! Det 
fungerar inte!” Jag var annorlunda!  

Skolbytet innebar för Senay att hon hamnade i obekant social miljö, 
där både människorna och verksamheten fick henne att känna sig 
”annorlunda”. Från att vara van vid att prestera mycket goda resultat i 
skolarbetet, konstaterades att hon nu var i behov av undervisning i 
svenska som andraspråk. Om liknande känslor och svårigheter att 
anpassa sig till den nya miljön och möta konsekvenser som Senays, 
berättar även andra elever. Flera av eleverna berättar att mötet med den 
nya skolmiljön i många fall gjorde dem medvetna om det omgivande 
samhällets uppfattning om, och bilder av, de förortsområden där de 
bor. Fördomar mot områdena överfördes ofta på dem själva, vilket 
kunde få olika konsekvenser i sociala sammanhang i umgänget med 
andra elever på skolan, och i undervisningssammanhang i möten med 
lärare och övrig personal på skolan. De intervjuade eleverna berättar 
om kommentarer som ”Ni som bor i det området har bara råd att käka 
kebab för era föräldrar typ äger kebabstället!”. Eller utrop i korridoren 
som ”Järva suger!” Åsikter som elever med etnisk svensk bakgrund, 
eller elever bosatta i innerstaden uttryckte, kunde också kännas krän-
kande: ”Vårbygänget bara skriker och stör”, ”Allt skulle vara bra i 
klassen om det inte var så många från Husby/Tensta/Rinkeby”. Upp-
fattningar hos lärare och skolpersonal antydde att de skolbytande ele-
verna skulle vara ”vana vid en annan skolkultur” och därmed i behov 
av ett ”delvis annat”, det vill säga i praktiken hårdare, bemötande i 
olika situationer. 
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Utöver mötet med stigmatisering och fördomar från elever och 
personal vid den nya innerstadsskolan möter barnen och ungdomarna 
ofta motsvarande reaktioner i sina relationer till dem som fortfarande 
fanns kvar i den skola de lämnat. Samtliga intervjuade säger att de fått 
höra negativa kommentarer om sitt val att byta från en skola i förorten 
till en innerstadsskola. Barnen och ungdomarna ger alltså uttryck för 
två aspekter av stigmatiseringens effekter. Å ena sidan en upplevelse 
av fördomar i innerstadsskolan, baserade på negativa bilder och för-
väntningar utifrån deras etniska tillhörighet och de områden de bor i. Å 
andra sidan en upplevelse av fördomar i hemområdet, baserade på ne-
gativa bilder om innerstaden och med hänvisning till deras, eller deras 
föräldrars förväntningar och val av en skola belägen i ett förhållande-
vis välbärgat innerstadsområde.  

”Annorlundaskapet” handlar inte enbart om den dagliga konfron-
tationen med stigmatiseringens effekter. Det handlar också om en för-
ändrad uppfattning om den egna förmågan, som Senays inledande ut-
talande belyste. Från att i den tidigare skolan ha varit en av de ”dukti-
gaste” eleverna, för att i mötet med den nya skolan klassificeras som 
en av de ”svagare”, är en erfarenhet som flera av de lite äldre eleverna 
delar. Detta gäller både ifråga om den uppskattade förmågan i svenska 
språket och ifråga om omdömen respektive betyg i olika ämnen. 

Innerstadsskolor – en ”mellanhand” inför framtiden 
Bytet av skola har i många fall inneburit att ungdomarna fått tillgång 
till en skolmiljö med bättre förutsättningar för att få bra kunskaper och 
en ”bättre” svenska. Varför innebär den nya skolan bättre förutsätt-
ningar till framtida utbildningskarriärer, trots att de i många fall får 
lägre betyg än vad de fick innan de bytte skola? När det gäller just det 
sammanlagda meritvärdet i årskurs nio, uppger i stort sett samtliga av 
de intervjuade niondeklassarna att de tror att de skulle ha fått högre 
betyg om det hade gått kvar i sin gamla skola. Men dessa högre merit-
värden skulle inte avspegla kunskapsnivån, menar ungdomarna, vilket 
de lägre betygen gör. Resonemanget speglar uppfattningen att de nu 
som en följd av sitt skolbyte har bättre förutsättningar att lyckas med 
sina gymnasiestudier än tidigare skolkamrater i den frånvalda skolan. 
Jag frågar eleverna vad de tror skulle ha hänt om de inte hade bytt 
skola. Edith, 15 år, sammanfattar både motiv och dilemman: 

Jag kan säga hur jag tror att det skulle vara. Det har hänt med några av mina 
kompisar på riktigt som är några år äldre. De fick toppbetyg i nian, sen får de 
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typ G på allt i gymnasiet när de valde skolor mitt i stan. Så från MVG till G i 
typ alla ämnen. Det är svårt!  

Förutom bättre förutsättningar att lyckas med skolarbetet och uppnå 
bättre skolresultat, framkommer ytterligare ett viktigt skäl till varför de 
menar att det var rätt beslut att byta till en innerstadsskola. Det handlar 
om framtida utbildningskarriärer, i första hand gymnasiestudierna. 
Edith berättar: 

Om jag hade stannat kvar i Vårberg och gått kvar där så hade det varit en 
större chock för mig tror jag att börja gymnasiet med en massa andra. 
Speciellt om de är jättesnobbiga, då skulle det vara jobbigare att smälta in. Att 
börja här, det är ungefär som en mellanhand, man förbereder sig lite mer. Då 
är det lite lättare!  

Den period av ”anpassning” Edith gick igenom när hon bytte skola, 
beskrivs av flera ungdomar som något av en förberedelse inför de 
kommande gymnasiestudierna. De tvingas vänja sig vid en alternativ 
social miljö. En annan femtonårig flicka, Jontha, uttrycker det så här: 

Och sen ska man ju gå på gymnasium och då går man ju inte på ett 
gymnasium som ligger nära oftast, och då har man ju vant sig!  

Men skolans status färgar också av sig på eleverna. Jag har gjort 
återkopplande intervjuer med elever som lämnade årskurs nio vårter-
minen 2005. Desirée berättade om en fördel med bytet till en inner-
stadsskola som hon märkte först sedan hon lämnat grundskolan och 
börjat gymnasiet. Först tyckte hon att föräldrarnas beslut att flytta 
henne till en innerstadsskola var ”jobbigt”, men efteråt ser att det var 
bra eftersom skolbytet innebar att: 

… det blir lättare sen, efteråt. För när de säger ”Aaaah, vilken skola kommer 
du ifrån?”, svarar man ”jag har gått i stan…”  

Att en innerstadsskola ger högre status lyfts fram både som en orsak 
till och konsekvens av skolbytet. Ungdomarna menar att de möter 
större respekt när de säger att de går i en innerstadsskola, än då de ti-
digare svarade att de gick i en skola i förortsområdet där de bor.  

Den sammanlagda bilden är att valet att byta skola fört med sig en 
rad positiva effekter. De får möjlighet att lära sig en ”bättre svenska”. 
Det ställs visserligen högre krav, men dessa resulterar i en högre kun-
skapsnivå och bättre förutsättningar att lyckas. Ungdomarna beskriver 
att de fått högre status på grund av att de går i en innerstadsskola. Där-
för upplever de sig vara bättre förberedda inför kommande gymnasie-
studier, vad gäller både kunskapsnivå och anpassning till de beteende- 
och värderingsmönster som råder på vid den nya skolan. 
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En medveten strategi för framtiden 
Den lagstadgade möjligheten att välja grundskola har gett föräldrar 
och elever ändrade förutsättningar och nya möjligheter. Många ung-
domar i Stockholms socialt utsatta förortsområden, med svensk eller 
en annan etnisk bakgrund, väljer idag att utnyttja denna möjlighet. Det 
är både ett medvetet och strategiskt val. Att byta skola har blivit ett sätt 
att hantera effekter av den urbana miljöns socioekonomiska, etniska 
och symboliska segregering. 

Den ökade differentiering mellan olika gymnasieskolor och gym-
nasieprogram som vi ser idag har gett upphov till en betydande kon-
kurrens mellan olika grupper om de mest eftertraktade utbildnings-
möjligheterna (SOU 2000:39). I stor utsträckning har detta påverkat 
utvecklingen inom grundskolan. Men för att ha möjlighet att bli anta-
gen till de ”bästa” gymnasieutbildningarna — skolor med högst status 
— måste eleverna ha relativt höga meritvärden från grundskolan. ”En 
av de viktigaste strukturerande faktorerna i gymnasieskolan är elever-
nas tidigare erövrade skolkapital i form av medelbetyg från grundsko-
lan” (ibid, s. 66). Detta ”utbildningskapital” kan eleverna sedan för-
valta under sin gymnasietid, för att senare kunna använda sig av i kon-
kurrensen om eftersträvansvärda studieplatser på universitetsnivå 
(Skawonius 2005). 

Valet av grundskola får därför stora konsekvenser för individens 
framtida karriär. En diskussion om sambanden mellan gymnasieval 
och arbetsmarknadsposition måste därmed, för att vara rättvisande, 
utökas till att även handla om grundskoleutbildning och valet av 
grundskola. Familjers strategier för att skapa bästa möjliga förutsätt-
ningar för sina barns framtida utbildnings- och yrkeskarriärer berör 
också grundskolans nio första skolår. Det visas bland annat genom alla 
de elever — många av dem endast sex år gamla — som dagligen fär-
das från Stockholms socialt utsatta förortsområden till skolor i inner-
staden.  

I vilken utsträckning skolbyten de facto leder till en bättre framtid 
ger inte min studie svar på. Men sökandet efter bättre framtidsutsikter 
fortsätter i det etniskt och socioekonomiskt segregerade samhället att 
motivera både föräldrar och elever att byta skola.  
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Boendesegregation och grannskapseffekter 

Av Roger Andersson 

Sammanfattning 
Under senare år har frågan om boendesegregationens konsekvenser 
nått också Sverige och övriga nordiska länder. Den fördjupade sociala 
polarisering och mer markerade klassmässiga och etniska segregation, 
som blev särskilt märkbar i spåren av 1990-talets ekonomiska kris, har 
föranlett introduktionen av särskilda politiska program i Sveriges stor-
stadsregioner. Storstadspolitiken, men också tidigare och nu upprepade 
krav på att bygga för "allsidig hushållssammansättning", baseras bl.a. 
på farhågor om att socialt och etniskt delade städer inte bara är resul-
tatet av existerande ojämlikhet utan att segregationen i sig är ett 
verksamt element i skapandet av social ojämlikhet. Anti-segregations-
politik borde i så fall vara en hörnsten i en välfärdspolitik med syfte att 
motverka skapandet av social ojämlikhet. Uppsatsen sammanfattar 
svensk och internationell forskning kring just denna fråga. 

Introduktion 
Frågor om relationen mellan människan och hennes sociala omgivning 
har ställts långt innan samhälls- och beteendevetenskaperna blev en 
vital del av det moderna universitetsväsendet. Under senare decennier 
har frågorna inte minst kretsat kring lär- och anpassningsprocesser 
under uppväxttiden. Mycket har gjorts med fokus på en sådan speciell 
omgivning, nämligen familjen. Det finns vidare en hel del forskning på 
skolans område och om den betydelse som kamratrelationer och före-
bilder inom kamratkretsar spelar för individens utveckling. Jag ska i 
denna uppsats behandla en annan aspekt av individ-omgivningsfrågan 
och jag gör det inom ramen för en samhällsproblematik – boendeseg-
regationen– som fått relativt stort utrymme i samhällsdebatten de se-
naste 15 åren.  
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När vi intresserar oss för boendesegregationens konsekvenser för 
individer placerar vi oss i en tradition som fokuserar på så kallade 
”neighbourhood effects”, på svenska oftast benämnda grannskapsef-
fekter. Här handlar det således inte om familj eller skola som omgiv-
ning utan om grannskapets betydelse. Som lätt inses rör vi oss då från 
det vanligen relativt lättavgränsade och lättdefinierade – man kan of-
tast säga vem som tillhör familjen och var man går i skolan – till det 
mer svårdefinierade begreppet grannskap. Det är inte bara så att grann-
skapet är svårdefinierat, man kan också på åtminstone delvis goda 
grunder fråga sig vilken roll det spelar att bo på en viss plats. Betyder 
grannar och grannskap något för den moderna människan? Har inte de 
för individen viktiga sociala nätverken en annan geografi idag jämfört 
med tidigare? Frågorna är motiverade och svaren varierar säkert bero-
ende på vems livssituation vi intresserar oss för.  

Blir man rikare av att bo bland rika och fattigare att bo bland fat-
tiga? Får man lättare jobb om ens grannar är sysselsatta än om de är 
arbetslösa? Går det bättre i skolan om det går bra också för mina kam-
rater? Kort sagt: finns det en kontextuell effekt på olika slags presta-
tioner och livssituationer i ungdoms- och vuxenliv? Att vara nyfiken 
på svaren på dessa frågor räcker som drivkraft för den grundforskning 
det här är fråga om men det finns annat än nyfikenhet som kan elda på 
ett intresse för kontextuella effekter. Om det är så att vi t.ex. kan på-
visa systematiskt negativa effekter för individer som bor i så kallat 
utsatta bostadsområden – dvs. områden som politiker och utredare 
skiljer ut för att de har hög arbetslöshet och en koncentration av andra 
sociala problem – så ökar det legitimiteten inte bara i förstärkta 
insatser riktade till individer utan till bredare upplagda 
kompensatoriska insatser riktade till områden och distrikt i städerna. 

Exempel på sådana insatser finns idag runtom i Europas städer och 
jag nämner här några exempel. I Frankrike ”Dèveloppement Social des 
Quartiers” (lanserat 1981), ”Dèveloppement Social Urbain” (1988), 
”Politique de la Ville” (1993) och de senaste ”Politique de la Ville et 
Contrat de Ville” och ”Politique Territorialisée de Dèveloppement 
Solidaire et de Renouvellement Urbain” (1998); i Storbritannien ”City 
Challenge programme” (1990), ”Single Regeneration Budget (1993) 
och dess fortsättning i ”New Deal for Communities” (1998); i Neder-
länderna ”Probleem-cumulatiegebiedenbeleid (1985), ”Sociale Verni-
euwing (1989) och ”Big Cities Policy” (1993); i Danmark Byudvalget 
(1994) och Kvarterlyftsprogrammet (1998). Tyskland lanserade sitt 
“Der Soziale Stadt” ungefär samtidigt som Sveriges storstadssatsning 
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(1999). Gemensamt för dessa interventioner är att de representerar en 
slags urban regionalpolitik, där stöd utgår för insatser i tydligt avgrän-
sade delar av städerna. Det kan finnas olika drivkrafter till dessa ur-
banpolitiska satsningar men de sker i ett segregationssammanhang och 
de riktas till fysiskt och framför allt socialt problembelastade stadsde-
lar. I flera fall är den etniska dimensionen närvarande i den meningen 
att områden som väljs ut för särskilda åtgärder bebos av många in-
vandrade och man uppfattar sig ha problem med de invandrades integ-
ration. Den förra svenska regeringens satsning på 24 stadsdelar i sju 
kommuner har av den nya regeringen utvidgats till 38 stadsdelar i 21 
kommuner. Redan före valet 2006 upphörde dock den särskilda stat-
liga finansieringen av olika insatser. Samtliga stadsdelar har en bety-
dande närvaro av etniska minoriteter. 

De områdesbaserade strategierna kan förstås inte ersätta den indi-
vidpolitik som bedrivs i form av transfereringar till individer som har 
problem med försörjningen (socialbidrag, bostadsbidrag, a-kassa etc.), 
eller insatser för dem som har en bristande utbildning. Frågan är istäl-
let om områdesbaserad antisegregationspolitik alls kan motiveras och i 
så fall på vilka grunder? Grannskapseffektfrågorna är som jag ser det 
av direkt relevans just för legitimiteten i urbana områdesbaserade in-
terventioner. Låt mig närma mig denna diskussion utifrån nedanstå-
ende diagram, som visar de genomsnittliga inkomstnivåerna i Stock-
holms läns bostadsområden. Områdena har sorterats så att det rikaste 
området finns till vänster och det fattigaste till höger. 
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Stadsdel Kommun Stadsdel Kommun 

Hässleholmen Borås Fosie Malmö 

Alby Botkyrka Hyllie  

Fittja  Rosengård  

Hallunda-Norsborg  Södra Innerstaden  

Brynäs Gävle Fisksätra Nacka 

Bergsjön Göteborg Klockaretorpet Norrköping 

Gårdsten  Husby Stockholm 

Hjällbo  Rinkeby  

Norra Biskopsgården  Rågsved  

Andersberg Halmstad Skärholmen  

Jordbro Haninge Tensta  

Flemingsberg Huddinge Skönsberg Sundsvall 

Vårby gård  Fornhöjden Södertälje  

Västra Skogås  Geneta  

Öxnehaga Jönköping Hovsjö  

Gamlegården Kristianstad Ronna  

Centrum och Öster Landskrona Kronogården Trollhättan 

Skäggetorp Linköping Gottsunda Uppsala 

Hertsön Luleå Araby Växjö 
Källa: http://www.storstad.gov.se/ besökt 2008-04-18. 
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Figur 1. Faktiska genomsnittsinkomster (1000-tal kronor) och statistisk 
trendlinje för Stockholms läns Sams-områden* år 2002 (befolkning i 
åldern 20–64 år). 
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*Sams är en förkortning av ”Small Area Market Statistics”, en geografisk 
indelning utvecklad av SCB. I landet finns drygt 9000 Sams-områden. Figu-
ren avser Stockholms län och data för 860 Sams-områden. 
 
Bortsett från en verklig utstickare i form av ett område på Lidingö som 
för sina 46 personer i åldern 20–64 år redovisar en genomsnittlig för-
värvsinkomst på drygt 900 000 kr, och en annan utstickare i Huddinge 
vars 64 personer redovisar 51 000 kr, ligger huvuddelen av stock-
holmsregionens bostadsområden i medelinkomstintervallet 70 till 450 
000 kronor. Cirka 33 600 i arbetsför ålder bor i områden där medelin-
komsten understiger 100 000 kr. Här återfinns flera av de välbekanta 
miljonprogramområdena på Järvafältet, i Botkyrka och i Södertälje.  

Drygt 9 700 bor i de 15 områden som har mer än 400 000 i me-
delinkomst. Endast ett av dessa finns i Stockholms stad medan fyra 
finns i Danderyd och sex i Lidingö kommun. I figur 1 har bostadsom-
rådena som nämnts sorterats från vänster till höger efter fallande me-
delinkomster. Den statistiska trendlinjen utnyttjas sedan i figur 2 för en 
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principiell diskussion av den socioekonomiska segregationen och de 
politiska interventioner som präglat anti-segregationsdebatten de se-
nare åren. 

Om vi betraktar den klassmässiga segregationen som en central 
faktor kan åtgärder som förändrar linjens lutning anses vara ett steg i 
att minska segregationen. En sådan förändring kan åstadkommas ge-
nom en vridning kring axelns centrala del, dvs. genom åtgärder som 
ökar genomsnittsinkomsterna i fattiga områden (A1) och sänker dem i 
rika (A2). (Se figur 2) 

Detta kan enklast liknas vid grundtanken med den solidariska lö-
nepolitiken där t.ex. akademikers relativlöner sjönk relativt kraftigt 
under 1960- och 1970-talen och där LO-förbundens medlemmar hade 
snabbare relativ löneutveckling. En förstärkt progressivitet i skatte-
skalan, dvs. omfördelning via transfereringssystemen, åstadkommer 
samma effekt. I bägge dessa fall sker en relativ inkomstförstärkning 
bland personer med lägre inkomster och eftersom de är koncentrerade 
till de genomsnittligt fattigare områden så höjs genomsnittsinkomsten 
där relativt de rikare områdena.  En förändring av linjens lutning kan 
också åstadkommas genom att hushållen omfördelas mellan bostads-
områdena, genom inflöde av mer inkomststarka i fattigare områden 
och utflöde av dem i rikare och med den omvända riktningen på flöden 
av hushåll med låga inkomster. Det senare är en huvudambition i ”so-
cial (housing) mix policies”, den politik som i Sverige lanserades un-
der 1970-talet i termer av ”allsidig hushållssammansättning” som led-
stjärna för bostadspolitiken, men som idag i olika utsträckning bedrivs 
i Storbritannien, Finland, Danmark, Nederländerna m.fl. länder. 

Den svenska storstadspolitiken eller andra områdesbaserade inter-
ventioner har dock inga uttalade ambitioner att åstadkomma denna 
vridning, dvs. förändring, av linjens lutning.  

Ett visst brott i segregationslinjen kan åstadkommas genom att in-
komstnivån höjs i de fattigare områdena (B) utan att situationen i öv-
riga områden ändras. Vi skulle då inte ha några ”absolut fattiga områ-
den” men segregationen skulle i sina huvuddrag bestå även om segre-
gationslinjen planade ut i dess nedre del. Min bedömning är att det 
snarast är denna ambitionsnivå som präglat den svenska storstadspoli-
tiken de senaste tio åren och särskilt det statliga program som lansera-
des 1999.  
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Figur 2. En schematisk bild över försök att bryta den ekonomiska seg-
regationen. 

 
Ett sannolikt utfall är dock (C), där pilen kan betyda två saker. För det 
första att enskilda bostadsområden genom så kallad gentrifiering om-
vandlas i medelklassriktning. Detta är vanligt förekommande i centrala 
delar av större städer men ovanligt i förortsområden. Gentrifiering kan 
påverka enstaka områdens position i hierarkin men förändrar inte hel-
ler segregationslinjen som sådan. För det andra kan enskilda hushåll 
genom effektiva arbetsförmedlings-, antidiskriminerings- och human-
kapitalinriktade insatser få förvärvsarbete i de utsatta områdena. In-
komsterna stiger då i hushållen men risken är stor att just dessa perso-
ner lämnar, dvs. flyttar till ett mer attraktivt bostadsområde, något som 
visats både i Integrationsverkets utvärdering och i analyser över ut-
vecklingen under 1990-talet (Andersson & Bråmå 2004). C betyder 
således antingen att ”problem” flyttas från ett område till ett annat 
(områden byter plats) eller att individer flyttar. 

Existerande utvärderingar av storstadspolitiken och forskning om 
segregationens mekanismer ger ett relativt entydigt besked: selektiv, 
områdesbaserad politik har små utsikter att ”bryta segregationen”.  

Det finns emellertid ytterligare ett argument för den områdesbase-
rade strategin. Det lyder ungefär så här. Om individens livschanser till 
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en inte obetydlig del samvarierar med var man växer upp och/eller bor 
bör individer kompenseras för dessa grannskapseffekter, dvs. boende i 
bostadsområden vars möjligheter till en god utbildning, ett arbete eller 
en god hälsa är sämre än annorstädes bör få en större del av samhällets 
transfereringar.  

Jag menar att grannskapseffektsfrågan på detta sätt är en central 
aspekt av legitimiteten hos en selektiv områdesbaserad politisk stra-
tegi. Jag ska i det som följer redogöra för teoriläget men också försöka 
sammanfatta de svenska empiriska forskningsresultat som finns på 
grannskapseffektsområdet. Jag återkommer i slutet till en reflektion 
kring de politiska implikationerna. 

Teorier om grannskapseffekter 
Teorierna kring grannskapseffekter knyter an till social nätverksteori, 
teorier om socialiseringsprocesser/normöverföring, rumsliga stigmati-
seringsprocesser och teorier om betydelsen av urbana institutionella 
strukturer (indelning av offentliga servicedistrikt, skolors upptag-
ningsområden etc.). Jag väljer här att utgå från sociologen Manski 
(1995, 2000; se också Galster 2005, 2007), som skiljer ut tre grupper 
av grannskapseffekter – endogena, exogena och korrelerade effekter. 
 
En endogen effekt definieras som en effekt som uppstår när en grannes 
attityder eller beteenden påverkar en annan granne i bostadsområdet. 
Sådan forskning har tagit sin utgångspunkt i begrepp och föreställ-
ningar om  
 

• Socialisation (vuxenblivandet sker i bestämda lokala 
sammanhang eller påverkas av dem) 

• Epidemiska processer/social normöverföring (föreställningar 
om tröskelvärden och dominans av olika normer; om det bor 
tillräckligt många som har ett visst beteende eller en viss attityd 
i ett bostadsområde så sker en påverkan, annars inte) 

• Selektiv socialisation (bara vissa påverkas) 

• Sociala nätverk (information och resurser överförs genom 
lokala nätverk) 

• Konkurrens om resurser (vissa lokala resurser är begränsade 
vilket leder till lokal kamp om dem) 
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• Känsla av (relativ) otillräcklighet (“det går bättre för andra”, en 
tanke som bär likhet med resurskonkurrensperspektivet i den 
meningen att bägge öppnar för att det skulle vara negativt för 
t.ex. en lågutbildad eller fattig att vara omgiven av sin sociala, 
resursstarkare, motsats)  

 
En exogen effekt definieras i litteraturen (Manski 1995 och 2000) som 
en effekt som har att göra med icke direkt påverkbara egenskaper hos 
grannarna såsom att de har en viss hudfärg eller ett visst kulturmöns-
ter. Tanken är då inte att man ”smittas” av beteendet utan mer att man 
anpassar sitt beteende (flykt, undvikande), att man känner sig mindre 
eller mer trygg om man bor eller inte bor bland likasinnade. 
 
Slutligen har korrelerade effekter inget direkt att göra med befolk-
ningssammansättningen, eller beteendepåverkan i ett lokalt socialt 
sammanhang, utan beror på omständigheter som gynnar eller miss-
gynnar alla i området på likartat sätt. Perspektivet kan också kallas 
strukturellt.  
 

• Det kan handla om det som i amerikansk forskning kallas 
”spatial mis-match”, dvs. att vissa bor långt ifrån de 
arbetsplatser de skulle kunna få jobb på,  

• det kan vidare handla om ojämn institutionell kvalitet, dvs. att 
befolkningen i vissa områden har sämre skolor, sämre 
kommersiell eller offentlig service (t.ex. sämre allmänna 
kommunikationer, sämre arbetsförmedling, sämre sjukvård 
etc.), 

• det kan också handla om stigmatisering, dvs. att man bor i ett 
område med dåligt rykte och att man därmed försämrar sina 
möjligheter att t.ex. få ett jobb eller bli erbjuden en bostad.  

 
I andra länder finns en rad studier av korrelerade effekter t.ex. i per-
spektiv av institutionell diskriminering (fattiga tvingas bo nära soptip-
par och andra föroreningskällor eller lever i farliga trafikmiljöer me-
dan boende i rika bostadsområden kan hålla störande och farliga inslag 
på behörigt avstånd). I Sverige finns få studier på dessa teman, se dock 
Åslund, Östh & Zenou 2007 om geografisk mis-match och ett par ar-
beten under utgivning (exempelvis Andersson & Musterd 2010). 
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Medan särskilt de endogena effekterna har bäring på idéer om pla-
nering för socialt blandade områden (viktigt att tillägga är att ingen 
teori har någon uppfattning om hur blandningen idealt sett ska se ut) 
har de korrelerade effekterna stor bäring på en rad institutionella beslut 
om infrastruktur, kommunikationssystem, planering av arbetsplatsom-
råden, fördelning av offentliga tjänster mm. Det kan ligga nära till 
hands att anta att särskilt de korrelerade effekterna skulle vara relativt 
begränsade i avancerade välfärdsstater, vars sociala skyddsnät och 
höga transfereringsambitioner kan antas leda till mindre socialgeogra-
fisk variation. Däremot finns det inget starkt argument för att man 
skulle förvänta sig att endogena och exogena effekter till sin natur eller 
omfattning skulle vara radikalt annorlunda i t.ex. Sverige i jämförelse 
med andra länder. 

Grafisk illustration av grannskapseffektfrågan – ett pågående 
forskningsprogram 
Figur 3 nedan pekar ut två hypotetiska samband, som vi menar ligger 
till grund för planering för social och/eller etnisk blandning. Socialpo-
litiskt centralt är samband (2), där man kort uttryckt har föreställ-
ningen att människors sociala möjligheter bland annat beror på omgiv-
ningsfaktorer i grannskapet. Att bo i ett ”utsatt område” antas försämra 
de sociala möjligheterna, t.ex. invandrares integration på arbetsmark-
naden och deras möjligheter att snabbt tillägna sig en funktionell 
svenska (ny språkkompetens). Med bättre social, och i exemplet et-
nisk, blandning antas individens sociala möjligheter växa. Den tidigare 
teorigenomgången visar att medan vissa teorier (särskilt om endogena 
effekter) betonar att befolkningssammansättningen skapar grannskaps-
effekter genom inverkan på individernas sociala interaktion (illustrerat 
av pilarna 2 och 4 i figur 3) menar de som betonar korrelerade effekter 
(pil 3) att utfallen inte behöver ske via påverkan på attityder och bete-
enden. Redan det faktum att en befolkning är fattig eller politiskt svagt 
organiserad kan ge effekter via relativt sämre kvalité i skolor, trans-
portsystem eller via stigmatisering.  

Genom att bygga varierat med avseende på upplåtelseformer, 
hustyper och lägenhetsstorlekar antas olika typer av hushåll lockas till 
att efterfråga en bostad i det aktuella bostadsområdet. Man antar såle-
des att samband (1) gäller: varierad mikrostruktur i bostadsstocken 
leder till varierad social sammansättning och med ökad klassmässig 
variation och variation i hushållstyper antas också den etniska sam-
mansättningen bättre avspegla stadsgenomsnittet. Logiken kan före-
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falla välgrundad men exempel finns på att rykten, stigmatisering och 
bristfälliga kommunikationer kan producera boendesociala samman-
sättningar som alls inte avspeglar mikrostrukturens variation. Detta 
behöver dock undersökas vidare.  

Figur 3. Schematisk illustration av grannskapsforskningens och bo-
stadsplaneringens grundläggande antaganden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bostadsstockens mikrostruktur 
(bostadsområdenas sammansättning 
av hustyper, upplåtelseformer mm) 

etsstorlektasstorlekar)

Bostadsområdenas klassmässiga och 
etniska sammansättning 

Källa: Andersson 2008, s. 51. 
 
I resten av uppsatsen lämnar jag samband (1) därhän och fokuserar 
istället på grannskapseffektfrågan, dvs. den nedre delen av figur 3. 

Kort om metod och material 
Forskningen kring grannskapseffekter har att hantera en rad metodpro-
blem, och jag ska här nämna tre av dem. Det första, som särskilt borde 
intressera geografer, är skalfrågan. Hur mäter och avgränsar vi rele-
vanta grannskap? Den hypotes vi vill pröva är om möjligheterna för 
vissa bestämda sociala utfall påverkas av i vilken omgivning individer 
befinner sig eller har befunnit sig. Detta är både ett teoretiskt problem 
och ett empiriskt. Det empiriska handlar som lätt inses om att forskare 
behöver tillgång till områdesdata och man är då ofta fångad av den 
rådande administrativa indelningen. Man kan därför se forskare som 

Social interaktion 
Effekter på attityder och 

beteenden 

Sociala möjligheter 

(1

(2 (3

(4
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t.ex. använder data om församlingar som de områden man antar påver-
kar sociala utfall för individer. Man hamnar då i frågan hur relevant en 
församling är som omgivning. Bortsett från att moderna människor 
knappast känner till församlingens gränser och inte heller identifierar 
sig med socknar är det ett faktum att församlingar socialt sett är 
mycket heterogena, vilket betyder att de ger mycket bristande infor-
mation om enskilda individers faktiska sociala omgivning. I vilken 
församling man bor är mindre viktigt än var inom församlingen. Ett 
annat sätt att säga detta är att landets 2500 församlingar är alltför stora 
grannskapsenheter. Medan andra länders forskare fortfarande har 
mycket stora problem med tillgången till data på en mer relevant 
grannskapsnivå har inte längre svenska forskare sådana problem. 

Om det första problemet handlar om rum handlar nästa problem 
om tid. Eftersom vi är intresserade av dynamiska aspekter, där idén är 
att en exponering av och i en viss omgivning antas få konsekvenser 
senare i tiden behöver vi longitudinella data om individer och omgiv-
ningar. Också detta problem är mycket stort för många forskare i andra 
länder men ingenstans är det så litet som för svenska forskare. Vi har 
goda möjligheter att i register av olika slag få långa tidsserier för i 
praktiken hela befolkningen. 

Ett tredje problem är den s.k. självselektionsfrågan. Kan vi vara 
säkra på att de effekter vi mäter i själva verket har orsakats av egen-
skaper hos omgivningen? Kan det inte vara så att vi i själva verket 
mäter en kompositionell effekt, dvs. att människor med vissa demogra-
fiska och sociala egenskaper valt att bo i ett visst område och att det 
utfall vi iakttar skulle ha blivit detsamma om individen haft en annan 
omgivning? Detta är ett svårt problem där vi sällan med säkerhet kan 
säga att vi löst det. En hel del handlar om att vi inte har tillräckligt rik 
information om individerna. Vi kan ha goda data om kön, ålder, för-
äldrar, utbildning, inkomster, bidragstagande mm, men det saknas ofta 
information om exempelvis individers sociala förmåga, sociala nätverk 
och motivation. 

Vi kan urskilja tre huvudsakliga strategier inom grannskapsef-
fektsforskningen. Den första riktar intresse mot frågans ”svarta låda”, 
dvs. forskare försöker öka vår förståelse av hur individers sociala in-
teraktion ser ut, ofta med surveymetoder eller kvalitativ metod. I Sve-
rige har helt nyligen t.ex. Danielle van der Burgt (2007) studerat hur 
barns kompiskontakter ser ut. Hur rör sig barn geografiskt och vem 
umgås de med? Bidrar boendesegregationen till att resa kontaktbarriä-
rer mellan barn från olika bostadsområden? 
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De två andra ansatserna baseras på utfallsanalys, där den ena ut-
nyttjar experimentell design – bland annat för att komma runt självse-
lektionsproblemet – och den andra baseras på storskaliga registerbase-
rade longitudinella data. De experimentella studierna har främst gjorts 
i USA och i relation till deras ”Moving to Opportunity Programme”. 
MTO är ett demonstrationsprogram som bedrivits i fem amerikanska 
städer och som i korthet går ut på att fattiga, företrädesvis svarta, hus-
håll flyttas från innerstadsgetton till vitare och mer medelklasspräglade 
förorter. I vissa fall beror flyttningen på att hus rivs och hushållen er-
bjuds nya bostäder i andra områden. I en hel del fall har hushållen inte 
heller kunnat välja destination, varför självselektionsaspekterna undan-
röjs. Man gör sedan före/efter-studier av hushållen (dvs. kartlägger 
deras situation före och efter flyttningen) och man fokuserar på allt 
ifrån barnens och ungdomarnas sociala situation, deras studieprestatio-
ner, brottlighet, attityder och trivsel, till de vuxnas utbildnings- och 
arbetsmarknadskarriärer. Jag känner inte till vare sig något motsva-
rande europeiskt program eller någon europeisk studie inom grann-
skapseffektsforskningen, som baseras på så kallad experimentell de-
sign.  

Den tredje ansatsen, longitudinella registerbaserade individstudier, 
har dominerat den svenska forskningen på området. Som jag antytt har 
svenska forskare exceptionellt goda möjligheter att bidra till forsk-
ningen på detta område. Möjligheterna beror främst på: 

 
a. tillgång till geo-kodad individuell information om hela befolk-

ningen. Genom koppling av fastighetsregister och befolknings-
register vet vi i vilken geografisk punkt varje invånare har sin 
(officiella) bostad. Forskare kan därmed konstruera egna geo-
grafiska indelningar (grannskap) 

b. tillgång till dessa data över tid, vilket möjliggör dynamiska 
analyser. Vi kan exempelvis studera boende som bott olika lång 
tid i samma bostadsområde 

c. en förhållandevis god access för forskare till olika register. Vissa 
andra länder har liknande data men begränsar forskares tillgång 
till dem. 
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Empiriska fält, exempel på frågor som intresserat  
svenska forskare 

Utbildning 
Det finns äldre forskningsbidrag från skolforskningens område, exem-
pelvis Arnman & Jönssons avhandling från 1985, som indirekt prövar 
frågan om kontexteffekter. Genom att jämföra utfall för arbetar- re-
spektive medelklassbarn som går i skolor med olika elevsammansätt-
ning kan de visa att klassernas sammansättning spelar roll. Dessa frå-
gor har fått en radikalt ökad uppmärksamhet under de senaste fem 
åren. Skälen är både fördjupad social och etnisk segregation och infö-
randet av mer valfrihet i utbildningssystemet (friskolor mm).  Bland 
intressanta bidrag kan nämnas Dryler (2001), Andersson E. (2001), 
Szulkin & Jonsson (2004), Nordin (2005), Skolverket (2006), Anders-
son, E. & Subramanian (2006) och Brännström (2007). Flera av dessa 
är främst inriktade på den etniska dimensionen – bedömer betydelsen 
av andelen elever med invandringsbakgrund– och resultaten är inte 
samstämmiga. Brännströms bidrag handlar om gymnasiebetyg och han 
försöker urskilja betydelsen dels av boendesegregation, dels av skol-
segregation. Precis som i den finske sociologen Timo Kauppinens stu-
dier av Helsingfors (2007), når Brännström slutsatsen att elevsamman-
sättningen i skolorna betyder mer för utfallet än befolkningssamman-
sättningen i elevernas bostadsområden. Negativa effekter av koncent-
ration av hushåll med försörjningsstöd (socialbidrag) i bostadsområden 
är tydliga endast för unga män med invandringsbakgrund. Dessa före-
faller inte heller gynnas av att gå i en skola där en stor andel av barnen 
har resursstarka föräldrar. 

Politiskt deltagande och social tillit 
Det finns mig veterligen endast en svensk studie som undersökt frågor 
rörande politiskt deltagande i ett grannskapseffektsperspektiv. Stats-
vetaren Per Strömblad (2003) drar i sin avhandling slutsatsen att den 
politiska uppmärksamheten på utsatta bostadsområden är motiverad. 
Han använder surveydata från nio relativt sett fattiga bostadsområden i 
stockholmsregionen och finner negativa effekter på politiskt delta-
gande av hög arbetslöshet. I dessa nio områden varierar andelen per-
soner med utländsk bakgrund och denna variation utnyttjas för att sär-
skilt bedöma den faktorns betydelse. Strömblad finner positiva effekter 
av hög andel invandrade och knyter detta utfall till effekter av den 
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förda områdesbaserade politiken, som således skulle uppmuntra till 
politiskt deltagande. Det positiva sambandet beror alltså enligt Ström-
blads tolkning inte på att det bor många invandrare i ett område utan 
på att det i områden med många invandrare uppmuntras till deltagande 
i projekt och olika typer av planeringsmöten. 

Ovan nämnda Brännström har en uppsats i avhandlingen från 2006 
som fokuserar på frågan om social tillit och hur tilliten påverkas bland 
annat av upplevelse av otrygghet. Han finner att trygghetsfrågorna är 
viktiga men understryker att studien inte kan tas till intäkt för att hävda 
att detta direkt beror på befolkningssammansättningen i bostadsområ-
den. Brännström är genomgående försiktig med att säga att grann-
skapseffekter existerar och titeln på hans avhandling ”Phantom of the 
neighbourhood” säger kanske det mesta om hans slutsatser. Grann-
skapseffektsforskare jagar något svårfångat, undflyende och kanske 
rentav fantasiartat. 

Hälsa 
Studier av skilda aspekter av hälsa är vanliga inom grannskapseffekts-
forskningen. Det handlar om olika kroppsliga och mentala sjukdoms-
panorama men också om dödlighet. Bland annat har Hjern (1998) stu-
derat invandrade barns hälsa och hur den varierar med boendeadresser 
i stockholmsregionen. Sundquist, Malmström och Johansson har pro-
ducerat flera artiklar, bland annat en från 1999 med fokus på hjärtbe-
svär. Man använder typiskt multinivåanalyser och försöker separera 
effekter knutna till individuella egenskaper från effekter av omgiv-
ningen. I en intressant brittisk studie studerar hälsoforskare om före-
komsten av fetma i befolkningen delvis kan ses som resultat av grann-
skapseffekter. Genom att knyta geografiska data om matintag (diet) 
och motion (möjligheterna att röra sig) till individuella egenskaper når 
de slutsatsen att bostadsområdens fysiska och sociala sammansättning 
har viss inverkan på förekomsten av fetma (Stafford et al. 2008). Ex-
emplet, som således inte är hämtat från svensk forskning, påvisar ändå 
bredden av frågor som är föremål för studier av grannskapseffekter. 
Just hälsofrågor – och brottslighet– är teman som länge dominerat 
grannskapseffektsforskningen. 

Inkomstutveckling och arbetsmarknadskarriär 
Tidigare nämnda avhandlingar av Eva Andersson och Lars Brännström 
innehåller också analyser av socioekonomisk karriär i ett grannskaps-
effektperspektiv. Tematiken har även intresserat Susanne Urban 
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(2008) och Petra Sundlöf (2008). Jag väljer här att kort sammanfatta 
de resultat vi fått fram i ett FAS-finansierat forskningsprojekt, där 
även Sundlöf arbetat. Undertecknad har i samarbete med forskare från 
USA (George Galster, Detroit), Nederländerna (Sako Musterd, 
Amsterdam) och Finland (Timo Kauppinen, Helsingfors) analyserat 
inkomst- och sysselsättningsutveckling för vuxna i Sverige i 
perspektiv av den eventuella förekomsten av grannskapseffekter. 
Flertalet av dessa studier är nu under utgivning i olika tidskrifter. De 
baseras alla på longitudinella och geokodade individdata, där alla 
vuxna personer (16–64 år) antingen i hela Sverige eller i storstadsregi-
onerna följs under 1990-talet och en bit in på 2000-talet. 

Vi menar oss finna relativt tydliga grannskapseffekter för inkomst- 
och sysselsättningsutveckling också om vi i multivariata analyser in-
kluderar en rad individ- och hushållsegenskaper (som ålder, civilstånd, 
utbildningsnivå, kommuntillhörighet, etnisk bakgrund, förekomst av 
förtidspension, föräldraledighet, sjukdom mm). Vi finner att effekterna 
är starkare för män än kvinnor och att de är starkare i storstäderna jäm-
fört med landet i övrigt. Styrkan i grannskapseffekterna beror emeller-
tid också på hur kontexten mäts. Vi har prövat en rad olika mått på 
befolkningssammansättningen i bostadsområden, t.ex. mått som base-
ras på utbildningsnivå, etnisk sammansättning och på inkomststruktur. 
Vi finner oftast starkare effekter om inkomststrukturen används som 
mått på grannskapsegenskaper. (Andersson, Musterd, Galster, Kauppi-
nen (2007)).  

I en parallell studie har vi ställt frågan om befolkningssamman-
sättningens betydelse varierar inte bara med kön och storstad/ej stor-
stad, utan också med individens egen sysselsättningsstatus (Galster, 
Kauppinen, Musterd, Andersson (2007)). Stor närvaro av högin-
komsttagare i ett grannskap har en positiv effekt på den genomsnittliga 
individens egen inkomstutveckling men är närvaron av höginkomstta-
gare också betydelsefull om man själv har en svag arbetsmarknadssi-
tuation? Svaret på denna fråga är nej och resultatet kan tolkas som stöd 
för hypotesen att informella sociala nätverk (som delvis kan utgöras av 
grannar) spelar roll för arbetsmarknadsframgång men att dessa nätverk 
sällan inkluderar personer med stora skillnader i materiella levnads-
villkor. 

Vi har också gjort en särskild analys av en annan omdiskuterad 
tematik: vinner eller förlorar enskilda invandrare på att bo koncentrerat 
bland landsmän? Vi finner att man förlorar ganska rejält, med undan-
tag för de första två åren efter invandring. Kombinationen av hög ar-
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betslöshet och många landsmän i närheten ger tydligt negativa effekter 
för inkomstutvecklingen (Musterd, Andersson, Galster, Kauppinen 
(2008). Effekterna är tydligt negativa också av att bo bland andra in-
vandrare med reservation för att detta endast gäller om arbetslösheten 
överstiger 4–5 procent i sådana svenskglesa kluster.  

Vi har slutligen också prövat skalfrågan och vi har gjort det utifrån 
följande hypoteser (Andersson & Musterd 2010). Vi antar att de endo-
gena effekterna, dvs. effekter som beror på social interaktion och bete-
endepåverkan i grannskap, är störst på den mycket lokala nivån (ett 
område runt bostaden där man möter andra) men mindre om vi relate-
rar individer till exempelvis stadsdelar. Vi antar vidare att korrelerade 
effekter (strukturella effekter som följd av geografiskt varierande in-
stitutionella villkor och geografiska lägesegenskaper) opererar på 
högre geografiska nivåer. Viktigt att tillägga är emellertid att om en 
stadsdel har sämre förutsättningar så gäller det rimligen också för bo-
ende i varje del av stadsdelen. Eftersom vi i den analys vi gjort inte 
kan skilja på ursprunget till effekterna blir den samlade hypotesen att 
vi förväntar oss starkare omgivningseffekter på den mycket lokala 
nivån (där såväl endogena och korrelerade effekter verkar) och svagare 
på högre nivåer (där endast korrelerade effekter kan förväntas vara 
märkbara). 

Vi har för vardera av de tre svenska storstadsregionerna (Stock-
holms, Göteborgs, Malmö arbetsmarknadsregion, totalt 65 kommuner) 
prövat betydelsen av fyra omgivningar: (1) kommun, (2) Sams-om-
råde, (3) ett område bestående av alla som bor inom 250 m från indivi-
den samt (4) ett område bestående av alla inom 50 m. I de två senare 
fallen får varje individ sin egen, individspecifika, omgivning. Vi har 
undantagit glest befolkade delar av storstadsregionerna. Minimikravet 
är att varje individ ska ha minst 10 personer i sin omgivning. Vi an-
vänder två multivariata tekniker, en vanlig linjär regressionsmodell för 
att analysera inkomstutveckling och en logistisk regressionsmodell för 
att analysera risken för arbetslöshet.  

Bägge metoderna ger stöd för hypotesen att effekter av omgiv-
ningen avtar ju större område som definieras som omgivning; från 
betydande effekter i närmiljön till svaga eller obefintliga på kommun-
nivå. I samma studie visar vi också att grannskapseffekterna är betyd-
ligt starkare i stadsdelar som under de senaste tio åren varit föremål för 
särskilda insatser.  
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Problemet med vistelsetid 
Förutom de redan diskuterade problemen med grannskapens geografi 
finns betydande problem också med tidsdimensionen. I allt väsentligt 
saknas studier som belyser denna problematik. För det första antyder 
flera av teorierna på området på att individer som bor i ett bestämt 
område omedelbart skulle påverkas av att bo där. Det gäller t.ex. de 
som betonar korrelerade effekter (rumslig mis-match, extern stigmati-
sering etc.). Samma typ av mer direkta genomslag antas för vissa av de 
endogena förklaringsmodellerna (sociala nätverk, lokal konkurrens om 
knappa resurser och kanske också relativ deprivation). Andra effekter 
kan antas uppstå först på längre sikt, dvs. efter flera års “exponering” 
(socialisering liksom annat som hänförs till lokala social interaktion). 
För det andra kan man anta att effekterna också har olika varaktighet, 
så att vissa skulle upphöra så snart man flyttat medan andra – särskilt 
om utbildningen eller hälsan påverkas – kan få livslånga konsekvenser.  

Sverige är en välfärdsstat med internationellt sett relativt höga am-
bitioner att fördela resurser efter behov. Jag har tidigare argumenterat 
för att grannskapseffekter bör vara av mindre omfattning i länder med 
denna ambition. Också en annan aspekt skulle tala i samma riktning, 
nämligen att ”utsatta områden” i Sverige knappast kan betraktas som 
permanenta bostadsmiljöer för särskilt många. Medan inlåsningsten-
denser rapporteras från vissa länder – särskilt de länder som organise-
rat boendet för fattiga i form av ”social housing” – är genomgångska-
raktären tydlig i Sveriges ekonomiskt fattigare bostadsområden.  Folk 
stannar helt enkelt inte särskilt länge. Jag vill avslutningsvis proble-
matisera grannskapseffektfrågan med data som understryker den dy-
namik som råder (se också Andersson & Bråmå 2004, Bråmå 2006).  

Jag har valt två intill varandra belägna bostadsområden i nord-
västra Stockholms stad. Ett av dessa, Spånga, är ett typiskt medel-
klassområde, präglat av genomsnittligt höga inkomster och egnahem. 
Få är arbetslösa. Spånga hade år 1990 ungefär 6600 invånare. Grann-
området, Tensta, hade drygt 15500 invånare, flertalet med utländsk 
bakgrund och flertalet bosatta i hyres- och bostadsrätt. Som bekant har 
Tensta varit en av de stadsdelar som i olika former av statlig och 
kommunal områdespolitik betraktats som särskilt utsatt. 

I figur 4 och 5 anges år för år hur stor andel av 1990 års kohort av 
bosatta som är kvar i respektive område. Värdena anges per ålders-
grupp eftersom rörligheten varierar stort efter ålder. Den höga utflytt-
ningen av yngre är ett påfallande drag; hälften av 20–29-åringarna är 
borta redan efter tre år. Efter 14 år (2004) är endast en till två av tio 
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fortfarande bosatt i området. Rent allmänt är utflyttningen högre i 
Tensta än i Spånga. Den ursprungliga Spångabefolkningen var halve-
rad till år 2000 medan halva Tenstakohorten var borta redan 1996. I 
slutet av perioden bodde 27 procent av Tenstakohorten fortfarande i 
området, att jämföras med 38 procent i Spånga.  

Nåväl, vad betyder detta för grannskapseffektfrågan? Det beror 
förstås på. Om man är intresserad endast av effekter som antas bero på 
långvarigt boende i specifika miljöer bör man fokusera på just kvarbo-
ende. Men om kvarboendekravet ställs alltför högt kvalificerar sig en-
dast en minoritet för att delta i underlaget för studien och troligen är en 
sådan grupp en också i andra avseenden selekterad grupp av de boende 
(se Galster et al. 2007). Å andra sidan öppnar dessa data för studier 
som mer direkt också försöker fånga betydelsen av olika långa vistel-
setider; man kan således jämföra utfallet för personer som bott tre, fem 
eller tio år i samma område under uppväxttiden. På liknande sätt kan 
man också följa personer över tiden för att bedöma varaktigheten i 
eventuella grannskapseffekter. Man ska dock ha klart för sig att de 
metodologiska utmaningarna är mycket stora. 

Figur 4. Stannfrekvenser 1990–2004 för 1990 års befolkning I Spånga, 
Stockholms stad. Kohortstorlek: N=6617 år 1990; 2537 år 2004; 
samskod: 1800149. 
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Figur 5. Stannfrekvenser 1990–2004 för 1990 års befolkning I Spånga, 
Stockholms stad. Kohortstorlek: N=15567 år 1990; 4206 år 2004; 
samskod: 1800151. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

Total cohort

50-64

40-49

30-39

20-29

10--19

0--9

Källa: GeoSweden 2004, Institute for Housing & Urban Research, Uppsala 
university. 

Slutsatser 
Förekomsten av grannskapseffekter utgör som jag ser det ett argument 
inte bara för att försöka motverka segregationen som sådan utan också 
ett stöd för att som en del av metodarsenalen arbeta med kompensato-
riska områdesbaserade insatser. Det breda antisegregationsarbetet 
måste vara långsiktigt att syfta till byggandet av socialt mer heterogena 
boendemiljöer inom ramen för svensk generell politik och planering. 
Även huvuddelen av de för enskilda individer negativa effekterna av 
segregation måste motverkas genom individinriktad välfärdspolitik. 
Det finns dock också skäl att kritisk pröva hur olika transportmässiga 
och andra institutionella villkor varierar mellan bostadsområden inom 
städerna och sannolikt också att särskilt stödja de delar av städerna där 
arbetslösheten och koncentrationen av låginkomsttagare är särskilt 
hög.  

Det finns starka skäl både för ytterligare forskningsinsatser och 
självfallet också för att påpeka att ett påvisande av grannskapseffekter 
inte ska tolkas deterministiskt. Det finns mycket som påverkar en indi-
vids levnadsvillkor och formandet av sociala möjligheter och grann-
skap intar i detta perspektiv knappast huvudrollen. Mitt intryck av ett 
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allt annat än enhetligt forskningsområde är ändå att segregationsfrågan 
är en för framtiden mycket central aspekt av formandet av sociala re-
lationer i urbana miljöer. Fördjupad segregation ger inte bara näring åt 
föreställningar om Vi och Dom, den medverkar också till reproduktion 
av sociala orättvisor. 
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Grannskapet som planeringsenhet1 

Av Susanne Urban 

Förväntningarna på grannskapet som lösning på samhällets och sta-
dens olika problem återkommer gång på gång i olika skepnader. I 
denna text presenteras några olika planeringsteoretiska ideal om 
grannskapet som dominerat vid olika tidpunkter.  

Planering innebär en anpassning till den förväntade eller önskade 
framtiden, samtidigt som den också syftar till styrning av denna fram-
tid (Olsson och Therborn 1991). När man beskriver planeringens ideal 
synliggörs därför även den förväntade framtiden som planeringen för-
söker påverka eller anpassa sig till. Idealet om grannskapets fysiska 
utformning och tanken om dess betydelse för det sociala livet i grann-
skapet och i staden, speglar även inställningen till samhällsplanering-
ens betydelse. Stadsplaneringen kan antingen vara en del av männi-
skornas strävan till att härska över naturen (som i det här fallet blir 
”den naturligt framväxande staden”) alternativt ingå i en anpassning 
till ”den naturliga ordningen” i staden. Den dominerande inställningen 
till vad som är naturligt, önskvärt eller vad som är påverkbara konse-
kvenser av exploatering och ojämna maktresurser varierar i olika tider. 
Gemensamt för de olika grannskapsidéerna är en inställning att det är 
möjligt att planera samhället, det vill säga att det går att kontrollera 
stadslivet och stadens tillväxt.  

Idéerna om staden och dess problem rymmer olika föreställningar 
om vad som är angelägna samhällsproblem och hur lösningarna ser ut 
(och hur, var eller med vem, lösningen ska uppnås). Problem och för-
slag på åtgärder påverkas av förhållandena som råder i staden, till ex-
empel befolkningsfördelningen i det geografiska rummet, men är 
också konsekvenser av en maktkamp om utrymmet på den offentliga 
arenan där diskussioner om problemen förs. Formuleringen av stadens 
                                                 
1  Stort tack till Josefin Haglund som hjälpte mig med referenslistan. Jag vill också 

tacka flera deltagare på Vadstena forum 2008 för givande diskussioner, vilket 
bidragit till att vidareutveckla texten. 
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problem får konkreta konsekvenser i form av statliga eller kommunala 
åtgärder, hur bebyggelsen utformas eller om sociala åtgärder sätts in. 

Materialet som jag utgår ifrån är en textanalys av regionala, kom-
munala och lokala planeringstexter från Stockholmsregionen, samt en 
översikt om forskning om bostadssegregation i Sverige. Textanalysen 
och forskningsöversikten ingår delvis i förarbetet till min avhandling, 
och en stor del av texten i detta kapitel återfinns också i avhandlingen 
(Urban 2005, kapitel 2 och 3). Det som jag särskilt har letat efter här är 
olika idealtyper av föreställningar om hur den fysiska utformningen av 
bostadsområdet påverkar demokratiska processer hos dess invånare. 
Den analytiska metoden innebär att jag letar efter motsatser, om något 
framställs som hot – vad framställs då, explicit eller implicit, som 
löfte, och vice versa? Idéerna presenteras som en uppsättning av mot-
satta påståenden, och ambitionen är att renodla olika idéer från var-
andra i olika idealtyper, vilket naturligtvis innebär en förenkling av 
den planeringsteoretiska diskussionen. Idealtyperna ska förstås som 
förenklade modeller av en komplicerad verklighet, i syfte att åskådlig-
göra skillnaderna mellan olika grannskapsideal. Nedan presenteras 
fyra olika idealtyper under rubrikerna ”grannskapets gemenskap”, 
”kritik mot privatiseringen av offentliga rum”, ”grannskap för samar-
bete” och ”från Chicago till Los Angeles – från förort till postmoderna 
grannskap?”. Därefter följer en sammanfattning och diskussion av 
analysen. 

Grannskapets gemenskap 
Under efterkrigstiden stod den demokratiska och offentliga debatten i 
fokus för samhällsdiskussionen. Det fanns en oro för att det intensiva 
stadslivet skulle leda till att människorna utvecklade avskärmande och 
isolerande förhållningssätt mellan varandra vilket skulle leda till en 
större ensamhet: ”alienation”. Denna diskussion känns igen redan från 
Simmel (1903) och Cooley (1909). Mest känt är diskussionen ifrån 
Wirths artikel ”Urbanismen som livsform” från 1938. Bristande pri-
märkontakter skulle i de första grannskapsidéerna kompenseras genom 
att skapa nära sociala relationer i grannskapet. Kombinationen av den 
effektiva staden och det goda från landsbygden ingick i det ideal om 
Trädgårdsstaden som Ebenezer Howard (1945, originalet från 1889) 
skisserade i England, och som vidareutvecklades av bland andra Ray-
mond Unwin i England i början av 1900-talet (Unwin 1912) och av 
Clarence Perry i USA (Perry 1929). Genom att bygga avskilda mindre 
städer som var sammanbundna med järnvägar skulle stadens storska-
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lighet undvikas och närheten till naturen bevaras. I den mindre staden 
skulle en gemensam solidaritet kunna bevaras. Idealet var att skapa en 
gemensam anda för stadens bästa där alla har viktiga uppgifter. I de 
konkreta planeringsidealen ingick trafikseparering och gemensamhets-
anläggningar där människorna skulle lära känna varandra. 

Med målsättningen om ge arbetarna tillgång till hälsosamma bo-
städer infördes förmånliga lånevillkor för att bygga egna småhus – 
”egna hem” – i Sverige år 1927. Trots målsättningen om att det skulle 
riktas till arbetarna blev det ändå begränsat till familjer med relativt 
stora resurser (för översikter och diskussioner om samhällsplaneringen 
i Sverige och Stockholm, se till exempel också Johansson 1991, Hall 
1996 och Lilja 1999). Trångboddheten fortsatte att accelerera, och 
snart behövde idealet för arbetarnas boende anpassas till materiella 
realiteter. I skriften acceptera (Asplund 1931) formulerades 1930-ta-
lets ideal; praktiskt och förnuftigt var mottot. I funktionalismens namn 
byggdes smala terränghus med optimala planlösningar för att så bra 
som möjligt utnyttja utrymmet, för bästa möjliga ljusintag med avlopp, 
vattentoalett och ström.  

Bostadspolitiken var en av framstegens viktigaste motor i den 
svenska välfärdspolitiken. Arbetarklassens boende sågs som ett mora-
liskt hot mot hela samhället. Byggandet av folkhemmet och förbätt-
randet av arbetarklassens boende var därför en viktig social fråga. 
”Arbetarkvarteren var mörka fläckar, ett slags virus som hotade hela 
samhällskroppen med sitt smuts, snusk och mörker. I de trånga arbe-
tarbostäderna flöt gränserna och kroppsvätskorna, sexualiteten var 
okontrollerad och superiet samsades med en oacceptabel hedonism. Så 
definierades arbetarklassen och dess boende som ett problem.” (Wir-
tén, 1998:55). 

Efter andra världskriget oroades forskarna åter av stadens brist på 
primärkontakter. Med fascistiska diktaturer i färskt minne ersattes 
rädslan för avskärmande förhållningssätt och ensamhet med en oro för 
att de minskade primärkontakterna skulle skapa ”massmänniskor” som 
lätt kunde ledas av en diktator. De ytliga kontakterna som frodades i 
staden sågs alltså nu även som ett hot mot demokratin. Sveriges första 
sociologprofessor Torgny Segerstedt argumenterade för att primär-
kontakterna var grundläggande för att skapa den demokratiska männi-
skan. Att må bra och ha tillgång till primärgrupp(er) sågs som en för-
utsättning för att kunna delta i den offentliga diskussionen och den 
demokratiska processen. Inbakat i målsättningen om gemenskap fanns 
ofta en föreställning om att individer med svag ställning i samhället 
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behövde komma samman för att kunna hävda sina intressen. Det 
kunde användas som argument för det homogena grannskapet där ge-
menskapen bygger på likhet (men enligt Howards egen text från 1945 
skulle arbetare av ”alla sorter” uppfyllas av en gemensam anda kring 
att skapa och upprätthålla Trädgårdsstaden). I detta resonemang 
passade grannskapsidealet från Perry in. I ett avgränsat bostadsområde 
med gemensamhetsanläggningar skulle familjen och de goda grann-
kontakterna upprättas och bevaras.  

På 1940-talet var Sverige ett av de länder i Europa som hade störst 
bostadsbrist, och när andra världskriget var slut sattes planerna för 
bostadsbyggandet igång (jämför Nyström 1989). Idéerna om 
grannskapet som en effektiv enhet för att lösa tekniska bostads- och 
trafikfrågor, och idéerna om att stimulera det sociala livet i 
grannskapsenheter, fick en gemensam höjdpunkt i reaktionen efter 
funktionalismens bebyggelseidéer på 1940-talet. Målsättningarna 
beskrevs av Uno Åhrén i en bilaga till den bostadssociala utredningen 
1945. Han hävdade att ”Den gruppgemenskap som tidigare fanns i 
familjen, grannskapet, samhället, har mer eller mindre grundligt 
upplösts” (Åhrén 1945:612). Grannskapsidealet innehöll bland annat 
tankar om att gemensamma anläggningar och en öppen skola skulle 
stimulera det lokala sociala livet. I ett centrum skulle det kollektiva 
livet inom området sammanstråla på ett naturligt (Åhrén 1945:624). I 
grannskapet skulle praktiskt samarbete kring gemensam-
hetsanläggningar göra den formella demokratin reell (Franzén och 
Sandstedt 1993). Boendet i grannskapsenheter skulle gynna männi-
skors vilja till samarbete och göra dem till ”vakna och aktiva medbor-
gare.”  

Ett socialt och politiskt mål bör vara tämligen självfallet, nämligen att sträva 
efter att åstadkomma sådana samhällen som i den mån miljön kan utöva in-
flytande härpå, gynnar skapandet av människor som är ”social-minded”, som 
är aktivt intresserade av gemensamma angelägenheter, har förmågan av eget 
kritiskt tänkande i sådana frågor och som är inställda på kooperation med 
andra människor för att åstadkomma behövliga samhälleliga reformer. Kort 
sagt att gynna bildandet av en demokratisk människotyp, för vilken friheten 
och självständigheten kombineras med social ansvarskänsla. (Åhrén 
1945:614) 

Förutom målsättningar som rör samhällets demokrati fanns också ar-
gument för avgränsning av grannskapet som bygger på omtanke om 
människornas psykiska hälsa. Det avgränsade grannskapet skulle 
minska stadslivets instrumentella förhållningssätt som i de offentliga 
rummen till exempel innebär undvikande av ögonkontakt, en form av 
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avskärmande från omgivningen (jämför Goffman 1971). Genom att 
skapa mera avskilda, privata utrymmen i staden där människorna kan 
uppleva kontroll och inte behöver utveckla försvarsmekanismer för att 
undvika oönskade kontakter erhålls en möjlighet att få social kontroll i 
sitt grannskap. Att dela in staden i grannskapsenheter framhävs då som 
ett sätt att få kontroll i en kaotisk och hotfull omgivning.  

Det finns också argument för klassmässigt homogena grannskap 
med motiveringen att underlätta för arbetarklassen att föra en enad 
kamp. Liknande argument användes för att bevara ”svarta grannskap” i 
USA i kampen mot ”de vitas” förtryck. Försök att blanda klasser med 
varandra kan ur ett sådant perspektiv uppfattas som försök att ”härska 
genom splittring”. En homogen befolkningssammansättning motiveras 
då inte med demokrati eller fred, utan istället med strävan mot sam-
hällsförändringar.  

Argument för homogena grannskap återkommer inom brottsbe-
kämpning där det ofta refereras till Newmans ”defensible space” 
(Newman 1972). Defensible space eller ”försvarbart utrymme” som 
det kanske kan översättas till, skapas genom att man organiserar of-
fentliga platser så att ägandeskap upplevs. Utan den sociala kontrollen 
”… flyter den hotande omgivningen in. Kriminalitet, våld och me-
ningslös förstörelse breder ut sig” (Olsson med flera 1997:86). Indel-
ningen av stadslivet i grannskapsenheter kan ses som ett sätt att skydda 
stadens invånare mot stadens anonymisering och våldsamhet. Det kan 
också tolkas som en längtan till en traditionell bygemenskap, till förlo-
rad ”gemeinschaft” (Asplund 1991). 

Kritik mot privatiseringen av offentliga rum 
De sociala visionerna i grannskapsidealen på 1940-talet kritiserades på 
1950-talet. På 1960-talet blev samhällsplaneringen åter mera inriktad 
på att lösa tekniska problem. Forskarna började ifrågasätta de fysiska 
förbättringsåtgärdernas möjligheter att påverka det sociala livet (Dahl-
ström 1951, Saarkoppel och Selander 1969). Även om det fanns soci-
ala visioner kom de i bakgrunden och ansågs vara önskvärda men ore-
alistiska. Man kan säga att samhällsplaneringens sociala engagemang, 
och en tro på att det lokala grannskapet skulle rädda samhället och de 
ensamma människorna till ett demokratiskt och varmt samhälle, byttes 
mot teknisk rationalitet. Social gemenskap byttes mot trafikseparering. 
Ekonomiska beräkningar tog vid där de sociala visionerna slutade.  

De nya förorterna som (inte bara i Sverige) började byggas på 
slutet av 1960-talet hade kvar grannskapstanken, men mestadels som 
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en praktisk byggnadslösning. Eventuella sociala vinster av att bygga i 
gårdsformation tillkom som en extra bonus till att det var lagom av-
stånd för lyftkranen att lyfta fram de industritillverkade husdelarna. 
Men så fort dessa förorter stod klara kom kritiken om avsaknad av 
sociala visioner i grannskapet. Beskrivningen av människorna i dessa 
områden var att de var ensamma, identitetslösa och passiva.  

Under 1970-talet tänkte man ofta att de sociala problemen skulle 
lösas genom socialarbetarnas grannskapsarbete (Daun 1976, Törnquist 
2001). Det inleddes en process mot att socialtjänsten skulle bli mera 
aktiv i samhällsplaneringen, bland annat i arbetet med en ny plan och 
bygglag. Samtidigt pågick ett förnyat intresse av ”naturens” positiva 
effekter för människor. Det ansågs att särskilt barnen behövde natur 
och inte storskaliga bostadsområden eller smutsig stadsluft, vilket även 
motiverade ”gröna vågen” med flyttlass ut på landet för familjer med 
möjlighet till det. Närhet till naturen var också argument för att fort-
sätta bygga förorterna avgränsade från innerstaden. Samtidigt som det 
skulle finnas väl fungerande kollektiva transporter till stadens alla 
ekonomiska, politiska och kulturella möjligheter i enlighet med träd-
gårdsstadsidealet från sekelskiftets början.  

Kritikerna av förortsstäderna menar att uppdelningen mellan in-
nerstad och förort bildligt och bokstavligt cementerade en social åt-
skillnad i den moderna svenska stadens grund. Det var först efter att 
miljonprogrammets områden havererat och orsakat våldsam debatt 
som integration och social blandning sattes upp som ett bostadspoli-
tiskt mål (Wirtén 1998). Sättet att bygga förorterna avskilda från sta-
den kritiserades för att resultera i sovstäder, och därefter att bidra till 
en förstärkt bostadssegregation. Integrationen i det lokala parallellt 
med segregationen från staden ses som en förortens paradox (Lilja 
2002). 

Lika starkt som vissa forskare argumenterar för fördelar med av-
skilda grannskap och privatiserade gårdar argumenterar andra för att 
detta ger negativa effekter och för betydelsen av de offentliga mötes-
platserna. Nätverken är inte längre bundna av det fysiska rummet på 
samma sätt som förr. När primärgruppernas betydelse för demokratin 
ifrågasattes, betonades istället den offentliga debattens betydelse för 
demokratin. Grannskapsplaneringen kritiserades eftersom den innebar 
att offentliga mötesplatser på gatan byttes mot halvprivata arenor i 
innergårdar. Med referens till Habermas teori om den offentliga sfä-
rens omvandling kritiserades grannskapsbyggandet för att vara ett led i 
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privatiseringen av offentligheten, vilket i sin tur ledde till en försvag-
ning av demokratiska diskussionen.  

Förespråkare för det offentliga stadslivet, stadsgatans rika flöde av 
passerande människor och den mängd möten som staden erbjuder, kan 
representeras av Jane Jacobs (1961). I sin uppmärksammade bok The 
Death and Life of Great American Cities kritiserade hon grannskaps-
planering som ytterligare ett led i att de offentliga rummen i fysisk 
bemärkelse försvinner när de privatiseras i inneslutna gårdar. En 
stadsgata med hög genomströmning av människor var enligt hennes 
tolkning ett tryggt område, vilket kan sättas i motsats till ett folktomt 
område. Hon menade att om isolering i privata grannskap skulle ut-
vecklas till ett allmänt beteende blir konsekvensen utomhus en utgles-
ning, kanske tomhet på gator och torg, vilket skulle innebära en trygg-
hetens dödsdom över staden. Dessutom menade hon att privata av-
skilda gårdar var tråkiga och därmed inte attraktiva, varken för barn 
eller vuxna. Synen på brottsbekämpning genom att bygga avgränsade 
grannskap med stor social kontroll, enligt Newmans recept, blev också 
kritiserat av andra forskare med ett strukturellt perspektiv med argu-
mentet att det inte är geografiska områden som producerar kriminalitet 
utan sociala processer.  

Argumenten för offentlig diskussion och för att skapa eller bevara 
offentliga miljöer (torg och liknande) kopplas samman till exempel 
hos Sennett (1978). Han menar att stadsplaneringens uppgift är att 
underlätta för det offentliga livet, ett liv som inkluderar opersonliga 
relationer och fysisk närhet till okända personer, inte att skydda män-
niskorna från stadslivet. Han menar att samhällsplaneringens uppgift 
bland annat är att utveckla de allmänna platserna till offentliga miljöer 
för konstruktiv samvaro mellan toleranta människor. I en senare text 
(Sennett 1990) kritiserar han stadsplaneringen för att ha bidragit till 
åtskillnaden mellan ”det inre och det yttre rummet”. Den moderna 
funktionalistiska rutnätsstaden har rest nya barriärer och gränser, såväl 
inom människan mellan hennes ”inåtvändhet” och ”utåtvändhet”, som 
mellan människor med olika etnisk tillhörighet och inkomster. Resul-
tatet blir en tilltagande splittring och främlingskap mellan grupper av 
boende i staden. Därför behöver det offentliga rummet återskapas för 
att tillåta olika människor att mötas, menar Sennet (se också Lilja 
2002). Den fysiska utformningen ges betydelse för identitetsskapande, 
möten och integration. 

Arkitekter och andra aktörer i stadsbyggandet återkommer ofta till 
betydelsen av att bygga offentliga mötesplatser för att ge den offent-
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liga debatten utrymme. Man menar att det offentliga livet beskärs i takt 
med att gårdar och andra ytor privatiseras. Grannskapets förespråkare 
menar istället att demokratiproblemet beror på stadslivets avsaknad av 
djupa sociala relationer, något som ett återskapande av lokal gemen-
skap kan råda bot på. Skillnaderna mellan de som menar att demokra-
tin förstärks i och med grannskapet och de som menar att den inte gör 
det ligger kanske i synen på klasskillnader. Medan tillbakablickandet 
mot gemenskapen i ett grannskap hänger ihop med klasskamp, så in-
nebär idealet om den totala demokratin som skapas i en gemensam 
offentlig diskussion istället att klasskillnaderna upphävs (Franzén och 
Sandstedt 1993:128).  

Grannskap för samarbete 
I mitten av 1980-talet uppmärksammades i Sverige såväl som i andra 
länder i Europa att förorterna blev allt mer invandrartäta. Med öronen 
riktade mot diskussionen om ”svarta ghetton” i USA sågs hotet som 
överhängande (se mera i detalj hur problemet formulerades i Urban 
2005, kap 3). Lösningarna på integrationsproblemet skulle till en bör-
jan rymmas inom den generella välfärdspolitiken. För att minska ris-
ken för vad som nu kallas för ”utanförskap” blev det viktigt att även 
försöka påverka den fysiska integrationen av invandrare, genom försök 
att sprida flyktingarnas bosättning på 1980-talet. Men när den nylibe-
rala vågens mantra om individernas valfrihet började dominera den 
offentliga debatten påverkade det inställningen till att styra flyktingars 
boendeval. Det blev så småningom etiskt ohållbart att inte låta flyk-
tingar bosätta sig i den kommun som de själva önskade om de kunde 
ordna det på egen hand.  

Problemet ansågs vara strukturellt, men för att förändra dessa me-
kanismer åberopades säråtgärder riktade till invandrare. Lösningarna 
riktades till den strukturella nivån med lagstiftning mot diskriminering, 
men främst bestod lösningarna i lokala lösningar i så kallade invand-
rartäta bostadsområden. Otydliga problemformuleringar som fokuserar 
på område istället för strukturer eller individer är det som gäller från 
mitten av 1990-talet. Rättfärdighetsperspektivet – målsättningen att 
erbjuda rättvisa boendemöjligheter – började få inslag av ett faroper-
spektiv som innebär att se fattiga och svenskglesa bostadsområden 
som ett hot (Franzén 2001). Utgångspunkten är att områdets befolk-
ningssammansättning ger effekter på den enskilda individens förut-
sättningar (se Integrationsverket 2003:44–45).  
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I samband med globaliseringsdiskussionerna som tog allt större 
plats på 1990-talet förstärktes de alarmerande hoten om samhällets 
polarisering, fragmentering och den sociala exkluderingen (till exem-
pel Sassen 1991). De segregerade förorterna symboliserade allt detta. 
Tredje världens flyktingar riskerade att bli den nya underklassen, ex-
kluderade i förorterna. Återigen beskrevs förortsbon som ensam, pas-
siv och identitetslös. Därtill var hon invandrare från ett främmande 
land och resurssvag eftersom hon var skadad av kriget och saknade 
språk och kultur. De stora satsningarna på förorterna påbörjades i Sve-
rige och runt om i Europa. Det skulle skapas gemenskap, trygghet och 
identitet. Invandrarna skulle lära sig svenska så att hindren för deras 
etablering på arbetsmarknaden och möjlighet att välja bostad skulle 
minskas. 

De tidigaste idealen om grannskap för gemenskap innehöll ofta en 
tanke om homogenitet, men enligt de nyare idéerna kan och bör ge-
menskapen istället bygga på kompletterande olikheter. De svaga kon-
takterna, det vill säga bekanta som människor umgås med mera sällan 
än med starka och djupa relationer, har visat sig vara de viktigaste 
källorna för ny information. De anses därför vara nödvändiga för att 
utveckla en generell, övergripande samhällelig kommunikation och 
diskussion (offentlig sfär). Istället för de starka primära kontakterna 
som eftersträvades i kampen mot diktatur i den tidiga efterkrigstiden är 
det de svaga men informationsrika kontakterna (Granovetter 1973) 
som eftersträvas på 1990-talet. Men istället för att de informationsrika 
och demokratibyggande sociala relationerna ska skapas på de offent-
liga mötesplatserna, på torg och på gator, så används samma argument 
nu för att det behövs mera möten i grannskapet. 

På 1990-talet ändrades strategierna att hantera segregationen till 
att mera försöka lösa de uppkomna negativa effekterna än att styra 
orsakerna. Problemets orsak beskrevs som egen vald bosättning som 
statliga åtgärder inte ska kontrollera. Den regionala beskrivningen 
kopplade etnisk koncentration till oattraktivitet och sociala problem, 
som om det enbart var den etniska koncentrationen i sig som drog till 
sig dessa problem. Eftersom särriktade bidrag till invandrare, flyk-
tingar, nyanlända eller etniska minoriteter kritiserades hårt för att an-
tingen leda till passivitet eller till stigmatisering eller bådadera, så blev 
det politiskt omöjligt att bibehålla riktade stöd till olika grupper av 
”icke-svenskar”. Lösningen var att satsa på de svenskglesa och utsatta 
bostadsområdena. Utbildning, sysselsättning, gemenskap och engage-

 75



 
 
 
 
 
 
 
 
SAMHÄLLSBYGGANDE OCH INTEGRATION 

mang skulle skapa integration, ekonomisk tillväxt och ökad demokrati. 
Grannskapet sågs som en integrationsenhet. 

 De nya sociala visionerna är grundade i begrepp som svaga band, 
”broar” (länkar mellan olika mer eller mindre tätt knutna nätverk), 
större nätverk och offentliga mötesplatser. Grannskapet och den lokala 
sociala kontrollen ger människorna möjligheter att utveckla svaga so-
ciala band, och gemensamma normer och värderingar kan utvecklas 
(Jergeby 1996). Det gäller att skapa ”social cohesion” (Vertovec 1999, 
Kearns och Forrest 2000) som bygger på samarbete och solidaritet 
istället för likhet. Henning och Lieberg (1996) beskriver att mätt med 
starka band är grannskapet av liten betydelse för de flesta, men mätt 
med svaga band är istället grannskapet av stor betydelse. Gemensamt 
är uppfattningen att grannkontakter ses som positiva och att de kan 
stimuleras genom att bygga mera avgränsade gårdar, offentliga rum, 
mötesplatser och genom förnyade idéer om socialt arbete, deltagande i 
planering och förvaltning. Nyckelord i diskussionen om den fysiska 
utformningen för att stimulera detta är att bygga urbant, och att förtäta 
(Lilja 2002). Sociala relationer i grannskapet förväntas enligt idealet 
leda till kontakter i samhället och till integration i hela samhället, inte 
bara i grannskapet.  

Från Chicago till Los Angeles – från förort till postmoderna 
grannskap? 
I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet blir rösterna från föror-
ten, och från invandrarna, alltmer högljudda bland annat i form av mu-
sik (se Dahlstedt 2005). Debatten börjar domineras av att själva pro-
blembeskrivningen av förorterna bidrar till (eller till och med är själva 
grunden till) deras stigmatisering. Därmed skulle problembeskriv-
ningen och utpekande åtgärder förvärra snarare än förbättra situatio-
nen. Att bostadsområdena självklart är så ensidigt dåliga att bo i börjar 
också ifrågasättas. Förorternas försvarare börjar göra sina röster hörda 
(se till exempel Ristilammi 1999 Rosengård och den svarta poesin, 
Törnqvist 2001 Till förortens försvar och Rattamaa 2003). De som 
växte upp där tar plats på den offentliga arenan, och bilden av förorten, 
grannskapet och staden börjar en ny förvandling.  

De postmoderna tänkarna kritiserar det moderna förnuftstänkan-
det, ifrågasätter vem som ska ha makt att formulera problemet och hur 
det ska gå till. I samma anda kritiseras den moderna samhällsplane-
ringen för att bygga på positivistisk kunskap, baserad på professionell 
vetenskap, och inte på verkliga erfarenheter. Den postmoderna ansat-
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sen vill komma bort från det modernas ensidiga syn på staden och visa 
tidigare ”osynliga” bilder av staden, till exempel ur kvinnors, homo-
sexuella och etniska minoriteters vinkel. I en postmodern syn på sam-
hällsplanering kan flera typer av kunskap användas, där dialog, erfa-
renhet och lokal kunskap är viktiga ingredienser (Sandercock 1998).  

I en postmodern flerdimensionell syn på staden ingår flera över-
lappande fält (jämför Fincher och Jacobs 1998). Thomson (2000) talar 
om den mångdimensionella staden (”multilayer city”), där etniska en-
klaver kan ses som exotiska platser som lyfter stadens attraktivitet. De 
etniska enklaverna kan skapa en egen styrka och grund för kontakter 
med andra områden. Thomson beskriver fördelarna med den mångdi-
mensionella staden där etnicitet är ett av flera olika lager i staden. 
”Den mångdimensionella staden är både en social och rumslig sam-
mankomst av skillnad och olikhet, kaos och ordning, fascination och 
intrig – ett sensuellt nöje, samtidigt som den hotar föreställningen om 
tolerans och känslan av tillhörighet” (Thomson 2000:233). Den etniska 
uppdelningen är en av flera olika lager i staden som gör den omväx-
lande och spännande, men även orättvis och begränsad.  

Det fenomenologiska perspektivet i beskrivningen av stadens et-
niska heterogenitet och segregation återfinns till exempel i King 
(1996). Den gängse problembilden ifrågasätts av dessa forskare som 
menar att forskarna måste vara öppna för de individuella berättelserna 
från dem som bebor och skapar den flerdimensionella staden. Edward 
Soja skriver med inspiration från Lefebvre om thirdspace som ett 
koncept för att fånga det sociala och fysiska i ett gemensamt uttryck. 
Det postmoderna flerdimensionella uttrycket i den urbana formen, 
både fysiskt och socialt, symboliseras enligt Soja (1996) av Los Ang-
eles. Flera andra urbanforskare (till exempel Davis 1998, 2000) skriver 
om Los Angeles som den postmoderna dystopin eller utopin. Det 
framträder en LA-skola där en mångfasetterad syn på staden och 
stadslivet dominerar som, enligt dess anhängare, ersätter den tidigare 
mer ensidiga Chicago-skolan (Dear och Flusty 2002). Med det post-
moderna synsättet kan blicken återvända till Chicago (se D'eramo 
2004) och etnisk boendesegregation, och förorterna framstår i nytt ljus.   

Inbakat i detta perspektiv finns en kritik mot beskrivning av skill-
nader som inte inkluderar de ojämna maktrelationerna som en viktig 
aspekt i uppdelningen. Exempelvis kritiserar Waquant (1998) den 
återkommande exotismen i beskrivningen av ”ghetto” eftersom utsatt-
heten eller social exkludering måste ses i relation till övriga grupper i 
samhället. Förutsättningen för de positiva förtecknen av ”multilayer 
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city” är att alla grupper har tillgång till stadens gemensamma resurser 
och att de har relationer med resten av samhället. Etnisk segregation är 
problematisk om den är ett resultat eller konsekvens av att de etniska 
grupperna inte får tillräckligt med inflytande för att hävda sina intres-
sen och samtidigt bor avskilt.  

Även forskare och statliga myndigheter presenterar kritik mot ide-
albilden av grannskapet som integrationsenhet. Hertting (2001) menar 
att Bostadspolitiska utredningens slutbetänkande innebär en tanke om 
bostadsområdet som en resultatenhet. Han menar att betoningen på det 
gemensamma närmast upphöjer bostadsområdena som handlande aktö-
rer i sig. Det är bostadsområdena som ska förverkliga de bostadspoli-
tiska målen. En kritik mot de lokala satsningarna är att om de lyckas 
kanske resultatet blir gigantiska flyktingförläggningar, där invandrare 
får landa, och lära sig av varandra, för att därefter flytta därifrån 
(”rulltrapperegioner”, Andersson och van der Burgt 2000). Ett problem 
med att skapa lokala integrationsenheter är att just att de som lyckas 
tenderar att flytta därifrån (Integrationsverket 2002:05). Det resulterar 
inte i en informationsöverföring mellan etablerade landsmän och nya, 
istället får de nyinflyttade information från dem som antingen valt att 
bo kvar av sociala, kulturella eller andra skäl, eller från dem som sak-
nar möjligheter att gå vidare, det vill säga sannolikt inte de som är 
mest etablerade i det svenska arbets- och samhällslivet. Ett flerdimen-
sionellt synsätt som inte enbart identifierar geografiska enheter utan 
även sociala processer och sociala ”rum” verkar vara nödvändigt. 

Integrationsverket (2003) hävdar att den svenska integrationspoli-
tiken förs i termer av att flyktingar är en belastning och att det är kort-
siktiga kommunalekonomiska utgångspunkter som motiverar det rik-
tade stödet till utsatta områden, och till uppmuntra flyktingars bosätt-
ning till andra delar av landet. Åtgärder riktade mot bostadsområden 
har fått alltmer kritik, inte minst av utvärderarna av Storstadssats-
ningen som samstämt hävdar att boendesegregationen inte kan brytas 
genom satsningar i enskilda bostadsområden.  

Kombinationen av bristande forskningsunderlag för att hävda om-
rådeseffekter och den politiska retorikens bristande korrespondens 
med praktiken innebär att lokala åtgärder mot bostadssegregation ris-
kerar att enbart förstärka stigmatiseringen. Det finns ingenting som 
tyder på att ”upplyftandet” av ett område, eller av individerna i ett om-
råde, skulle kunna bryta segregationen i städerna.  Såsom visas i en av 
Integrationsverkets rapporter (2003) innebär upplyftandet av ett om-
råde troligtvis bara att ett annat område hamnar längst ner i eländig-
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hetsstatistiken, och de enskilda individerna som får det bättre tenderar 
att flytta någon annanstans. 

Trots att de lokala åtgärderna inte har lyckats bryta bostadssegre-
gationen på 30 år så fortsätter den typen av åtgärder att öka i styrka 
fram till år 2003 då det statliga ekonomiska stödet minskas. Samtidigt 
breddas storstadspolitiken, som numera heter ”den urbana utveck-
lingspolitiken”: 38 stadsdelar i 21 kommuner hade avtal om stadsdels-
utveckling med staten under år 2007. Avtalen innebär åtaganden från 
både stat och kommun, men utan särskilda ekonomiska bidrag från 
staten. 

Det verkar ändå som att den övergripande synen på etnisk boende-
segregation och integration i bostadsområdet – grannskapet som integ-
rationsenhet – nådde sin höjdpunkt i slutet av 1990-talet. Jag menar att 
det geografiska grannskapet inte längre tillskrivs samma betydelse för 
den mångkulturella integrationen av samhället. Men jag är övertygad 
om att frågan om grannskapets betydelse för det sociala och politiska 
livet kommer att återkomma. 

Fyra olika grannskapsideal – en sammanfattning 
Med utgångspunkt i olika tiders syn på staden, grannskapen och dess 
problem kan olika tankebilder skisseras där vissa egenskaper är hotet 
och andra är löftet. Franzén och Sandstedt har formulerat följande tan-
kebilder för 1940 och 1970-talet.  

Figur 1. Staden som hot och grannskapets löfte på 1940-talet – tradi-
tionellt grannskap 

 Storstaden Grannskapet 
Allmänt ”Det onda” ”Det goda” 
 Diktatur Demokrati 
Sociologiskt Massamhälle Gruppsamhälle 
 Sekundärgrupper Primärgrupper 
Arkitektoniskt ”Gytter”/oordning Organism 
 Funktionalism Romantik 
Källa: Franzén och Sandstedt (1993:81). 

 79



 
 
 
 
 
 
 
 
SAMHÄLLSBYGGANDE OCH INTEGRATION 

Figur 2. Förorten som hot och grannskapets löfte på 1970-talet – nät-
verksgrannskap  

 Förorten Grannskapet 
Allmänt ”Det onda” ”Det goda” 
 ”Det nya samhället” ”Det gamla samhället”
Sociologiskt Isolering Gemenskap 
 Passivitet Aktivitet 
 Formella strukturer  

Dominerar 
Informella strukturer 
dominerar 

Arkitektoniskt Splittring Helhet 
 Funktionalism Romantik 
Källa: Franzén och Sandstedt (1993:81). 
 
På 1940-talet representerade staden det onda, där massamhället med 
svaga sociala relationer riskerade att resultera i diktatur. Lösningen 
presenterades i en romantisk syn på grannskapet där primärgrupper 
skulle bilda grund för ett demokratiskt samhälle. På 1970-talet innehöll 
tankebilden istället en uppdelning mellan den nya förorten och den 
gamla tidens grannskap. Hotet utgjordes av isolering och passivitet i 
den identitetslösa förorten, löftet fanns i att återskapa gemenskap och 
aktivitet – återigen att återskapa grannskapet. Däremellan rådde en 
period då grannskapet ifrågasattes. Istället framhölls betydelsen av 
offentliga rum och mötesplatser för demokrati och samhällelig utveck-
ling.   

I slutet av 1990-talet gick det att utskilja en ny tankebild om 
grannskapet som en plats för att lösa invandrares integrationsproblem. 
Den officiella beskrivningen som återkom i de offentliga utredning-
arna var att det var en socioekonomisk segregation som har dominerat, 
men som på 1990-talet har fått en ”etnisk dimension”. Numera är det 
inte längre arbetarklassen som betraktas som ett samhällsproblem. De 
som ingår i gruppen ”invandrare” tenderar att få överta problemrollen 
(Wirtén 1998), det är deras boende som betraktas som ett samhällspro-
blem. Liknande sociala, moraliska och socioekonomiska problem som 
tillskrevs arbetarklassen tillskrivs nu invandrarna, och det är genom 
boendet som dessa problem ska lösas. Problembilden och åtgärderna 
ifrågasätts av dem som sägs ha problem och som anses behöva bli 
mera delaktiga. 

Mitt försök att ställa upp en tankebild i linje med Franzén och 
Sandstedts modell för 1990-talet ser ut enligt följande:   
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Figur 3. Skiss till tankebild över grannskapsidealet på 1990-talet – 
flerdimensionellt grannskap 

 Utsatta förorter Utvecklingsområden 
Allmänt Segregation Integration 
 Utanförskap Engagemang 
Sociologiskt Stigmatisering Förbättrat rykte 
 Identitetslöshet Gemenskap 
Arkitektoniskt Storskaligt Småskaligt 
 Likformat Varierande 
Källa: Urban 2005: 76. 
 
Hotet på 1990-talet är utanförskap, orättvisa och motsättningar. Löftet 
är lokalt engagemang och gemenskap. Framför allt blir det tydligt hur 
strukturella mekanismer ska åtgärdas genom myndigheternas åtgärder 
i lokala sociala förhållanden. Men tankebilden är skev. Även om mot-
satsparen är logiska så innebär inriktningen på det lokala, på grann-
skapet, att lösningen inriktar sig på andra mekanismer än problemet. 

De olika synsätten på det ideala grannskapet i staden kan summe-
ras enligt följande: Traditionellt grannskap (figur 1), Stadslivet, Nät-
verksgrannskapet (figur 2) och Det flerdimensionella grannskapet (fi-
gur 3). I figur 4 åskådliggör jag de olika idéerna om vad som ska upp-
nås genom grannskapsplanering i en kortfattad figur. 

Visioner om grannskapets roll för den offentliga diskussionen och 
skapandet av den demokratiska människan återkommer gång på gång. 
Primära kontakter skulle göra att massmänniskorna inte föll för dikta-
torer, svaga band skulle underlätta den offentliga diskussionen. Grann-
skapet skulle tillhandahålla båda sorterna. Gemensamt för dessa ideal 
är att tanken om ”det goda livet” är närvarande, men att vid idealens 
realisering – själva byggandet – kom effektiviteten att få störst genom-
slag (Rådberg 1997, Franzén och Sandstedt 1993, Lilja 1999). Söder-
qvist (1999) bekräftar att arkitekternas visioner med ursprung i 1920- 
och 30-talen genomfördes under 1960-talet och framåt, enbart med 
små skillnader. Den fysiska miljöns effekt på det sociala livet ifråga-
sattes och höghusbyggandet kom att ingå i den tidens kultur som arki-
tekter, byggherrar och lokala politiker deltog i när miljonprogrammet 
utformades. Det innebar att sociala visionerna kom i bakgrunden och 
att arkitekturen blev mera storskalig.  

 81



 
 
 
 
 
 
 
 
SAMHÄLLSBYGGANDE OCH INTEGRATION 

Figur 4. De ideala grannskapen och vad som ska uppnås 

Det ideala grannskapet Vad ska uppnås? 
Traditionellt grannskap. Det 
homogena grannskapet för 
gemenskap och trygghet 

Primära kontakter tillmäts 
normativt värde. Avvikande 
beteende kontrolleras genom 
social kontroll. 

Stadsgatan. Offentligt stadsliv 
som inte indelas i grannskap. 

Skapa nya kontakter tillmäts 
normativt värde. Avvikande 
beteende kontrolleras genom 
offentlighet. 

Nätverksgrannskapet. Grannskap 
som stimulerar svaga band och 
samarbete.  

Skapa nya kontakter tillmäts 
normativt värde. Genom 
ömsesidig förståelse om olikheter 
minskas konflikter. 

Det flerdimensionella 
grannskapet. Grannskap i olika 
dimensioner med olika 
gemenskaper och geografisk 
indelning 

Positivt för människorna att kunna 
välja mellan livsstilar och 
gemenskap.  

 
Förväntningarna från det ideala grannskapet, och samhällsplaneringen, 
har pendlat från förväntningar om dess betydelse för politiskt 
engagemang, för social aktivitet, till betydelse för ekonomisk och so-
cial integration. Mellan de olika idealens höjdpunkter har grannskapets 
betydelse kritiserats (som på 1970-talet) eller tonats ner (som på 1980-
talet). Det är lätt att kritisera de överdrivna förväntningarna på bety-
delsen av grannskapet, eftersom människor ingår i så många fler och 
ofta mer betydelsefulla samband. Skolan, arbetsplatsen, familjen, vän-
ner, föreningar, för att nämna några. Men i tider när grannskapet och 
samhällsplaneringen tillmäts mindre betydelse, till förmån för t.ex. 
”marknaden”, och vinstintressen tar över sociala och politiska visioner 
på grannskapet, byggs ny grund för uppmärksamhet på boendets fak-
tiska och symboliska betydelse.  
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”Skriv historia med oss” 

Ungdomar, urbana konfliktlinjer och kampen om förorten 

Av Magnus Dahlstedt 

Troja! Överallt 
omkring mig ser jag murarna 
som samtidigt är portar. 
Johannes Anyuru Det är bara gudarna som är nya 1 
 
Det brinner i Paris igen! 
Precis som det gjorde för länge sen. 
Snart brinner det i Köpenhamn!  
Snart brinner det väl i Moskva!  
Snart brinner det väl i Berlin!  
Snart brinner det på Rosenbad!  
Helt off Det brinner i Paris2  
 
Det är senhöst. Torsdag eftermiddag. Gråmulet, men inte särskilt kallt. 
Jag befinner mig i Sandå, en bit utanför centrala Stockholm, ett slags 
Stockholm i miniatyr. Långsamt flanerar jag genom den urbana miljön 
i alla dess variationer.  

Sandå består av tre mindre områden med sinsemellan skilda förut-
sättningar. Den markanta skiljelinjen går just mellan själva Sandå och 
Strandhagen. Även om de ligger alldeles intill varandra geografiskt har 
boende i respektive område starkt ojämlika levnadsvillkor.  

Sandå domineras av medel- och höginkomsttagare. Bostadsbe-
ståndet består till övervägande del av bostadsrätter och egnahem. Ar-
betslösheten är låg, utbildningsnivån är hög, likaså valdeltagandet. Då 
Strandhagen omnämns i tv och dagspress är det inte sällan i samband 
med skilda konflikter och sociala problem – ungdomsvåld, bråk i sko-
lan, dåliga skolresultat.  

Strandhagen domineras av låginkomsttagare. Bostadsbeståndet be-
står nästan uteslutande av hyresrätter. Underhållet är ofta eftersatt, 
arbetslösheten är hög, utbildningsnivån är avsevärt lägre än i Sandå. 
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Valdeltagandet är bland det lägsta i hela Stockholm. Utflyttningen från 
området är mycket hög. Andelen personer med utländsk bakgrund i 
Strandhagen är drygt 20 procentenheter högre än i Sandå, vilket gjort 
att området fått en stämpel som ”invandrartätt”.3  

Jag slås över att det centrala Sandå har skiftat karaktär på ett dra-
matiskt sätt sedan jag gjorde mitt första besök, mot slutet av nittiotalet. 
Där jag går har byggnader rivits och ersatts av nya. Längre fram ser 
jag andra som renoverats kraftigt. Stegen för mig över en plats som 
andas förändring. Bakom mig lägger jag gallerian, som har bytt skep-
nad från en ordinär, nedsliten passage mellan en ansamling av butiker 
av olika de slag – som in alles ger ett tämligen sömnigt intryck – till ett 
toppmodernt, glänsande, pulserande nav i den lokala offentligheten. 
Jag har just avslutat ett längre samtal med Said, en lokal tjänsteman 
vid ett av caféerna på nedre plan. Jag tänker på det Said sagt när jag 
fortsätter mina steg mellan husen.  

– Vi befinner oss mitt inne i en brytningstid, hade han sagt. 
– Vid mitten av nittiotalet var det dystra miner bland många ute 

här. Arbetslösheten var högre än på flera decennier, företagen hade 
sagt upp folk på löpande band. Mitt i allt detta ett stort antal nyinflyt-
tade flyktingar, först från Balkan, senare från Afrika. Minst sagt kris. 
Men så sakteliga vände det. Konjunkturen vände. Först sakta. Men så 
allt snabbare. Det satsades pengar från både stat och kommun. Kris 
förbyttes snart till framtidshopp. IT-branschen tog fart och med den 
tron på förändring. Idag är det ett annat Sandå du ser. 

Jag kan inte annat än hålla med honom, när jag viker av ner för 
gångbanan mellan radhusen. Det slog mig redan på perrongen, på för-
middagen, när jag klivit av tunnelbanan. Betydligt fler ljushyade, ljus-
håriga, bärare av märkeskläder, med klingande svensk accent än jag 
kunde påminna mig om att jag sett under någon av mina vistelser där 
på nittiotalet.  

Och hur många gym hade jag passerat på vägen? tänker jag för 
mig själv. Tre, möjligen fyra. Flera stora, välkända bolag. Glänsande 
rutor. Personal klädd i kostym och dräkt. Inte fanns väl de där när jag 
var här senast?  

Skyltar deklarerar att omgivningarna bevakas genom ”grannsam-
verkan mot brott”. Jag skymtar en och annan svensk flagga. Bara nå-
gon enstaka parabolantenn. Men de blir fler och fler. Husen skjuter allt 
högre upp emot molnen när jag passerar skolan och fotbollsplanen. 
Flygblad, klistermärken på lyktstolpar, slagord på parkbänkar, murar 
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och i tunnlar. Offentligheten är av ett annat slag här än nere i Sandå 
centrum. 

 Jag stannar för att närmare iaktta en av affischerna. ”Rädda gym-
met!” står det på ett A4-papper, en kopia av en datautskrift.  

– Vilket gym? tänker jag. Spela roll, välj något av de jag just pas-
serat.  

Jag tar ut steglängden och fortsätter upp för den sista stigningen 
mot Strandhagens centrum, en helt annan värld än den jag just passe-
rat. Så nära, men ändå så evinnerligt långt ifrån. 

* * * 

Tänk så mycket du kan få syn på bara genom att flanera.4 Vissa saker i 
vår omgivning blir rentav synliga först då du passerar förbi och genom 
det, flanerande. Under trettiotalet uppehöll sig filosofen Walter Ben-
jamin, i sitt ofullbordade Passagearbete, om Paris, ”1800-talets hu-
vudstad”, kring just flanören och flanerandets roll i stadslivet. ”Staden 
är realiserandet av mänsklighetens gamla dröm om labyrinten”, skrev 
han. ”Flanören utforskar, utan att veta om det, denna realitet”.5  

I Benjamins fotspår pekar urbansociologen Mike Davis, i en be-
traktelse om de dramatiska klyftorna i åttiotalets Los Angeles, på hur 
klargörande en promenad genom staden kan vara. ”Kortaste vägen 
mellan Himmel och Helvete i dagens USA är nog Fifth Avenue i Los 
Angeles”, resonerar han. ”En tiominuters promenad på Fifth Avenue 
skär… häftigt genom existentiella och klassmässiga skiljelinjer och 
blir en mikrotur genom den senkapitalistiska erans sociala polariser-
ing”.6 Flanören tar på ett självklart sätt del av det pulserande stadslivet 
och den segregerade stadens många gränser eller markörer, bara ge-
nom att röra sig genom och passera förbi det. 

Varken trettiotalets Paris eller åttiotalets Los Angeles är millennie-
skiftets Stockholm. Men den korta promenaden mellan Sandå och 
Strandhagen åskådliggör ändå på ett höst markant sätt en rad skiljelin-
jer, fysiska och symboliska barriärer, som genomkorsar det urbana 
landskapet. Och om jag inte hade gjort min promenad just den här da-
gen, då hade jag heller aldrig fått uppslaget för det forskningsprojekt 
som ligger till grund för denna essä.  

* * * 

Jag stannar vid bankomaten för att ta ut pengar och ser ett klistermärke 
från AFA, Antifascistisk aktion, som manar till Kamp mot fascismen. 
På dörrarna till t-banan samsas klistermärken från ytterligheterna av 

 89



 
 
 
 
 
 
 
 
SAMHÄLLSBYGGANDE OCH INTEGRATION 

politikens spelplan, NSF, Nationalsocialistisk front (Moskéer i Sve-
rige? och Demokratin kryper för sionismen), och trotskistiska Rättvi-
separtiet (Stoppa rasismen – Salem nazifri zon). Tänk, ett helt annat 
politiskt tonläge här än vid Sandå centrum!  

Jag går över torget, förbi fiket, Strandhagens verkliga samlings-
punkt. Fler affischer med en tydlig politisk appell, återigen med gym-
met i fokus. Särskilt en affisch fångar min nyfikenhet.  

 
Rädda gymmet – låt Strandhagen leva!  
Satsa på ungdomen – Strandhagens framtid!   
Vår stadsdel måste rustas upp – inte rivas! 
 
På en grovkornig svartvit bild trängs en mindre samling unga män.  

Snart framme vid den plats dit jag är på väg, Isaks resebyrå. Jag 
träffade Isak vid slutet av nittiotalet, vid ett av mina allra första besök i 
Strandhagen. Isak var då ordförande och aktivt engagerad i en av 
Strandhagens större och mest tongivande föreningar. Sedan dess hade 
vi träffats vid ett antal olika tillfällen, men nu var det ett tag sedan vi 
hörts av. Jag kommer oanmäld, för Isak är alltid på plats. Men inte den 
här gången, väl framme möts jag av fördragna persienner och en igen-
bommad dörr. Resebyrån är nedlagd. Och inget telefonnummer. Det 
blir till att ta tunnelbanan inåt centrum igen.   

På väg ner till tunnelbanan tar jag vägen förbi stadsdelsförvalt-
ningens resliga betongblock. På muren alldeles utanför ingången möts 
jag av flera affischer. Återigen gymmet. En av affischerna pryds av 
ingen mindre än Malcolm X, pantern, muselmanen, revolutionären. 
Vad gör X i Strandhagen? tänker jag. Med knuten näve riktar han 
uppmaningen:  

– Vi är en symbol för kampen mellan makthavarna och de makt-
lösa. Skriv historia med oss, välj sida nu!    

Vad är det fråga om? tänker jag. Vad är det med det här gymmet? 
Jag ser två tonårskillar med skolväskor och basketboll. De tycks för-
driva tiden på väg hem efter skolan.  

– Var ligger gymmet? frågar jag.  
– Dit ungdomarna går? frågar den ena killen.  
– Ja, vet ni vad jag menar? 
– Ja, kom så visar vi dig.  
– Jag brukar träna där själv, säger den andra killen. Billigt. Och 

bra folk.  
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– Jag såg att det ska läggas ner, fortsätter jag. Utan att ha någon 
bra fortsättning.  

– Ja… 
– Varför? Är det inte bra att ungdomarna har någonstans att ta vä-

gen? Är det för att spara pengar? 
– Nja. Jag vet inte. Kanske, säger killen som själv tränar på gym-

met.   
Vi är framme vid lokalen, en ruffig grå byggnad. Jag tackar kil-

larna för hjälpen, går upp för trappan och in i lokalen. Slitet, men rym-
ligt. I bakgrunden pumpar ettrig hip-hop. Bakom disken sitter en kille 
försjunken med en bok.  

– Tjena. Ska gymmet läggas ner? frågar jag direkt.  
Killen med boken suckar och ruskar långsamt på huvudet.  
– Ja, det var tänkt så, men vi har fått förlängning. 
– Ja, jag såg affischerna här ute.  
– Är du journalist eller?  
Jag har väntat på den frågan. Säger du inget är den frågan ound-

viklig. Vem ställer sådana frågor, ljushyad, ljushårig och med svensk-
klingande accent, annat än journalisten – eller möjligen polisen?  

– Nä, forskare. 
– Äkta forskare? hör jag en röst säga.  
In från gymsalen kommer en annan, reslig kille.  
– Om vad då? 
– Demokrati, makt, rasism, är det första jag kommer att tänka på. 

Ja, på ett ungefär.    
– Wow! utbrister killen med boken. Jag kanske också ska bli fors-

kare. Men då måste jag gå ut plugget först. Jag ska registrera mig nu. 
Börjar bli för gammal för det här.  

– Det blir man aldrig.  
In i rummet kommer ännu en kille, äldre än de andra två. Han pre-

senterar sig som gymmets föreståndare och frågar vem jag är. Jag sä-
ger samma sak en gång till.  

– Har du tid? frågar föreståndaren. Kom med, jag ska visa dig nå-
got.  

Han tar på sig jackan och vi beger oss ut mot torget. Han vill att 
jag följer med till biblioteket för att läsa en artikel om gymmet som en 
journalist nyligen skrivit i en tidning.  

– En schyst kille, säger föreståndaren. Inget man kan säga om sär-
skilt många journalister. Tyvärr.  
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Jag frågar föreståndaren om affischerna och gymmet. Är det han 
som satt upp affischerna? 

– Ja, säger han. Gymmet är en viktig symbolisk fråga, menar han. 
Gymmet är en viktig träffpunkt, ett andningshål för många av de killar 
som tränar där. I övrigt finns inte så mycket att göra här ute i Strand-
hagen. Om du varken är ung eller vuxen. Och, framför allt, om du har 
ont om pengar. Och det är det många som har ute i Strandhagen.   

– Finns det många gym här ute? frågar jag. En medvetet oprecis 
fråga som öppnar upp för olika tolkningar.  

– Nä. 
– Okej, men i Sandå då? 
– Jo, visst, flera stycken. Men hur kul är det att casha typ 600 

spänn i månaden för att gå på typ SATS?  
– Det blir mycket pengar… 
– Det är klasskamp. Men det funkar inte. Ingen lyssnar. Ingen gör 

nåt. Det är systemet som skapar det här. Det lever på konflikterna.   
Föreståndaren talar rappt, men stannar plötsligt upp:  
– Vad tror du om framtiden? frågar han mig.  
Vad svarar man på en sådan fråga? Ska jag svara i egenskap av 

privatperson eller i egenskap av forskare? Jag ger mig på ett slags 
mellanting.  

– Ja, man blir lite skrämd ibland, inleder jag för att hitta en tråd att 
följa, när man tänker på vad som håller på att hända runtom i Eu-
ropa…  

– Ja, fyller föreståndaren i, innan jag hinner fortsätta, fascisterna är 
på framfart. 

– Ja, vi har dem i Norrköping också, där jag bor. Att komma hit är 
som att komma hem. Vi har samma NSF-propaganda där. Samma 
slagord. 

Vi kommer fram till biblioteket. Det är nedsläckt och låst.  
– Klart som fan! Stängt mitt på eftermiddan. De lägger ner allting 

här ute. Undrar vad som kommer härnäst? Politikerna kan göra vad fan 
de vill. Och så sitter de i samma båt som journalisterna. Hur ska man 
då kunna förändra nåt?   

– Det är svårt, men man får aldrig ge upp. För då är det kört.  
– Ja, men ensam kan man inte förändra någonting. En person gör 

ingenting. Någonting kanske, men inte mycket.  
Han skriver ner sitt mobilnummer i mitt anteckningsblock. Vi ska-

kar hand och våra vägar skiljs.  

* * * 
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Veckorna går. En dag nås jag av en sensationell nyhet: Gymmet är 
ockuperat! En grupp ungdomar får nog och visar på så sätt sitt miss-
nöje med beslutet att lägga ner gymmet. Jag ringer föreståndaren, men 
får inget svar på mobilnumret i anteckningsblocket. Jag får istället 
följa skeendet via nyhetsflödet, i media på och Internet. Händelseut-
vecklingen spårar så småningom ur och aktionen slutar i kaos. När 
polisen till sist kommer till platsen för att utrymma lokalen häller en av 
demonstranterna bensin över sig och hotar att sätta sig själv i brand. 
Flera kringliggande hus evakuerades. Efter förhandlingar lämnar dock 
ockupanterna lokalen. 

Gymincidenten utlöser en chockvåg i lilla Strandhagen. Den 
väcker både förundran och oro. En sådan dramatisk händelse är som 
hämtad från filmens värld. Något liknande kan möjligen inträffa någon 
annan stans, långt borta. Men i Strandhagen? Nej. Bland makthavare 
och tjänstemän utbryter en intensiv diskussion om orsak och verkan. 
Vad har hänt? Vad ligger bakom händelseutvecklingen? Vad kan göras 
för att undvika att det händer igen?  

Efter nedläggningen har ungdomarna ingenstans att ta vägen på sin 
fritid. De fördriver istället tiden i centrum. Flera lokala tjänstemän 
erfar att gatuvåldet och antalet personrån ökar. Bland lokalpolitiker 
och tjänstemän sprids oron för att det missnöje och den misstro som 
nedläggningen skapat ska spridas till en bredare krets av ungdomar 
och resultera i ett växande och allt mer radikaliserat lokalt motstånd. 
För att undvika en sådan utveckling tar politikerna initiativ till en ung-
domssatsning som består dels i ett intensifierat lokalt brottsförebyg-
gande arbete och dels i startandet av ett särskilt Ungdomens hus för 
äldre ungdomar, förlagt till Strandhagen, men riktat till ungdomar i 
hela Sandå.7  

Oron stillas, men får nytt bränsle mindre än ett år senare, i sam-
band med våldsamheter i förorten Ronna utanför Södertälje. Själva 
händelseförloppet är oklart. Uppgifter säger att det börjar med att ett 
gäng killar trakasserar en tjej. Tjejen ringer polisen. Gänget attackerar 
i sin tur polisen. Bråket går över styr. Snart är över hundra personer 
inblandade i våldsamt slagsmål. Polis från hela Stockholm kommer till 
undsättning. Senare på kvällen beskjuts polishuset.  

Dagen efter pekar Aftonbladet ut Ronna som ett av Våra värsta 
områden.  

Det har utvecklats till något av en enklav i Sverige – mer än tre av fyra invå-
nare i Ronna har utländsk bakgrund. Andelen invånare med utomeuropeisk 
härkomst ökar på grund av en stor inflyttning av flyktingar från Irak och Sy-
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rien. Många betecknas som fattiga. Många är lågutbildade. Att så många in-
vandrare samlas på en så liten plats har skapat problem.8 

Journalister, debattörer, politiker, forskare runtom i landet – alla riktar 
sina blickar mot Ronna. Kan oroligheterna sprida sig till andra områ-
den? Allra mest drivande i debatten är folkpartiet, som alltsedan valet 
2002 har profilerat sig i just frågor om integration och utanförskap.9 I 
en gemensam debattartikel beskriver partiledaren Lars Leijonborg till-
sammans med Mauricio Rojas, partiets integrationspolitiske talesman, 
och Mats Siljebrand, oppositionsråd i Södertälje, Ronna som ”ett ta-
lande exempel på de problem som vi brottas med” i det mångetniska 
Sverige.  

Som vi visar i en rapport, som offentliggörs idag, saknar nästan hälften av de 
manliga invandrarna och drygt 60 procent av kvinnorna i området jobb. Över 
hälften av barnen växer upp i hushåll som lever under den svenska fattig-
domsgränsen. Fyra av tio barn med invandrarbakgrund slutade grundskolan 
2004 utan gymnasiebehörighet. Lägg därtill en ökning med 34 procent av an-
talet anmälda misshandelsfall och med 56 procent av antalet skadegörelser i 
Södertälje mellan 2000 och 2004. Då får vi en bakgrund till upploppet i 
Ronna och skotten i Södertälje!10  

I artikeln lanseras en ”krisplan för utsatta områden, med Ronna och 
Södertälje som utgångspunkter”. Bland förslagen i krisplanen hittar vi 
bland annat åtgärder för att stimulera egen försörjning snarare än bero-
ende av bidrag: ”Försörjningsbidrag ska inte utbetalas till arbetsföra 
personer utan tydliga krav på motprestation”. Det talas om att de bo-
endes ”utanförskap” kan brytas genom ett mer livaktigt och aktivt fö-
reningsliv: ”De verksamheter som främst bör ges stöd är de som ut-
tryckligen prioriterar integrationen i samhället, spridningen av demo-
kratiska värderingar samt jämställdheten mellan kvinnor och män”. 
Vidare bör en särskild satsning omgående göras på information om 
”den värdegrund som genomsyrar vårt samhälle”. Dessutom föreslås 
en storskalig omvandling av kommunala hyresrätter till bostadsrätter i 
”utsatta områden”. ”En bra bostadspolitik i problemtyngda områden 
ger människor möjlighet att påverka såväl boendemiljö som boende-
kostnader. Att äga sin bostad är den rakaste och enklaste vägen dit”. 

Mindre än en månad senare brinner bilar och byggnader i ett stort 
antal franska städer. Ungdomar, många av dem med invandrarbak-
grund, samlas i tusental ute på gatorna. ”Upploppen” varar i drygt tre 
veckor och resulterar i att omkring tio tusen bilar, trettio tusen soptun-
nor och uppemot trehundra byggnader bränns över hela landet.11 Oron 
sprids återigen, inte bara till Sverige, utan över hela kontinenten: Kan 
branden sprida sig? 
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På behagligt avstånd från brändernas Frankrike, läser jag en mor-
gon en debattartikel skriven av Mathias Sundin, folkpartiets ordfö-
rande i Norrköping. Sundin säger sig vara helt övertygad om att ett 
område som Hageby, en bit utanför centrala Norrköping, kommer att 
gå en liknande utveckling till mötes som franska förorter, om det inte 
vidtas radikala åtgärder för att bryta trenden. 

Vi ser att Hageby och alla andra utanförskapsområden har precis samma 
grundläggande problem som utanförskapsområden i Frankrike. Tyvärr är ut-
vecklingen i Sverige, Norrköping och Hageby negativ. Vi går mot en fransk 
situation.12 

Debattörer i andra delar av landet delar Sundins oro. ”Kan man av-
färda risken för liknande händelser i Sverige och annorstädes genom 
att visa hur välfärden fungerar bättre här än där?”, frågar sig till exem-
pel statsvetaren Peter Santesson-Wilson i Sydsvenska Dagbladet. 
”Människors handlande beror på många omständigheter”, understryker 
Santesson-Wilson, ”till en del på den relativa fattigdom man lever 
under, men även på vilka förväntningar man har på varandras 
beteenden. Det gäller såväl i Paris som i Malmö”.13 

Längre ut på högerflanken varnar den liberala debattören Johan 
Norberg, i en artikel i Expressen, för allt mer isolerade och politiskt 
radikaliserade muslimer.14 ”Praktiskt taget alla som har arresterats för 
upploppen är muslimer med bakgrund i Afrika”, hävdar Norberg, ”sär-
skilt Nordafrika”. ”Många av våldsverkarna har högljutt förklarat sin 
muslimska identitet som skälet till att de känner sig kränkta och gör 
motstånd”. Tillsammans med en utestängande och passiviserande bi-
dragsstat menar han att denna muslimska radikalisering utgör ett all-
varligt hot mot samhällets fortbestånd, också i Sverige. ”Det obehag-
liga är att denna kombination av utestängande socialstat, arbetslöshets- 
och bidragsghetton och muslimsk radikalisering inte på något vis är 
begränsad till Frankrike. Det finns över hela Europa, även hos oss. 
Frågan är kanske inte varför upploppen äger rum i Frankrike, utan var-
för de ännu inte har ägt rum på fler håll”.  

* * * 

Mitt under detta dramatiska skeende börjar jag planera mitt stundande 
fältarbete inom ramen för ett större forskningsprojekt om ungdomars 
livsvillkor och övergång från skola till arbetsliv i mångetniska för-
ortsmiljöer.15 Min idé är att närmare undersöka ett antal grundskolor i 
Sandå/Strandhagen som kraftfält i det lokala samhällslivet, där en rad 
aktörer och intressegrupper intervenerar i syfte att få gehör för skilda 
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intressen och önskemål. Under ett antal år har nämligen makthavare 
och tjänstemän allt mer intensivt talat om skolans betydelse som nav i 
lokalsamhället – i synnerhet i ”socialt utsatta” förortsmiljöer.16 Här är 
skolornas samverkan med det civila lokalsamhället och alla dess skilda 
föreningar och sammanslutningar, särskilt intressant att undersöka 
närmare.17  

Det är valår och debatten om de svåra utmaningar som ”förortens 
Sverige” står inför intensifieras allteftersom. Jag är angelägen om att 
påbörja fältarbetet snarast möjligt. Fältarbetet genomförs i Strandha-
gen under våren 2006, under den pågående valrörelsen, och består av 
såväl deltagande observation som djupintervjuer med bland annat 
medlemmar och företrädare för ett antal lokala föreningar, politiker 
och tjänstemän, rektorer och övrig skolpersonal samt föräldrar och 
elever på ett antal skolor i Strandhagen.  

Följande analys baseras på intervjuer med personer engagerade i 
ett tiotal föreningar som på olika sätt riktar sitt arbete mot just skolor 
och ungdomar i Strandhagen, direkt eller indirekt. Frågan som står i 
förgrunden är den följande: I efterdyningen av gymincidenten i 
Strandhagen, och med det dramatiska händelseförloppet i Södertälje-
förorten Ronna och senare i förorter runtom i Frankrike i backspegeln, 
vilka slags utmaningar och problem respektive lösningar ser de före-
ningsaktiva framför sig i arbetet gentemot den yngre generationens 
förortsbor?  

Inför fältarbetet tar jag del av en sammanställning över antalet ide-
ella föreningar i Sandå. Sju sidor. Utifrån den börjar jag kontakta en 
rad föreningar verksamma i Strandhagen. Det totala antalet föreningar 
är oklart. Tjänstemannen som ger mig förteckningen berättar att den 
håller på att ses över. En del föreningar är med säkerhet nedlagda se-
dan flera år. I andra föreningar är kontaktpersonerna oanträffbara eller 
ersatta. Sådant hör till. Listan visar ändå på ett vitalt civilt lokalsam-
hälle i Strandhagen. Antalet föreningar, liksom variationen av före-
ningar, är häpnadsväckande. Om vi räknar med ett visst mörkertal, så 
finns inget mindre än 122 registrerade föreningar i hela Sandå, fördelat 
över stadsdelens samtliga tre områden. Bland föreningarna ryms allt 
från föreningar bildade på etnisk och religiös grund till föreningar med 
direkt politisk inriktning, från hobby- och vänskapsföreningar till in-
tresse- och kvinnoföreningar, från idrotts- och teaterföreningar till 
ungdoms- och pensionärsföreningar.  

Genom samvaro och engagemang i skilda föreningar och organi-
sationer, rörelser och sociala nätverk, kan medborgare kanalisera och 
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artikulera sina intressen. Det civila samhället kan därmed ses som ett 
demokratiskt kraftfält där en mängd medborgargrupper organiserar sig 
utifrån skilda förutsättningar, i olika syften och med olika konsekven-
ser. Liksom andra delar av samhället är det civila samhället genomkor-
sat av en rad konfliktlinjer.18 På det civila samhällets kraftfält ingår 
skilda aktörer, allt från intresseorganisationer och ideella föreningar 
till gemenskaper och löst sammansatta nätverk, i en ständig kamp om 
utrymme, status och resurser av olika de slag.19 I en del sammanhang 
ses det civila samhället som en arena präglad av relativ harmoni, sam-
förstånd och tolerans, en arena för ”civiliserad samvaro” där männi-
skor genom aktivt deltagande och samverkan med andra, tillägnar sig 
de värden och förmågor som gör dem till ”demokratiska medbor-
gare”.20 I den ständigt pågående kampen om utrymme, status och 
resurser är dock harmoni och entydigt samförstånd mer undantag än 
regel. I denna kamp ”nås inga slutgiltiga segrar”, utan här ”intas och 
förloras strategiska positioner”.21 Utgången är oviss – inget är givet på 
förhand. De olika aktörerna inom det civila samhället drivs i olika 
riktningar, med utgångspunkt i vitt skilda samtidsbeskrivningar, prio-
riteringar och visioner.22 Det finns ingen själskriven regel som säger 
att det civila samhället per definition fostrar demokratiska medborgare. 
Det civila samhället kan stödja såväl totalitära som demokratiska re-
gimer.23 ”Tvång, exkludering och ojämlikhet kan konstituera ett civilt 
samhälle, likväl som självstyre, inkludering och frihet”.24  

Variation med avseende på arbetssätt och prioriteringar, samtids-
beskrivningar och visioner påträffas inte minst inom det civila sam-
hället i mångetniska miljöer,25 så även Sandå. Mina intervjuer med 
personer engagerade i ett tiotal olika lokala föreningar visar på stora 
skillnader mellan föreningarna, inte minst när det gäller frågan om 
ungdomarnas situation i området. Föreningarna skiljer sig dels ifråga 
om vad de ser som dagens verkligt avgörande utmaningar eller pro-
blem, dels ifråga om vilka lösningar de ser som möjliga och/eller 
önskvärda. I intervjuerna framträder ändå, som vi ska se, vissa möns-
ter. I syfte att belysa denna spännvidd lyfter jag i det följande fram 
fyra olika röster från Strandhagens civila samhällsliv.  

* * * 

Asad hör till en av dem som bott och verkat i Strandhagen under 
många år, men som valt att flytta därifrån. Hon hade kort sagt fått nog 
av förortslivet. Dessutom hade hon fått det bättre ställt, gjort en klas-
sisk klassresa. Sedan ett antal år tillbaks är hon verksam som författare 
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och har ett tiotal böcker bakom sig. Hon har sakta men säkert etablerat 
sig som ett namn i kulturkretsar. När jag träffar henne i hennes ny-
byggda lägenhet i ett attraktivt område i centrala Stockholm har hon 
inte bott där i mer än ett par månader. Jag ber henne att berätta om 
åren i Strandhagen, hennes tillvaro idag och planer inför framtiden.  

Det är fortfarande med stor bitterhet hon ser tillbaks på sina år i 
Strandhagen. Det är, berättar hon, som om de femton långa år hon bott 
där aldrig har existerat. Nu, i backspegeln, är dessa år en förlorad tid.  
Asad talar med en viss lättnad i rösten. 

Asad är uppvuxen i Iran. Hon kom till Sverige under mitten av åt-
tiotalet tillsammans med sina fyra barn. De två äldsta hade gymnasie-
utbildning när de kom till Sverige, de två yngsta började skolan först i 
Sverige. Efter en kortare mellanlandning i södra Sverige väljer hon att 
tillsammans med barnen sig slå sig ner i Stockholm och Strandhagen.   

Till en början var Strandhagen en trygghetens plats. Många av de 
som bor där är födda på platser långt utanför Sveriges gränser. Detta 
skapar, åtminstone tillfälligt, en viss känsla av gemenskap, en gemen-
skap i att inte vara, att stå vid sidan av. Men hon blir snart allt mer 
alienerad inför förortslivet.  

– Strandhagen är inte Sverige, säger hon och drar en parallell till 
Amerika, det nya hemlandet för hennes äldsta son. Strandhagen är som 
Harlem.   

Hon menar att Strandhagen, liksom andra förortsområden i Stock-
holm och andra svenska städer, kan ses som ett parallellt samhälle, ett 
slags ”samhälle i samhället”. Så fort en invandrare flyttar dit, flyttar en 
svensk därifrån. För att integreras i det svenska samhället väljer också 
många av de invandrare som har möjlighet, de som har resurser, ut-
bildning, tid och kunskaper, att flytta därifrån. Asad är själv en av 
dessa, men hon säger sig känna många andra som har gjort samma val. 
Trots att det under lång tid har sjösatts en rad ambitiösa och retoriskt 
välformulerade projekt för att bryta trenden har situationen steg för 
steg blivit värre. Den negativa spiralen tycks inte gå att stoppa. Idag 
bor i princip bara invandrare i Strandhagen.  

Asad säger att hon aldrig varit politiskt engagerad innan hon kom 
till Sverige. Men förortstillvaron får henne så småningom att engagera 
sig. Fast besluten att bryta det utanförskap många av människorna i 
hennes omgivning är fångade i, startar hon i början av 2000-talet sam-
tidigt två föreningar, båda med säte i Strandhagen. En socialdemokra-
tisk internationell förening och en kvinnoförening. Hon jobbar helt 
ideellt. Föreningarna har inte tillräckligt många medlemmar och är 
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därmed inte berättigade till bidrag. Hon ordnar föredrag och möten 
kring olika teman. Hon kontaktar politiker, lokalt, i staden och natio-
nellt. Hon skriver insändare. Hennes ambition är att engagera de bo-
ende, få dem att mötas och ta sig ur sin isolering.  

Hon blir snart ett känt namn lokalt, men också i Sandå. Hennes 
kompromisslösa hållning skaffar henne med tiden också många ovän-
ner, inte minst bland hennes forna landsmän, som är organiserade i 
konkurrerande, etniska föreningar. De reagerar till exempel starkt över 
att hon insisterar på att hålla alla sina arrangemang på svenska – inte 
på persiska.  

– Varför skulle jag hålla arrangemangen på persiska? frågar hon. 
De kommer ju ändå inte!  

Inför 2002 års val kandiderar hon både till kommunal- och lands-
tingsfullmäktige. Trots idogt kampanjarbete får hon inget större ge-
nomslag. Hon besöker bland annat forna landsmän i Strandhagen och 
kringliggande områden, i deras etniska föreningar. Hon upplever att 
det bland medlemmarna varken finns engagemang eller intresse för 
politik. Asad får inte tillräckligt många röster för att bli vald och be-
slutar sig för att inte kandidera i fler val.   

De vuxna sluter sig i sina lägenheter, konstaterar hon uppgivet, 
upptagna med sina paraboler och tv-program från världens alla hörn. 
Och i sina föreningar, där man vill fortsätta att ha det som det alltid har 
varit, i hemländerna. Föreningsmedlemmarna träffas, men talar ute-
slutande sina hemspråk och beklagar sig för att de inte kommer in i 
samhället. Hon menar att en sådan samhällsfrånvänd hållning sprids 
som ett gift till barnen. Också de utvecklar med tiden en allt mer 
grundmurat destruktiv och misstroende syn, inte bara på samhället 
(som diskriminerar, stämplar och missförstår), utan också på sig själva. 
Också barnen blir allt mer samhällsfrånvända, besvikna, ilskna. Många 
tar till våld. Eftersom många lever trångbott och det inte finns några 
fungerande träffpunkter att mötas på samlas barn och ungdomar ute på 
gatan för att umgås. Eller i trappuppgångar.  

Den utlösande faktor som gör att Asad till sist väljer att lämna 
Strandhagen är just de många stökiga och respektlösa ungdomarna. 
Gymmet var en av de mötesplatser där ungdomarna träffades. När 
också denna mötesplats försvinner känner många sig svikna. Då åter-
står bara gatan. Det blir allt mer bråk och oroligheter. När hon ska hem 
sent tar hon ibland taxi istället för tunnelbana, bara för att slippa gå 
över torget där ungdomarna fördriver tiden.  
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Asad benämner Strandhagen och de som bor där som ”de”. In-
vandrarna, hennes forna landsmän, de bråkiga ungdomarna – alla är 
för Asad ”de”. Det är i huvudsak de boende som utgör problemet. Om 
bara de kunde omvandlas, bli mer initiativtagande och benägna att 
bryta sin isolering, skulle situationen vara helt annorlunda i Strandha-
gen. Möjligen skulle hon då valt att bo kvar.  

Mot slutet av samtalet förändras däremot både tonläge och argu-
mentation. Jag frågar om hennes barn. Från att ha förlagt fokus på in-
vandrarna (det är de som isolerar sig, det är de som väljer att bosätta 
sig nära sina ”landsmän”, det är de som tittar på parabol-tv och skyller 
på samhället istället för att engagera och integrera sig) så förläggs fo-
kus allt mer på det svenska samhället – journalister, makthavare, ar-
bets- och bostadsförmedlare.  

– Vi invandrare släpps inte in i samhället. Vi är för evigt invand-
rare. Vare sig vi färgar håret, byter namn eller lär oss perfekt svenska. 
Jag får alltid frågan: ”Varifrån kommer du?” Jag kommer aldrig ifrån 
det.  

De blir till vi.  
Asad äldsta son utbildade sig till civilekonom på Kungliga tek-

niska högskolan. Han sökte 250 jobb. Fyra av dem tackade för anmält 
intresse. Ingen kallade honom till intervju. Namnet var inte till hans 
fördel. Han valde att lämna Sverige. Han flyttade till Amerika och fick 
jobb direkt. Asad berättar att hennes yngsta son också har mött lik-
nande svårigheter. Han pratar perfekt svenska, men inte heller det 
tycks räcka. När han sökte jobb uppgav han falskt namn. När han blev 
kallad till intervju fick han svaret att jobbet redan var tillsatt. Varför 
blev han då överhuvudtaget kallad till intervju? frågar hon sig.   

Asad är starkt oroad inför framtiden. Vad ska hända? I den pågå-
ende valrörelsen ser hon inga tecken som tyder på en vändning, inga 
lösningar, inga perspektivförskjutningar. Händelserna i Frankrike gör 
sig fortfarande påminda om vad som kan hända, också i Sverige, om 
inget görs.  

Det har visserligen växt fram parallella samhällen i förorternas 
Sverige, där en stor del av befolkningen livnär sig på bidrag istället för 
att arbeta och integreras i samhället, men situationen är, menar Asad, 
ändå en helt annan än till exempel i Frankrike. Frankrike har ett kolo-
nialt förflutet. Stora grupper från de forna kolonierna har varit bosatta i 
Frankrike under lång tid, koncentrerade till segregerade områden i 
städernas ytterkanter. Alla kan flytande franska. Sverige har inte den 
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historien. Invandrargrupperna är jämförelsevis små – och många. De 
talar olika språk. Det gör det betydligt svårare att enas.  

En sak har dock Sverige och Frankrike gemensamt, poängterar 
Asad: I bägge länder koncentreras invandrare till bestämda områden, 
som stigmatiseras och med tiden utvecklas till samhällen vid sidan av. 
Om inget bryter trenden är det inte omöjligt att det också i Sverige kan 
blossa upp våldsamma konflikter av det slag som Frankrike fick erfara. 
Förutsättningarna finns.  

Asad tar upp ett aktuellt fall, från den pågående valrörelsen: När 
centerpartiet lanserar ett förslag om att införa en särskild typ av arbete 
för ungdomar, inte helt olikt ett kontroversiellt förslag som nyligen 
mött våldsamt motstånd i just Frankrike, utsätts ett antal partilokaler 
runtom i landet för attentat som stenkastning, krossade fönsterrutor, 
sprayade slagord. Så vad vet man?   

* * * 

Väl tillbaks i Strandhagen igen träffar jag Mahmut, som bor tillsam-
mans med sin fru och deras två barn i ett välordnat radhusområde be-
läget vid en skogsdunge mitt mellan Sandå och Strandhagen. Även om 
den levnadsbana som Mahmut tecknar i flera avseenden skiljer sig från 
Asads så har deras berättelser flera gemensamma drag. Han invand-
rade till Sverige och Stockholm från norra Afrika under sjuttiotalet och 
har sedan dess målmedvetet arbetat sig upp till sin nuvarande position 
som välbetald tjänsteman inne i centrala Stockholm. Under den första 
tiden i Sverige jobbade han ”nere på golvet”, men studerade vidare, 
skaffade sig så småningom högre utbildning och högre befattningar. 
Mahmut har liksom Asad gjort en klassresa. Till skillnad från Asad har 
däremot Mahmut valt att bo kvar i Sandå. Barnen går fortfarande i 
skolan och har många av sina kamrater i närheten. Trots att radhusom-
rådet ligger i gränszonen mellan Sandå och Strandhagen är Mahmut 
noga med att markera en distans i förhållande till de boende i Strand-
hagen. 

Ett viktigt motiv till varför Mahmut valt att engagera sig inom fö-
reningslivet är just omtanke och omsorg om barnen. För att på bästa 
möjliga sätt bidra till deras framgång sitter han bland annat i föräldra-
rådet på barnens skola, som ligger ett stenkast från hemmet, och i sty-
relsen för hockeyföreningen i Strandhagen, där sonen ägnar en stor del 
av sin fritid. Mahmut är dessutom starkt engagerad i en föräldraföre-
ning i staden, som sedan en tid gjort särskilda ansträngningar för att 
flytta fram sina positioner i stadens etniskt segregerade förortsområden 
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och öka föräldrarnas engagemang. Mahmut är en verklig förenings-
människa. Många av dagens timmar går åt till att planera och genom-
föra olika slags föreningsarbete.  

När det gäller tillvaron för barn och ungdomar i Strandhagen läg-
ger Mahmut stort fokus just på föräldrarna och markerar genomgående 
betydelsen av föräldrarnas ansvar. Frågan om föräldraansvar ligger 
honom uppenbart varmt om hjärtat. Han fäster också stor vikt vid den i 
sitt föreningsarbete, inte bara i föräldraföreningen och föräldrarådet, i 
egenskap just av förälder, utan även som styrelseledamot i hockeyfö-
reningen. Mahmut menar i korthet att de allra mest akuta problem som 
möter barn och ungdomar i områden som Strandhagen kan samman-
fattas i två punkter: föräldrarnas bristande ansvar samt kulturell och 
social isolering, understödd av allehanda statliga prioriteringar och 
bidragssystem. Det är med andra ord huvudsakligen de boende som är 
Problemet, det som behöver ”åtgärdas”.   

När det gäller frågan om föräldraansvar konstaterar Mahmut att 
föräldrar i allmänhet har allt mindre tid över till att engagera sig i sina 
barns liv och leverne, till exempel i deras skolarbete. Föräldrar har helt 
enkelt svårt att få tiden att räcka till. Arbete och dagliga inköp, hemar-
bete och skjuts av barn till diverse fritidsaktiviteter kräver också 
mycket tid. Det är viktigt, poängterar han, att inte ”peka ut invand-
rare”. Samtidigt menar han att ”invandrarföräldrar” är särskilt svåra att 
engagera till att ta ett större ansvar för barnens skolgång. Det är inte 
minst den slutsats han dragit utifrån sitt engagemang i föräldraföre-
ningen.  

Ju längre vårt samtal pågår, desto mer etniskt specifika orsaker ger 
Mahmut till varför han tror att det förhåller sig på det sättet. 

Den primära orsaken till varför en fungerande samverkan mellan 
skola och ”invandrarföräldrar” är svår att få till stånd är, menar han, att 
föräldrarna i många fall har en ”annan tradition” från sina hemländer. 
De har växt upp med och fört med sig helt andra sätt att se på föräldra-
skap och auktoritet, skolan och skolans roll, helt andra förväntningar 
på skolan och skolpersonalen, än de som tas för givna här i Sverige. 
De är helt enkelt inte vana att ta ansvar, utan skjuter i hög grad över 
ansvaret till skolpersonalen. I mötet mellan dessa skilda synsätt och 
förväntningar menar Mahmut att ”invandrare” behöver få bättre kun-
skaper om och ökad insikt i och i någon mening anpassa sig till 
”svenska” skolkonventioner.  

Det andra avgörande problem som enligt Mahmut möter barn och 
ungdomar i Strandhagen är det tillstånd av ”utanförskap” som många 
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av föräldrarna befinner sig, ett på sikt starkt destruktivt tillstånd av 
kulturell och social isolering. Liksom Asad menar Mahmut att parabol-
tv-tittande, modersmålsundervisning och deltagande i olika slags 
”etniskt föreningsliv” utgör svåra hinder när det gäller att skapa ett väl 
integrerat svenskt samhälle. I längden isoleras föräldrarna, inlåsta i 
”hemlandets traditioner” och i närsamhället, där de tillsammans med 
sina ”landsmän” fördriver tiden med att odla myter om det svenska 
samhället. Den misstro gentemot ”det svenska” och det svenska sam-
hället som närs i denna lokala gemenskap förs också över på barnen. I 
sina forna hemländer sköt föräldrarna – i enlighet med den där rådande 
kulturella uppfattningen om skolan och skolans uppgift – över större 
delen av ansvaret för fostran på skolan. Också i Sverige är de, menar 
Mahmut, försatta i en utsatt situation där de varken förmår ta ansvar 
för sina egna eller sina barns liv. ”Utanförskapet” understöds aktivt av 
statsmakterna, säger Mahmut, till exempel genom bidrag riktade till 
föreningar bildade på etnisk grund. Med tiden omyndigförklaras de 
boende som medborgare och görs allt mer beroende av staten för sitt 
uppehälle. De blir osjälvständiga och oansvariga.  

Den enda framkomliga väg som Mahmut ser framför sig, är att 
Strandhagens föräldrar överger sin hemlandsnostalgi, bryter ”bi-
dragsberoendet” och tar initiativ till att fullt ut integrera sig i det 
svenska samhället. Han lyfter här fram sig själv som exempel på hur 
integration i praktiken kan gå till. Det är, berättar han, i princip inga 
barn i Strandhagen som spelar hockey. Hans son är den enda i före-
ningen vars föräldrar har invandrat till Sverige. Ett stort steg på vägen 
mot att motverka det kompakta ”utanförskapets tillvaro” som många 
av de som bor i Strandhagen lever i vore, menar Mahmut, att få fler av 
de boende att spela hockey, det vill säga aktivt delta i inkluderande 
föreningsverksamhet.  

Ett annat sätt att bryta isoleringen, få till stånd ett ökat en-
gagemang och en stärkt känsla av ansvarstagande bland de boende i 
Strandhagen vore enligt Mahmut att omvandla det stora beståndet av 
hyresrätter i området till privat boende. Återigen lyfter han fram sig 
själv och sitt eget liv som lärande exempel. I det radhusområde han 
själv bor i är det rent och städat. Häckarna är välklippta. Han berättar 
att grannar hälsar på varandra och hjälps åt att underhålla gemen-
samma utrymmen. Grannar är du med varandra. Skyltar markerar 
”grannsamverkan mot brott”. Mahmut pekar ut genom fönstret, mot de 
resliga huskroppar som avtecknar sig mot skyn bakom skogsdungen. 
Det är helt annorlunda i höghusen i Strandhagen, säger han. Där är 
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ingen du med någon annan. Alla är främlingar för varandra. Där är 
både slitet och skräpigt. Det beror enligt Mahmut just på att de boende 
inte äger sin egen bostad. Om hyresrätterna omvandlades till privat 
boende skulle de boende på ett helt annat sätt ta ansvar för sitt boende, 
hålla rent och snyggt i trapphus, tvättstugor och i närmiljön. De vuxnas 
ansvarstagande skulle också sända positiva signaler till barn och ung-
domar. Också de skulle få en starkare känsla av ansvar, gemenskap 
och delaktighet.    

* * * 

Ett stenkast bakom torget i Strandhagen reser sig en huskropp mot 
skyn. Längst upp, med utsikt över fälten bort mot skogen, träffar jag 
Reza, ordförande i organisationen Framtid Strandhagen. FS är en liten, 
men växande organisation som bildats i syfte att vända utvecklingen i 
Strandhagen. FS bedriver opinionsbildning av alla de slag. De med-
verkar i media. De ”bloggar”, skriver debattartiklar och kontaktar po-
litiker. De arrangerar träffar och möten, utfrågningar och seminarier. 
De ordnar demonstrationer. Organisationens insatser har på kort tid 
burit frukt. Flera av demonstrationerna har samlat många deltagare, 
inte bara boende, utan även politiker och journalister, från både Stock-
holm och andra delar av landet. All verksamhet sker på ideell basis 
och är partipolitiskt och etniskt obunden. Verksamheten är inte finan-
sierad via verksamhetsbidrag.    

Upprinnelsen till att organisationen startade är en samlad bild av 
växande missnöje och misstro bland de boende i Strandhagen. Reza 
berättar att det bland boende finns en allmän erfarenhet av att inte bli 
bemött med omtanke och respekt, det kan röra sig om bostadsbolag, 
myndigheter och andra instanser. De boende utpekas i media och 
kommer inte in på arbetsmarknaden. Underhållet är eftersatt. Det är 
skräpigt i omgivningarna, ute och i trappuppgångar, husen är slitna, 
vilket starkt upprör många av de boende. Dessutom har den sociala 
servicen gradvis utarmats. Senast i den långa raden av service som 
försvunnit är svensk kassaservice. Rulltrapporna till och från tunnel-
banan står stilla sedan ett antal dagar.  

Reza markerar dock att Strandhagen inte på något sätt är unikt. 
Motsvarande missförhållanden finns i många andra miljonprograms-
områden runtom i landet. Det är med stark oro som han följt utveck-
lingen i Frankrike. Han menar att det finns en rad paralleller mellan 
situationen i franska banlieus och den allt mer prekära situationen i 
svenska miljonprogramsområden. ”Det vore naivt att tänka att Sverige 
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är förskonat från liknande oroligheter”, poängterar grundarna i FS:s 
programförklaring. 

Samma oroligheter kan på sikt förekomma i våra förorter dock med andra 
mekanismer. Vi vill därför förvarna för att en känsla av alienation och makt-
löshet håller på att sprida sig och cementeras i våra förorter. En känsla av ali-
enation med inbyggd frustration som kan komma till uttryck i konflikter mel-
lan olika boendegrupper i form av en viss social spänning i dessa områ-
den. Under de senaste åren har vi tyvärr konfronterats av oroligheter i vissa 
storstäders bostadsområden där känslan av frustration har vänts mot exempel-
vis polisen och brandkåren. Detta är ett alarmerande tecken samtidigt 
som dessa händelser blir stoff för kvällstidningar som genom sin onyanserade 
rapportering bidrar till stigmatiseringen av miljonprogramsförorter. 

Just oron för att en liknande händelseutveckling kan inträffa också i 
Sverige och i Strandhagen är en viktig drivkraft bakom bildandet av 
organisationen som sådan. Reza lyfter i detta sammanhang också fram 
konflikten kring gymmet i Strandhagen som en allvarlig signal om att 
boendes känsla av misstro och alienation på mycket kort tid kan blossa 
upp till dramatiska konflikter, med en närmast okontrollerbar logik. I 
just detta fall är gymmet den utlösande faktor som gör att det så små-
ningom utkristalliseras två läger i lokalsamhället – Förtryckta och Fi-
ender. Endera är du med oss eller mot oss. Enligt Reza utnyttjas situa-
tionen av en handfull personer med bestämda politiska syften. Reza 
nämner inga namn, men jag drar mig till minnes det samtal jag tidigare 
fört med gymmets föreståndare och ser en klar parallell till hur han 
talat om gymmet som en symboliskt viktig fråga i den politiska kam-
pen.  

Den grundläggande idén bakom den verksamhet som FS driver är 
dock att förortsproblematiken sist och slutligen är en fråga om klass, 
om tillgång till och fördelning av ekonomiska resurser, inte om etnici-
tet. Det grundläggande problemet är inte förorten, utan samhället. Per-
spektivet skrivs på ett tydligt sätt fram i organisationens programför-
klaring.  

Vi betraktar våra förorter som ekonomiskt marginaliserade områden. Alla 
som bor i förorter oavsett ursprung delar samma boendevillkor, det vill säga 
de är generellt ekonomiskt resurssvaga. Dessutom har förorterna förfallit på grund 
av en strukturell diskriminering – orättvis resursfördelning – i form nedskuren 
närservice och bostadsbolagens obefintliga underhåll som i sin tur är ett direkt 
resultat av bristande insikt eller vilja hos politiker, oavsett politiskt block, att 
ta ansvar för våra miljonprogramsförorter. Miljonprogrammet speglar med 
andra ord marginaliseringen i vårt samhälle. Vi anser därför att alltför stor fo-
kus på etnicitet bidrar till en felriktad samhällsdebatt. 
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Eftersom många av de som bor i Strandhagen har utländsk bakgrund 
finns det i många sammanhang en tendens till att peka ut området som 
”invandrartätt”. Men en del av de boende är ”infödda svenskar”, om 
man överhuvudtaget ska använda sådana beteckningar, och även de 
har svårigheter, utsätts för kränkande behandling av exempelvis bo-
stadsbolag, försäkringskassan och andra instanser. En slentrianmässig 
och ensidig fokusering av etnicitet och invandrarskap bidrar till att 
fortsatt peka ut miljonprogramsområden som Strandhagen på ett sätt 
som spär på fördomar och skapar osämja.  

Ett svårt problem för de boende, noterar Reza, är just Strandha-
gens skamfilade rykte, som dagligen späs på av allt från politiker och 
journalister till forskare. Strandhagen tycks alltid stå i skuggan av 
Sandå, som dess mörka baksida. Framsidan Sandå representerar i alla 
möjliga offentliga sammanhang framgång och framåtanda. Sandå är ett 
möjligheternas rum. I kontrast till denna bild har Strandhagen fått bära 
snart sagt alla de negativa fantasier som det omgivande samhället inte 
klarar att hantera – missbruk, kriminalitet, oordning, smuts. En stor del 
av den negativa uppmärksamhet som Strandhagen har fått under åren 
har tagit sin utgångspunkt i etnicitet och invandrarskap. För att hitta 
verkliga och varaktiga lösningar på de problem som de boende möter 
måste det till en radikalt annan problembeskrivning. 

Med anledning av det riktar sig FS till alla de som bor i Strandha-
gen, oavsett etnisk bakgrund. I fokus för organisationens aktiviteter 
står frågor som har att göra med boendet. Boendet sägs en helt avgö-
rande betydelse för människors tillvaro. Drägligt boende påverkar inte 
minst människors känsla av tillhörighet och gemenskap. Den övervä-
gande delen av bostäderna i Strandhagen är hyresrätter. För FS är det 
en självklarhet att hyresgästerna bör ha rätt till ett drägligt boende och 
ett gott bemötande från hyresvärdens sida. Som protest mot det all-
mänt eftersatta underhållet och nedskräpningen i och kring hyreshusen 
samlas uppemot 250 personer i en demonstration utanför en av hyres-
värdarnas områdeskontor.  

Reza berättar att det inledningsvis fanns vissa försök att radikali-
sera FS:s arbete och inriktning. Några dagar efter demonstrationen mot 
områdeskontoret organiserar till exempel ett antal personer aktiva 
inom ”den utomparlamentariska vänstern”, som Reza uttrycker det, en 
ny aktion, återigen riktat mot samma områdeskontor. Demonstranterna 
visar sitt missnöje med hyresvärdens underhållsarbete genom att helt 
enkelt dumpa en ansenlig mängd sopor utanför kontoret. En i sig 
lyckad aktion, men den är inte förankrad i styrelsen, som räds att så-
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dana aktioner på sikt kan komma att ställa till mer problem än vara till 
nytta i och med att de kan ge organisationen en stämpel som ”bråkma-
kare”. En del röster driver också på för att FS ska ta tillfälle i akt och 
organisera olika demonstrationer i samband med incidenten i Söder-
täljeförorten Ronna. I detta skede slår styrelsen fast att organisationen 
framgent ska hålla en mer avvaktande linje och att den konsekvent ska 
värna de boendes intressen genom kollektiv organisering med fredliga 
medel, med dialog snarare än konfrontation. En reell förändring av 
rådande missförhållanden kan lösas endast genom att de boende kol-
lektivt organiserar sig och ställer krav på rättvisa och likabehandling. 

En av de allra viktigaste sakfrågorna på den politiska dagord-
ningen är här allmännyttans vara eller inte vara, en fråga som också 
debatterats i den pågående valrörelsen. Enligt organisationen skulle en 
utförsäljning av allmännyttan gå stick i stäv med de visioner som den 
säger sig stå för. Utförsäljning skulle öka polariseringen mellan de 
som har råd och de som inte har råd att köpa och därmed underblåsa 
snarare än minska konflikter mellan de boende. Efter en lång tid av 
bristande underhåll riskerar dessutom de boende som köper loss sina 
lägenheter att själva tvingas stå för omfattande reparationer och under-
håll. FS ser det därmed som en av sina främsta uppgifter att mana de 
boende till ett mer aktivt deltagande i sina hyresgästföreningar för att 
på så sätt stärka deras huvudsakligen svaga ställning i Strandhagen och 
andra miljonprogramsområden.  

– Via hyresgästföreningen kan vi åstadkomma stora förändringar. 
Hyresgästföreningen är dessvärre inte anpassad till dagens Sverige, 
utan mer till åttiotalets Sverige.     

* * * 

Ali är sedan slutet av nittiotalet en av förgrundsgestalterna i det lokala 
föreningslivet i Strandhagen, detta trots att han själv varken bor i om-
rådet eller är aktivt engagerad i någon enskild förening. Sedan nittio-
talet är Ali nämligen verksam som projektledare inom ett kommunalt 
förnyelseprojekt med syfte att fördjupa den lokala demokratin och på 
olika sätt involvera de boende i arbetet med att vända utvecklingen i 
bland annat Strandhagen i en positiv riktning. Själv bor han i ett an-
gränsande högstatusområde, nästan uteslutande bebott av högin-
komsttagare, ”infödda svenskar”, och är en av den kader av tjänstemän 
som han ironiskt betecknar som ”integrationsbyråkrater”, satta att ad-
ministrera förortslivet utifrån bestämda principer. 
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Ali var en av de första personer jag träffade under mina inledande 
besök i Strandhagen. Förnyelseprojektet hade nyligen dragits igång 
och större delen av kontoret låg fortfarande ouppackat i lådor. Han 
berättade då att han under en tid arbetat intensivt med att försöka få 
några av de mest tongivande etniska föreningarna i området att träffas 
över etniska skiljelinjer för att finna berörningspunkter och eventuellt 
gemensamma intressen som de kunde samlas och organiseras kring 
framöver. Även om det, som vi kunde se tidigare, finns en varierad 
flora av lokala föreningar i området så var det enligt Ali dessa före-
ningar som var allra mest livaktiga. Ett stort problem med dessa före-
ningar är dock, understryker Ali, och ansluter sig härmed huvudsakli-
gen till de tankegångar som både Asad och Mahmut framför, att de 
under lång tid har varit slutna. De har nästan uteslutande, menar han, 
ägnat sig åt inåtvänd, hemlandsorienterad och kulturell verksamhet, på 
bekostnad av utåtriktad verksamhet, riktad mot det som händer och 
sker i det svenska samhället. Detta är kanske särskilt allvarligt med 
avseende på framtiden för den yngre generationens Strandhagenbor, 
noterar han, som i föreningarnas regi fostras till att vända sina blickar 
mer mot den egna etniska grupperingen och föräldrarnas hemländer än 
mot Sverige, deras egentliga hemland.          

Den ledstjärna som hela tiden har väglett Ali i hans föreningsar-
bete i Strandhagen är mot bakgrund av detta ”Känn dig som sam-
hällsmedlem!” De boende bör, enligt Ali, både betraktas och bemötas 
som Strandhagenbor och samhällsmedborgare, snarare än med ut-
gångspunkt i deras ”etnisk härkomst” eller ”tillhörighet”.  

– Det är den största faran, poängterade Ali vid ett av våra möten. 
Då besitter du förmågan att föra din egen talan.  

Ali ser som sin främsta uppgift som projektledare att mana före-
ningarna i Strandhagen till att ta en aktiv roll i lokalsamhället och 
ställa krav på makthavarna. Det är makthavarna som ska tjäna med-
borgarna – inte tvärtom. Ett sådant förhållningssätt har, inte helt 
oväntat, mött viss skepsis och har stundtals lett till direkta konfronta-
tioner med både ledande företrädare inom Sandås förvaltningsmaski-
neri och andra lokala föreningar.  

– När du beter dig som svensk då vill man sätta dig på din plats, 
konkluderade Ali. ”Du är inte svensk, du är en neger! Du är inte sam-
hällsmedlem, inte en invånare, du är inte min granne eftersom du gör 
saker och ting på egen hand”.  

Liksom Reza och Framtid Strandhagen framhåller Ali starkt bety-
delsen av organisering som en grundläggande förutsättning för att 
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kunna åstadkomma några mer bestående förändringar i miljonpro-
grammets förorter. Däremot ser han ändamålet för de boendes organi-
sering på ett annat sätt än FS. Målet är för honom först och främst au-
tonomi i förhållande till staten. Det grundläggande problemet i Strand-
hagen, och många andra miljonprogramsområden, är nämligen stats-
maktens långtgående strävan efter att utöva kontroll över medbor-
garna, inordna dem i de statliga myndigheternas nät, göra dem ”bero-
ende” av dess skilda förgreningar och understöd för att överhuvudtaget 
kunna fungera. Kontrollen tar, enligt Ali, olika uttryck på samhällets 
alla arenor, men den är särskilt iögonfallande i just miljonprogrammets 
förorter. De har med tiden utvecklats till ett slags sattelitstater vid si-
dan av resten av samhället – områden där det gäller andra regler än i 
samhället i övrigt, där det har anställts hela byråkratier med uppgift att 
administrera det så kallade förortsproblemet. Utifrån sina år i Strand-
hagen drar Ali slutsatsen att klimatet inom förortsbyråkratin inte läm-
nar något som helst utrymme för nytänkande och kreativitet. Den för-
litar sig uteslutande på lösningar som utarbetades för flera decennier 
sedan. De var möjligen ändamålsenliga då. Idag krävs emellertid nya 
grepp, nya lösningar. Det är de boende som har lösningarna på hur 
området bör ”förnyas”, inte byråkratin. Det civila samhället behöver 
vakna ur sin slumrande tillvaro och bryta det rådande mönstret av stat-
ligt förmynderi.  

När jag träffar Ali på hans kontor våren 2006, mitt emot den 
byggnad där den dramatiska ockupationen tidigare utspelat sig, har 
hans arbetssituation förändrats. Den låga som brann så intensivt hos 
Ali när jag först träffade honom tycks nu vara på väg att slockna. Han 
känner sig motarbetad och allt mer isolerad. Det är med besvikelse och 
en känsla av vanmakt som han ser tillbaks på de år som passerat. För-
nyelseprojektet är avslutat sedan ett antal år. Vissa delar av projektets 
verksamhet lever dock vidare i annan regi, inom ramen för en annan 
tidsbestämd satsning. Alis ursprungligen långtgående förhoppningar 
har grusats. Statsmaktens grepp om Strandhagsborna och det lokala 
civilsamhället har, i Alis berättelse, hårdnat snarare än mildrats.  

Han berättar att flera av de etniska föreningar han arbetat gentemot 
vid slutet av nittiotalet bland annat kontaktade skolorna i området, 
eftersom föreningsmedlemmarna såg barnens situation – och då i syn-
nerhet deras skolgång – som en av de allra mest akuta frågorna. 
Vikande elevunderlag, krympande resurser, elev- och personalflykt till 
kringliggande, konkurrerande skolor, ryktesspridning – allt hade för-
satt skolorna i Strandhagen i en svindlande negativ spiral. Förening-
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arna kartlade situationen på de olika skolorna, sonderade terrängen 
bland medlemmarna, bjöd in till stormöten mellan tjänstemän, rektorer 
och föreningsmedlemmar och inledde en diskussion om formerna för 
en mer organiserad samverkan. Ali menar dock att föreningarnas kon-
takter efterhand fått en allt mer instrumentell karaktär. Steg för steg 
har föreningarna förlorat sitt oberoende. De blir med tiden allt mer 
intresserade av att få bidrag än av att faktiskt driva medlemmarnas 
intressen. Detta leder till en allt starkare handlingsförlamning. Till slut 
kan föreningen inget göra om den inte har resurser. Allt förefaller 
kräva pengar. Men vad händer då med medlemmarnas frivilliga enga-
gemang? Föreningen reduceras till en bidragsmaskin, väl insatt i vart 
man ska vända sig och hur man ska tala för att få bidrag. Idag fungerar 
föreningarna, återigen, mer som en förlängning av förvaltningens ad-
ministrativa apparatur än som forum för dialog, kritik och frivillig or-
ganisering.  

Vägarna framåt är långa och kantade av svårigheter. En av de frå-
gor som Ali återkommer till debatteras i den pågående valrörelsen – 
omvandling av hyresrätter. Dödläget kan möjligen brytas genom en 
storskalig omvandling av hyresrätter till privat boende. Idén tilltalar 
Ali. Ägande innebär makt, menar han, och med det följer eget ansvar. 
Han menar att idén ligger nära hans egna idéer om hur miljonpro-
grammets förorter kan omvandlas från sovstäder till platser där aktivt 
engagerade medborgare, både enskilt och gemensamt, tar ansvar för de 
angelägenheter som berör dem, snarare än en kontrollerande statsmakt.   

* * * 

Vad kan man då säga med utgångspunkt i dessa fyra berättelser? Till 
att börja med visar berättelserna på den stora variation ifråga om 
strävanden och strategier, prioriteringar och visioner, som finns bland 
föreningar i Strandhagen, inte minst när det gäller frågan om ungdo-
marnas situation i området. Föreningarna har skilda uppfattningar om 
många olika saker, dels om vad som är dagens verkligt avgörande ut-
maningar eller problem och dels om vilka lösningar som är möjliga 
och/eller önskvärda. Trots att det finns en rad uppenbara skiljelinjer 
mellan föreningarna så går det ändå att skönja vissa mönster.  

För det första, problemen: De ses huvudsakligen på två sätt: En-
dera är det de boende eller det omgivande samhället som utgör pro-
blemet. I den ena förklaringsmodellen, som i Asads och Mahmuts fall, 
lyfts de boendes ”utanförskap” fram som det allra mest akuta proble-
met. Berättelsen kretsar huvudsakligen kring de boendes brist av olika 
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de slag, inte minst kunskaper, kontakter, språk, engagemang och vilja 
att integrera sig i det omgivande samhället. Komplexa sociala proces-
ser framstår här som ett bestämt tillstånd, ”utanförskap”, vars upp-
komst i tid och rum är högst oklar. Även om berättelsen om ”utanför-
skap” kan lägga vikt vid olika faktorer så grundar den sig i en idé om 
att det, sist och slutligen, är de boende själva som är orsaken till för-
ortens allehanda problem.26  

Den andra förklaringsmodellen, som Reza och Ali på olika sätt ger 
uttryck för, definierar om problemet – problemet är varken förortens 
eller de boendes, utan det omgivande samhällets. Den primära orsaken 
till det som omtalas som ”förortsproblem” står att finna i politiska pri-
oriteringar och strukturellt ojämlika villkor, en ojämlik fördelning av 
resurser mellan stadens centrum och stadens periferier. En variant av 
denna förklaringsmodell betonar etnicitet eller invandrarskap och lyf-
ter fram diskriminering och stigmatisering på etnisk/kulturell/religiös 
grund som det allra mest avgörande problemet, medan en annan vari-
ant av samma förklaringsmodell betonar ojämlikhet på basis av klass. 
Både Reza och Ali ser den statliga förortspolitiken som en stor del av 
problemet. I deras ögon definierar staten förortsmiljöerna som funda-
mentalt ”annorlunda”. De beskriver däremot konsekvenserna på dia-
metralt olika sätt: Reza, å ena sidan, hävdar att staten bidrar till att 
osynliggöra de verkliga problemen (det vill säga ojämlik resursfördel-
ning och strukturell diskriminering). Ali, å andra sidan, menar att sta-
ten omyndigförklarar förortsborna och aktivt understödjer passivitet 
och isolering.   

För det andra, lösningarna: Också de ses på två olika sätt: Endera 
löses ”förortens problem” med individuella eller kollektiva initiativ. 
Den ena berättelsen värnar självstyre och individuellt ansvarstagande, 
exempelvis i form av utökad valfrihet, självförvaltning och utförsälj-
ning av hyresrätter. Idealet är egenmakt i meningen autonomi, det vill 
säga frihet från statlig kontroll. Bland de föreningsaktiva är det Mah-
mut och Ali som företräder en sådan linje. Den andra berättelsen beto-
nar snarare värdet av kollektiv organisering och krav på jämlikhet och 
rättvisa som en förutsättning för förändring. Idealet är deltagande på 
lika villkor. Asad och Reza ligger närmare en sådan linje.  

De föreningsaktivas argumentationslinjer är dock varken enhetliga 
eller konsekventa. Deras argumentation bygger inte sällan på direkt 
motstridiga element. Vi kan ta Asad som exempel. Ena stunden be-
skriver hon utan omsvep förortsborna som problem, medan de i nästa 
stund beskrivs som offer, eller rentav lösning på ”förortens problem”. 
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Detta är i sig inget anmärkningsvärt, om vi nu inte föreställer oss män-
niskors tänkande som rakt igenom logiskt sammanhängande. Männi-
skor skapar sin tankevärld och självbild just genom att kreativt foga 
samman skärvor och fragment – av idéer, metaforer, tankar – till en 
mosaik som inte sällan inger ett starkt motsägelsefullt intryck.27 Bland 
alla dessa motstridiga budskap går det ändå att skönja vissa mönster.  

Ett återkommande drag i de föreningsaktivas berättelser är – inte 
helt oväntat – en strävan efter att på olika sätt undgå risken att själv bli 
betecknad som Problem. I berättelserna förekommer ett otal manövrar 
där den enskilde föreningsaktive distanserar sig själv från Problemet, 
samtidigt som han eller hon framställer sig själv som en del av Lös-
ningen.  

Det ena sättet att undgå att associeras med Problemen är, som vi 
har sett, att på ett tydligt sätt markera sig gentemot de boende. Asad 
markerar exempelvis genomgående att hon aldrig varit del av Strand-
hagens boendegemenskap, inte ens när hon bodde i området. Nu gör 
hon det i än mindre grad, då hon inte ens bor kvar i området. Även 
Mahmut är mån om att distansera sig från de boende i Strandhagen. 
Han bor visserligen i ytterkanten av Strandhagen, i gränslandet mellan 
Strandhagen och Sandå, men räknar sig ändå inte som en del av områ-
det. De som bor i Strandhagen är för honom ”de”, en del av Problemet.  

Bilden av de boende som Problem utmejslas i relation till en tänkt, 
om än outtalad, idealbild, en slags idealiserad spegelbild av en själv: 
En ansvarstagande och aktiv individ, som själv, av egen kraft, vill ta 
initiativ och integrera sig i det svenska samhället, ”ta sig i kragen” och 
inte ”ligga samhället till last”.28 Det moraliska budskap som förmedlas 
lyder, förenklat uttryckt:  

– Allt skulle snart lösa sig om fler följde mitt goda exempel!     
– Kan jag lyckas, då kan alla! 
De idéer om ”utanförskap” som exempelvis Mahmut och Asad gör 

sig till tals för går stick i stäv med de integrationspolitiska ideal som 
idag officiellt är de rådande. Likafullt är dessa idéer starkt förankrade 
runtom i det svenska samhället. Integration ses här som en huvudsak-
ligen enkelriktad relation mellan ”invandrare” och ”svenskar”, där den 
”invandrare” utgör ett slags ”ofullständiga svenskar” som i olika avse-
enden behöver närma sig ”svenskars” krav och standard. Allt som 
bryter mot detta anpassningens mönster utgör ett mer eller mindre 
starkt hot mot idén om ett ”väl integrerat Sverige”.29  

Ett sådant sätt att begripliggöra ”utanförskapets dynamik” är pro-
blematisk av flera olika skäl. Dels tenderar ett sådant synsätt som sagt 
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att skjuta över ansvaret för allehanda missförhållanden i samhället på 
de underordnade själva. Dels förmår ett sådant synsätt inte uppmärk-
samma det faktum att föreningar på etnisk grund – vid sidan av social 
och kulturell samvaro – ofta bedriver verksamheter för att främja so-
cial inkludering.30 Föreningar är bara i undantagsfall isolerade till ett 
specifikt närsamhälle. De är oftast förankrade i ett bredare samman-
hang, både nationellt och transnationellt. Men lika väl som parabol-tv 
kan antas förstärka ett utanförskap, är parabol-tv, Internet och nya tek-
nologier också företeelser som vidgar politikens rum och gör det möj-
ligt för människor att ha kontakter och följa skeenden på andra sidan 
jordklotet.31  

Det andra sättet att undgå att associeras med Problemen är att lo-
kalisera dem någon annan stans, bortom förorten, där utanför, i det 
omgivande samhället. Det är inte vi som är Problemet, utan samhället. 
Det är vi som är Lösningen.  

– Allt skulle snart lösa sig om fler följde vår linje!     
Här dras en skarp konfliktlinje mellan samhället och förorten, där 

bägge parter på något sätt framstår som enhetliga storheter. Men var-
ken samhället eller förorten är enhetliga. Samma argument som Fram-
tid Strandhagen framför kan riktas mot dem själva: En ensidig fokuse-
ring av etnicitet och invandrarskap tenderar helt riktigt att osynliggöra 
ojämlikheter på basis av klass. Omvänt tenderar en ensidig fokusering 
av klass att osynliggöra rangordning på basis av etnicitet och invand-
rarskap. Det är en helt korrekt iakttagelse att alla de som bor i Strand-
hagen inte är ”invandrare”, men alla de som bor där är inte heller fat-
tiga. Endimensionella frontlinjer tenderar att tona ner de många varia-
tioner som finns också inom de grupperingar som förpassas till varsin 
sida av frontlinjen. För tillfället kan endimensionella frontlinjer inne-
bära vissa strategiska fördelar för enskilda rörelser, inte minst genom 
att komplexa situationer förtydligas och ”ställs på sin spets”. På längre 
sikt innebär dock sådana frontlinjer stora svårigheter när det gäller att 
etablera allianser som kan svara mot befolkningens variation ifråga om 
förutsättningar och behov.     

De berättelser som jag här har lyft fram vittnar om att det pågår en 
ständig kamp om utrymmet i förortens lokala offentlighet, om rätten 
att både uttolka samtiden och staka ut framtiden. I centrum för denna 
kamp står den yngre generationens förortsbor, deras villkor och fram-
tid. Ungdomarna representerar, på en och samma gång, hotet och för-
hoppningen, problemet och lösningen. De är på ett sätt nyckeln till 
framtiden. I föreningarnas regi, bildade på etnisk eller annan grund, 
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bedrivs dagligen olika slags arbete för att göra den yngre generatio-
nens förortsbor bättre rustade för att etablera sig i det svenska samhäl-
let – och i någon mening undgå en utveckling av det slag som tidigare 
resulterade i den dramatiska ockupation som ägde rum i Strandhagen.  

Berättelserna visar med all önskvärd tydlighet att det civila sam-
hället är en konfliktfylld arena, så också i Strandhagen. Det kan tyckas 
som en banal iakttagelse. Det är likafullt viktigt att understryka. Inte 
minst med tanke på att somliga är benägna att, gentemot de många 
problembilder av ”förortslivet” som finns i omlopp, teckna bilden av 
förorten som ett slags harmonins, solidaritetens och det spontana en-
gagemangets rum – som om inte förorten vore skiktad längs samma 
grundläggande konfliktlinjer som resten av samhället. Man kan fråga 
sig varför förortens civila samhällsliv skulle vara mindre konfliktfyllt 
än på andra platser. Förorten är varken himmel eller helvete. Förorten 
är del av samhället, på gott och ont.  

Den oro som ockupationen skapade, och som senare väcktes till liv 
med skotten i Ronna och bränderna i Frankrike, har så småningom lagt 
sig. Lågorna nådde aldrig Strandhagen. De underliggande konflikter 
som blossade upp vid gymincidenten har emellertid inte försvunnit, 
utan bytt skepnad, återgått till ett mer lågintensivt stadium. Många av 
de unga i Strandhagen har fortfarande svårt att på olika sätt etablera sig 
i det svenska samhället. Polariseringen mellan Strandhagen och Sandå 
– och andra mer privilegierade delar av staden – finns fortfarande kvar, 
trots att konjunkturen vänt fram och åter. Strandhagen har fortfarande 
inget gym där ungdomar kan träffas och spendera sin fritid, även om 
de har knappa resurser. I Sandå, däremot, är utbudet desto större. 
Utmaningarna i kampen om förorten är fortfarande många och 
villkoren minst sagt ojämlika beroende på var i staden du ”hör 
hemma”.  

* * * 

Strax efter det att jag och föreståndaren på gymmet skilts åt fortsätter 
jag min resa genom det urbana landskapet. På tunnelbanan på väg hem 
mot Norrköping sitter jag bakom två unga tjejer. Jag är både tagen och 
trött av dagens alla intryck, men kan ändå inte undgå tjejernas konver-
sation. Det är som att jag kastas in i en helt annan värld. Tjejerna pra-
tar om bostadsproblemet i Stockholms innerstad.  

– Jag fick lägenhet på Kungsholmen, berättar den ena av dem.  
– Åh, jag älskar Kungsholmen, utbrister den andra. Mycket bättre 

än Söder. Det har blivit så hippt där.    
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– Kungsan är schyst. Det var typ den enda lägenheten jag kollade 
på. Och jag ba’ sa JA direkt: ”Den här MÅSTE jag ha! Oavsett vad 
den kostar!”   

Den ena stunden kamp om ett slitet gym, den andra stunden kamp 
om en lägenhet i innerstaden. En och samma stad, två olika världar. 
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“… jag har i mitt sinne konstruerat en modellstad, som kan 
gälla för alla tänkbara städer, sade Kublai. Den innehåller allt 
som reglerna kan fodra. Eftersom de verkligen existerande 
städerna i varierande grad avviker från normen, räcker det 
för mig att förutse undantagen från regeln och beräkna de 
mest sannolika kombinationerna. 
“Också jag har tänkt ut en modellstad, som kan gälla för alla 
andra städer”, svarade Marco Polo. ”Det är en stad gjord 
enbart av undantag, hinder, motsägelser, inkongruenser, 
obefintligheter. Om en stad förefaller i högsta grad osannolik, 
kan man genom att minska antalet abnorma element öka 
sannolikheten för att staden verkligen existerar. Det räcker 
alltså med att jag tar bort undantag från min modell - och jag 
kan ta dem i vilken ordning jag vill - men jag kommer till sist 
att stå inför en av de städer som trots vissa undantag från 
normen verkligen existerar. Men jag kan inte driva denna 
metod bortom en viss gräns: ty då skulle jag få städer som var 
alltför sannolika för att vara sanna” 
  Calvino 1999:79 

Syftet med detta kapitel är att erbjuda en principiell och filosofisk be-
lysning av den nya urbanitetens – postpolis’ – utmärkande egenskaper. 
Vi inleder med en kort övergripande skildring av urbanitet. Därefter 
presenterar vi den klassiska staden polis respektive postpolis’ axiom, 
d v s å ena sidan oikos (husets gemenskap) och å andra sidan krema-
tistik (penningekonomins kalkyl). Kartläggningen och jämförelsen 
fortsätter då vi behandlar idealtypiska särdrag med avseende på rums-, 
tids- och kontrollregimer för polis respektive postpolis. Eftersom 
denna boks huvudtema är integration/segregation och staden fokuserar 
vi på premisserna för in- och exkludering i postpolis. Avslutningsvis 
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konstaterar vi att postpolis är ett tecknets rike – ett ingenmansland – ett 
självrefererande och narcissistiskt rum som tappat all förankring i det 
gemensamma så väl som till det ”verkliga”. Möjligheterna till ”sam-
hällsplanering” och ”integration” förändras fullständigt och begrep-
pens innebörder går förlorade.  

*  * * 

Från att ha varit en mer eller mindre marginell företeelse under många 
årtusenden är staden numera den primära rumsorganiseringsformen 
och grundkonceptet för det ekonomiska, sociala, kulturella och poli-
tiska livet. I och med att den väller över sina bräddar har den moderna, 
kapitalistiska staden omkodat världens produktions- och konsumtions-
former, sociala relationer, penning- och finanstransaktioner samt andra 
flöden. Staden har, med andra ord, inordnat alla andra rumsligheter 
inom sig. Det är i denna bemärkelse som man kan tala om en världs-
omfattande urban revolution under modernitet och kapitalism.  

Staden är inte bara resultatet av en rumsrevolution vad gäller eröv-
ring, organisation och nyttiggörande av territorium och kroppar 
(Schmitt 1985; Schough 2008), utan även en revolution av sättet att 
vara i världen – en ontologisk revolution i mänsklighetens historia. 
Staden är på en och samma gång utopiernas och dystopiernas, tillväx-
tens och tomhetens, begärets och anonymitetens, säkerhetens och 
otrygghetens, flanörens och gatflickans, samt det konstlade livets och 
den ultimata upplevelsens rum (se t.ex. Simmel 1981; Benjamin 1999; 
Calvino 1999; Chamoiseau 1994; Azar 2003). Babylon och Jerusalem. 

Staden, polis, är den moderna politiska institutionens och nations-
statens vagga. Livet i städerna har varit och är präglat av två samtidiga 
territorialiseringsformer. Dels formas staden av kriget – som en borg, 
som en belägring av polisiära krafter inåt och militära utåt. Eller som 
Paul Virilio (1986:16) uttryckte det:  

… the political power of the State is polis, police, that is, management 
of the public ways and the gates of the city, its levies and duties, are 
barriers, filters against the fluidity of the masses, against the penetra-
tion power of migratory packs, people, animals, and goods.  

 
 
 
 
 

Jag kanske rider, överhöljd av svett och blod, i spetsen för min 
här och erövrar länder som du sen ska beskriva, eller hugger av 
angriparnas fingrar, när de försöker klättra över murarna till 
en belägrad befästning  
  Calvino 1999:115 
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Dels formas staden av marknaden – av vägkorsningar, hamnar och 
flygplatser; dynamism, förändring, rörlighet, flöden, cirkulation av 
pengar, människor, energi och varor.  

Städer är på en och samma gång fångstapparater och rörlighetsma-
skiner – nödvändiga för kapitalismens tillväxt och globala utbredning. 
Städernas historia är materialiserad och ständigt närvarande i acku-
mulationsformer som skiftat från kolonialslaveri, merkantil och indust-
riell till finansiell epok. Var sammanknöts nätverket av arméer och 
kolonisatörer, bosättare och skeppare, handelsresande och handelshus, 
denna enorma flödesapparat, om inte just i staden? Där alstras och 
frigörs flöden och kontrolleras tullar, där slussas, öppnas, stängs och 
riktas flöden. Därmed skapar och ordnar staden olika slags rum, internt 
och externt. Skulle neokolonialism, en av de mest omfattande och raf-
finerade maskinerna för hopfogning av materia, befolkning, livsmedel 
och kapital, varit möjligt utan världsstädernas nätverk på alla konti-
nenter? Vad upprätthöll – och upprätthåller – urbaniteten, om inte just 
denna gigantiska fångst- och flödesapparat som möjliggör storskaliga 
förflyttningar av guld och läder, diamanter och livsmedel, djur och 
växter, suvenirer och människor? 
 
 
 
 
 

Och Marco Polo: Varje gång jag beskriver en stad säger jag 
något om Venedig.  
  Calvino 1999:98 

Det som sker i det urbana rummet idag är emblematisk för en rad 
viktiga händelser och radikala omvandlingar som har skett under de 
senaste tre decennierna. Denna radikala omkastning går, likt kärt barn, 
under olika namn: den postindustriella staden (Roszack 1972); den 
postmoderna staden (Harvey 1989); entreprenörsstaden (Hall & Hub-
bard 1998); revanchist city (Smith 1996, 2002); postmetropolis (Soja 
2000); kunskapsstaden (Castells 2001); splintered urbanism (Graham 
& Marvin 2001); den privatiserade staden (Davis 2007/2006); den 
kreativa staden (Ek & Nilsson 2007); för att nämna några. Vi väljer att 
kalla det urbana rum som blir tidstypiskt (i väst) sedan början av 1970-
talet för postpolis. 

I postpolis gäller finanskapitalismens ovillkorliga logik – ”ome-
delbar avkastning är ofta en fråga om liv och död” (Comaroff och 
Comaroff 2000:296). Det urbana rummet genomsyras av krematisti-
kens förmåga till ”financiarization of everything” (Harvey 2006:33) – 
en fördjupad och utbredd ekonomisering av snart sagt allting i det ur-
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bana rummet. Postpolis’ primära uppgift är att ombesörja finanskapi-
talets obehindrade cirkulation och ackumulation. Därav följer också 
städers aktiva strävan efter och tävlan om att erbjuda attraktiva inve-
steringsmiljöer och positivt affärsklimat för finanskapitalet. Postpolis 
kan liknas vid en maskin – en spekulationens, tillväxtens, entrepre-
nörskapets och konkurrensens maskin – som uppfyller finanskapita-
lismens krav. Den spekulativa ekonomin och kulturen har erövrat allt 
fler livsområden och framstår nu som normerande dygd för samhälls-
livets beskaffning. ”Spelstaden Roulettenburg och spelaren Alexi Iva-
novitch, som Dostojevskij (1888) skildrade i novellen Spelaren” är 
alltså inte längre någon anomali. Snarare är staden och spelaren före-
bilden ”för samhälle och individ i en samtid som har den spekulativa 
kulturen som arketypen för sättet att vara-i-världen” (Tesfahuney & 
Dahlstedt 2008: 32). Den spekulativa kulturen fordrar snabba vinster, 
aktieklipp, börsspel, risktagande och understöds av den spekulativa 
kapitalismens ständiga behov av tillväxt, flexibilitet och entreprenörs-
kap (Strange 1997; Harvey 2006). I vår tids globala postpolis har de 
sociala och politiska rättigheterna samt själva förståelsen av livet och 
det mänskliga fått ge vika i budgetbalansens, inflationsbekämpning-
ens, tillväxtens, avregleringens och devalveringens namn (Tesfahuney 
2005). I postpolis är livets uppgift att spekulera, spekulera och åter 
spekulera. 

Det är signifikativt att den radikala omkastningen av det globala 
rummet i enlighet med postpolis krematistiska axiom förverkligades 
just i en storstad – New York år 1975 – med Santiago, Chile som ex-
perimentverkstad 1973 (Harvey 2006:9). Det är denna omkastning 
som vi menar kom att utgöra förlagan för postpolis. Den blev så små-
ningom även prototypen för bland annat Internationella Valutafondens, 
Världsbankens, OECD: s – och efter hand för Världshandelsorganisa-
tionens världsomspännande operationer. Ekonomisk vinstmaxime-
ringslogik blev vägledande för synen på miljö, vardagsliv, nationsstat, 
kultur, sociala relationer – ja, för livet självt.  

Om man för Sveriges del skulle ange ett symboliskt årtal för inträ-
det i postpolis epok föreslår vi finansmarknadens avreglering år 1987. 
Postpolis globaliserades genom strukturanpassningsåtgärder under 
Internationella valutafondens och Världsbankens teknokratiska regi 
och fullbordades globalt i början av 1990-talet då historien sades ha 
tagit slut (Fukuyama 1992) och då världen antogs ha inträtt i den eviga 
ekonomiska tillväxtens och ackumulationens tidsålder i och med de 
statssocialistiska ländernas sammanbrott.  

 122



 
 
 
 
 
 
 
 

POSTPOLIS 

Staden – polis – har utgjort den territoriella och materiella for-
mering som kom att ligga till grund för västerlandets moderna ordning, 
inte minst föreställningen om politik och ekonomi, stat och demokrati, 
identitet och gemenskap. Postpolis utgör på samma sätt det grundfor-
mat, den prototyp, som präglar världen av vår tid.  

I följande avsnitt beskriver vi idealtypiska grunddrag för polis re-
spektive postpolis (se tablå 1). Som framgått tidigare menar vi att me-
dan polis’ axiom är oikos så kan postpolis’ axiom förstås som krema-
tistiskt. Dessa axiom beskrivs relativt omfattande eftersom de ligger 
till grund för rumsregimer, tidsregimer och kontrollregimer i polis re-
spektive postpolis. 

Axiom: Hestias oikos och Hermes’ krematistik 
Den klassiska staden – polis – som anses utgöra förebilden till konsti-
tuering av det politiska livet bär inom sig två element som går under 
beteckningen oikos (oikonomia) och techné khrematistiské. Oikos 
hänsyftar till hushållning och förvaltning hemmet, familjen eller här-
den och är begränsad till införskaffandet av livsförnödenheter för det 
”goda livet”. Beskyddare av denna princip är Hestia, härdens gudinna. 
Krematistik å andra sidan är den grekiska beteckningen för den verk-
samhet som primärt syftar till vinst. På svenska finns ordet ”krämare”, 
från ”kram” i fornsvenskan (av lågtyskans ”kräm” – enkelt tälttak, 
handelsbod), med ovisst ursprung. Eftersom släktskapet inte är belagt 
är inte ”krämeri” ett alternativt begrepp, så vi tvingas använda det 
otympliga ordet krematistik. Begreppet syftar på sådan handel som 
inte är underordnad husets, hushållets eller den utvidgade gemenska-
pens oikos’ högre syften. Krematistiken beskyddas av Hermes, som är 
kommersens, resandets och flödenas gud med gränsöverskridande, 
omvandling och förvärv i blicken. Vi kan se Hestias oikos och Her-
mes’ krematistik som symboler för en oavbruten diskussion om vad 
det betyder att leva väl, om värde och välfärd samt om stadens syfte. 
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Tablå 1. Polis och postpolis: idealtypiska särdrag 
 Polis Postpolis 
   
Axiom Oikos Krematistik 
   
Rumsregim Territoriell A-territoriell 
 Avgränsad Fraktal 
 Centristisk String space 
 Hierarkisk Överlappande nätverk 
   
Tidsregim Analog  Digital  
 Eviga värden Nuets/ögonblickets tyranni 
 Planerande hushållning Räntabel pantsatt framtid 
   
Gestaltning Monumental arkitektur Spektakulär arkitektur 
 Agora, stadshus Emporium, börsen 
 Offentlig auktoritet Vinstinriktad attraktivitet, junk 

space 
 Tidlös representation Efemär; Simulacra 
   
Kontrollregim Monarki, demokrati etc. Kremokrati 
   
Ursprungsmandat Transcendental legitimering Självrefererande/immanent 
 Gud, arv, land och folk Självrefererande och -

organiserande 
  Tecknets rike 
   
Moralkodex Plikt Pleonexia 
 Heder Hedonism 
 Transcendental Performativ 
   
Teknologi Disciplinär Postdisciplinär 
 Biopolitik Nekropolitik 
 Government Governance 
 Inhägnade rum Kontinuerlig kontroll 
  Lönsamma implantat/kloner 
   
Modellfigur Den politiska människan Den postpolitiska människan 
 Medborgare Konsument, entreprenör, 

spekulant 
 Individ (personnummer) Divid (kreditkortsnummer) 
   
Kunskapsregim Stadsfilosofi Postvetenskap 
 (Kunglig vetenskap)  
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“Stor-khanens atlas innehåller också kartor över de förlovade land 

som man besökt i tanken men ännu inte är upptäckta eller 

skapade: Det nya Atlantis, Utopia, Solstaden, Oceana, Tanoé, New-

Lamark, Icaria. 

Kublai frågade Marco: “Du som gör upptäcktsresor och som 

känner tecknen, skulle du kunna säga mig mot vilken av dessa 

framtider de gynnsamma vindarna för oss?” 

”... Om jag säger dig att staden, dit min resa går, har avbrott i 

såväl rummet som tiden, att den ibland är mera gles, ibland mera 

tät, bör du inte tro att man skulle kunna upphöra att söka den.  

“Stor-khannen bläddrar i sin atlas bland kartorna over de städer 

som enligt mardrömmar och förbannelser kunde utgöra ett hot: 

Enoch, Babylonia, Yahoo, Butua, Brave New World. 

Han sade: Alltsammans är förgäves om den sista hamnen inte kan 

vara något annat än infernostaden, och det är dit ner 

strömvirveln drar oss i en allt snävare spiral. 

Och Marco Polo sade: “De levandes inferno är inte något som en 

gång skall komma. Om det finns ett sådant, är det detta som finns 

här ... Två sätt finns det att undkomma det lidande det ger. Det 

första sättet kan många utan svårighet lyckas med: att acceptera 

infernot och bli en del av det, till den grad att man inte längre ser 

det. Det andra sättet är riskfyllt och fordrar ständig 

uppmärksamhet och övning: att försöka lära sig känna igen vem 

och vad som mitt i infernot inte är inferno, och hjälpa det att 

överleva och ge det utrymme” 

 Calvino 1999: 179-80 

Hur Hestia – härdens gudinna – blev ”universums gudinna” är en-
ligt Friedländer (1945) ett kapitel i grekisk historia som är välkänt vad 
gäller de generella dragen, men synnerligen oklart vad gäller många 
närmare detaljer. I trakterna kring det som nu är Grekland fanns en 
mångfald av lokala traditioner som handlade om vården av hemmets 
härd. Dessa traditioner kom att samlas i Hestiagestalten och i den 
olympiska elden.  

Hestias rumslighet handlar om läget för alltings centrum, om till-
hörighet och hem. Hon symboliserade stabilitet, gemenskap och väl-
stånd och var den nod kring vilken tillvaron kretsade (Vernant 
1983:130). Tillvaron yttersta syfte är ”det goda livet”, vilket möjlig-
görs genom att upprätthålla en inre harmonisk ordning. Oikos, alltså 
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”hus”, har blivit ett vanligt ord i nutida språk. Det återfinns i både 
ekologi och ekonomi. För Aristoteles var huset grunden till ordnad 
gemenskap – han använde t.ex. begrepp som skafferikamrater för att 
förklara utvidgningen av huset till staden och staten. Den aristokratiska 
eliten såg det politiska som en utvidgning av Hestias härd, av det fa-
miljära oikos. 

Enligt oikos-principen är relationer mellan människor liksom fa-
miljerelationer – alla är olika – mannen, hustrun, barnen, tjänarna och 
slavarna har var och en sin speciella roll och särart med komplemen-
tära kvalitéer. Kvinnor, barn, tjänare och slavar styrdes enligt den apo-
litiska principen ”mitt hem är min borg”. Här råder inte fullt ut de la-
gar som i offentliga utrymmen. Just skillnaden mellan inre och yttre, 
privat och politiskt/offentligt har i århundraden varit en gränslinje värd 
att strida om. Men även om stadsstaten var en utvidgad gemenskap, 
kunde den inte styras på samma sätt som ett hus. Det berodde på att 
stadsstaten bestod av fria, jämlika män som lät sig styras av varandra, 
medan ett hus innehöll medlemmar av helt olika karaktär.  

Enligt oikos-principen räknas rikedom i bruksvärde och i livskva-
litet, så därför är t.ex. 10000 sandaler mer till mer besvär än till nytta. 
Ekonomi är förmågan att hushålla med resurser för att trygga hushål-
lets fortbestånd. Oikonomia kan sägas vara konsten att skapa sant väl-
stånd, d v s ett välstånd som är underordnat gemenskapens, alltså hu-
sets eller stadens gemensamma syfte.  

Kännetecknande för oikos är att den ”… preserves itself from the 
illusion, that is, from the chrematistic speculation that confuses wealth 
with money” (Derrida 1992:158). I figur 1 illustreras hur relationen 
mellan den dominerande oikos axiom och krematistiken kan sägas ha 
varit under Aristoteles tid.  
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Figur 1. Krematistik i oikonomos tjänst (Ur Stahel 2006:369). 
 

 
Hermes symboliserar utbyte och överskridande och han rörde sig smi-
digt genom och mellan olika världar tack vare sin uppfinningsrikedom. 
Som gud hade Hermes många strängar på sin lyra. Han var musikens 
och språkens man. Samtidigt som han var den legendariske mellan-
handen mellan livets och dödens riken, gudar och människor – gräns-
överskridarnas, tjuvarnas, översättarnas, förmedlarnas, uttolkarnas, 
guidernas, köpmännens och tillika krematistikens beskyddare. Hermes 
var vägarnas och dörröppningarnas gud. Hermes sammanför och av-
skiljer, möjliggör och förhindrar rörlighet. Det grekiska ordet för han-
del härstammar från en rot som betyder across (Brown 1947:36). 
Gränsöverskridandet var själva essensen i byteshandel. En herm (roten 
till namnet Hermes) var en gränssten eller markör som fungerade som 
kommunikationspunkt där utbyte skedde mellan främlingar. Hermes 
slår mynt av skillnad och bejakar rörelse, övergång och förändring. 
Omgestaltad till Merkurius avbildades han med sin stav och återfinns 
på köpmännens sigill. 

Krematistik är kommersens, bytesvärdets – och penningcirkulatio-
nens sfär och har som sådan i princip ingen gräns (Derrida 1992:158). 
Att tjäna pengar på pengar blir ett självändamål. Med andra ord styrs 
krematistiken av en omåttlighetens logik och är en verksamhet som 
inte har ”någon gräns för sitt mål” (Politiken Bok I, kapitel 9).  

Krematistik är ett sätt att se världen. När Hermes enligt myten såg 
en sköldpadda var det en potentiell vinst han såg framför sig, i form av 
en lyra. Krematistikens logik innebär, som Nietzsche uttryckte det: 
“Ögat var nu en gång för alla inställt på detta perspektiv: och med den 
plumpa konsekvensen, …, hamnade man snart i denna stora generali-
sering: ‘varje ting har sitt pris; allt kan betalas’ – rättvisans äldsta och 
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naivaste moralkanon, upphovet till all ‘redbarhet’, all ‘billighet’, all 
‘god vilja’, all ‘objektivitet’ på jorden” (1917: aforism 8, s. 77–78, 
kursivering i original). Somliga hyllar Hermes som tillblivelsens och 
singularitetens, hybriditetens och gränsöverskridandets, föränderlig-
hets och kreativitetens symbol (se t.ex. Serres 1982, 1995). För vår del 
är Hermes vinningslystnadens och habegärets, nyckens och momang-
ens, samt krematistikens sinnebild. För vår del är Hermes suveränen i 
tecknets rike.  
 
 
 
 
 
 

Stor-khanen försökte identifiera sig med spelet: men nu 
tappade han bort spelets orsak. Varje parti slutade med vinst 
eller förlust men av vad? … 
  Calvino 1999:135 

Krematistik är ett sätt att resonera: “I will be the first to get profit 
from you”, sade Hermes till sköldpaddan. Krematistiken är så central 
att till och med själva tänkandet konstitueras. ”Att sätta pris, uppmäta 
värden, att uttänka ekvivalenter, att byta – detta har i sådan grad upp-
tagit människans tidigaste tänkande, att det i en viss mening är själva 
tänkandet” (Nietzsche 1917: aforism 8, s. 77). 

Krematistikerna anser att rikedom är målet och därmed reduceras 
allt annat till medel, skrev Aristoteles (Politics 1258a14) och Aris-
tophanes (Plutos 144–46, 159, 170–71 i Booth 2001:226). Krematisti-
ken kritiserades av de grekiska filosoferna för att politik, kärlek och 
mycket annat underordnades vinstprincipen. Aristoteles, Aristofanes 
och Xenophon menade att ett korrupt telos hade kommit att ersätta det 
goda (Booth 2001:226), och att krematistikens rikedom inte var någon 
sann rikedom.  

Krematistikens tidiga kritiker besvärades särskilt av vinsthungerns 
gränslösa och omättliga karaktär: Av allt annat kan människan få nog 
– kärlek, litteratur, sötsaker och ära. Men av pengars rikedom kan 
ingen få nog (Aristophanes Plutos 187 ff). Aristoteles (1257b:33) 
skrev om oikos i motsats till marknadens logik: ”… men för hushållets 
affärsverksamhet finns det en gräns det är ju inte denna som är hus-
hållningens uppgift. Därför tycks det från denna utgångspunkt finnas 
en gräns för all rikedom, men i praktiken ser vi att motsatsen inträffar, 
ty alla affärsmän försöker öka sina förmögenheter i det oändliga.…” 
(Booth 2001:223 citerar Aristofanes Plutus 144–46). Enligt Derrida 
(1992:158) handlade distinktionen mellan oikonomia och krematistik 
om ”an ideal and desirable limit, a limit between the limit and the 
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unlimited, between the true and finite good (economic) and the illusory 
and indefinite good (the crematistic)”. Det handlade också om span-
ningen mellan ”the supposed finiteness of need and the presumed in-
finity of desire” (ibid.). Marknadens (emporiums) män tycks lyda un-
der en osynlig herre (pleonexia) som jagar på deras omättliga aptit 
(Booth 2001:223 citerar Aristofanes Plutus 144–46). Likt kung Midas, 
ville dessa herrar förvandla allt till guld – utan avseende på det faktum 
att guld inte kan förtäras. 

Denna tidiga kritik mot krematistik var formulerad ur en närmast 
förpolitisk position. Kritiken av marknadstorget, emporium var också 
kritik mot ”folkstyre” (demokrati). Den konservativa eliten ogillade 
det faktum att människors politiska egenart utsuddades och menade att 
medborgarskapet stämplade individer som utbytbara mynt (Booth 
2001:227). Denna tidiga kritik mot marknaden gällde i hög grad dess 
egalitet och pluralitet – här inkluderades främlingar, lönearbetare och 
till och med före detta slavar.  

Hestia och Hermes möttes på Athens agora – ”the thronged and 
incense-fragrant navel of the town in sacred Athens, and the famous 
agora beautified with works of art” (Pindar Dithyramb for the Atheni-
ans i Brown 1947:106–107), i samband med att den aristokratiska eli-
ten utmanades av nya grupper med anspråk på tillträde till politiskt 
inflytande och kultur. Hestias eld och den patriarkala gemenskapen 
införlivades med de tolv nyinstallerade gudarna – till henne offrades 
”först och sist”. Dessa tolv gudar kan ses som symboler för politisk 
enighet snarare än familjeenhet. Hermes hade en nyckelroll som cer-
monimästare, och på torget stod ett antal Hermes-hermer. Tillsammans 
med altaret tillägnat de tolv gudarna utgjorde detta ett religiöst cent-
rum som symboliserade den atenska statens enhet och var startpunkt 
för statsprocessioner. 

Sedan denna tid har Hermes och därmed krematistiken successivt 
utvidgat sitt spelrum medan konservativa element sökt fjättra den för-
slagna Hermes. Snart sett alla samhällen vi känner till har haft institu-
tioner och moralkodex som kontrollerat ett ohämmat egennyttigt förfa-
rande utan hänsyn till det gemensammas bästa. Men det är med kolo-
nialism, plundring och slavhandel på 1500-talet och därefter Hermes 
börjar bryta sig lös på riktigt från Hestias grepp. Förbudet mot ocker 
upphävdes av påven Benedict år 1745, och med undantag för tillfälliga 
reaktioner efter tulpan- fastighets- och så småningom IT-bubblor fort-
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satte konstitueringen av ansvarsfrihet.1 Ekonomer och moralfilosofer 
som John Stuart Mill, Adam Smith och Ricardo utvecklade ett tanke-
sätt där det moraliska ansvaret förflyttades ur det gemensamma till en-
skilda människor och en ”osynlig hand” (se figur 2). Krematistikerna 
behövde därigenom inte längre ”skämmas” för sin girighet och inte 
heller stå till svars för den moralkodex som rådde i oikonomia. Efter 
hand universaliserades en bolagsordning där det högsta moraliska an-
svar blev att ge aktieägarna största möjliga avkastning (Bakan 2005). 
 
Figur 2: Krematistik bryter sig loss från oikonomos. Moral utövas av 
den osynliga handen. 

 

Källa: Staheli 2006:382. 
 

Numer är det krematistiska greppet om världen totalt och utgör 
den rådande principen för vad som är värdefullt eller icke. Dess logik 
vilar i de abstrakta värdenas och tecknens rike. Krematistikens logik 
innebär att allting översätts till bytesvärde, till obligationer, aktier, 
pengar, pantbrev, fiktiva värden, 1 och 0, och så vidare. Detta hänger 
samman med kapitalets yttersta logik: ”kapital har endast kapital som 
sin yttersta gräns” för att parafrasera Marx ( 1971:408).  

                                                 
1 För en detaljerad redogörelse av finsnakapitalismens olika cyklar alltsedan 

1500-talet, se t.ex. Arrighi 1994. 
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… medan du tror att du besöker Tamara gör du ingenting 
annat än registrerar de namn, varmed staden betecknar sig 
själv och sina delar.  
Vad staden verkligen är under detta hölje av skyltar, vad den 
innehåller eller gömmer, om detta har den som lämnar staden 
inte fått veta något.  
  Calvino 1999:22 

Översättningen till dessa representationer, tecken, är en företeelse 
lika omvälvande som övergången från en muntlig till en skriftlig kultur 
(Ong 1991). Representationer som kartor, sedlar och inteckningar har 
omvandlar vårt sätt att förstå, vara i och ordna världen (Baudrillard 
1975; Smith 2003). Men teckenkulturen har nu inträtt i ett stadium där 
tecknen släppt den sista kontakten med de jordiska elementen – krop-
par, tidsrytmer, material, energier, tankar – den avsåg att representera 
och göra utbytbara. Krematistiken har nu släppt taget om de bytesvaror 
som en gång utgjorde grunden för dess vinstmöjligheter. Som symbo-
lisk inträdeströskel till denna teckenepok föreslår vi 1971, då guld-
standarden övergavs. 
 
Figur 3. Postpolis – krematistiken införlivar oikos (utvecklat från Sta-
hel 2006:362). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krematistik 
(tecknets rike - konsten att 
förvärva pengar; 
ackumulation av 
mervärde;) 
 
Oikos  

 
Dagens finanskapitalistiska krematistik är hyperverklig samtidigt 

som den är den enda verkligheten som räknas. Vi lever i en allt igenom 
narcissistisk och självrefererande värld där tecken jagar tecken som 
jagar tecken. Krematistiken har införlivat oikos och politikens alla 
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världar inom sig. Inlemmad är Hestia, inlemmad är agoran, inlemmad 
är det politiska – redo att mobiliseras av Hermes för krematistikens 
syften.  

Rums- och tidsregimer 
 
 
 
 
 
 
 

… för att kunna beskriva den för dig finge jag ta min tillflykt 
till metaforer, som sotet, hjulens gnisslande, upprepade 
rörelser, sarkasmer. Det är inte beskrivningarna som är en 
lögn, det är tingen.  
  Calvino 1999:72 

Polis’ rumsregim är territoriell, och den klassiska staden är en po-
litisk enhet med tydlig juridisk status. Som sådan utgör den en grund-
modell för den politiska agoran, för formeringen av nationalstaten 
(Tilly 1992) och för territoriet som statens grund. Polis är konstruerad 
som en inhägnad, med en tydlig gräns utåt. Rumsontologin är centris-
tisk och stadsrummet planeringsbart. Marken ges namn som ”moder”, 
och är grundläggande för möjligheten att hävda politikens fundament – 
staten. Den politiska staden gestaltas och manifesteras i en monumen-
tal arkitektur, centrerad kring agoran och stadshuset. I det offentliga 
rummet representeras den auktoritativa maktens djup genom paradga-
tor, triumfbågar, museer och statyer.  

Postpolis’ urhem är emporium, alltså marknadstorget, där krema-
tistiken fick fäste och fann sitt rumsliga uttryck. Rumsregimen är ater-
ritoriell i den bemärkelsen att varje bit jordyta kan åsättas ett mark-
nadsvärde och är utbytbar. ”Where most I prosper is my fatherland”, 
sa t.ex. Hermes. Som ultimat form – då tecknen jagar tecknen – finns 
inga rumsdimensioner utan endast kalkylbaserade sannolikheter – en 
rumsontologi som närmast kan beskrivas som string spaces, i så motto 
att tidrumsgeometri inte är fundamentalt. Då vi vill fatta denna regim 
kan vi föreställa oss rumsligheten som porös, fraktal och överlappad.  

Postpolis gestaltas i en spekulativ arkitektur. Kännetecknande är 
“verklighetens försvinnande” där tecknet är det enda sanna. Kopior av 
urbana rum byggs runt om i världen. Platskloning är ett förträffligt 
exempel på den hyperverklighet som råder i postpolis. ”Folk i USA ser 
kanske Orange County som en plats, men i Kina uppfattar man det 
som ett varumärke, i stil med Giorgio Armani” (Davis 2007:131).  Så 
beskrivs grindsamhället Orange County, beläget i norra utkanten av 
Peking, av en boende i området. Samhället består av miljonvillor, ri-
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tade av en välkänd arkitekt från USA med storstilade byggnader i Ka-
lifornien som inspiration. Orange County i Kina är bara en i raden av 
det vi kallar klonade platser och har tvillingar ibland annat i Sydafrika, 
USA, Venezuela och Brasilien (ibid.). Tecknets politiska ekonomi 
hänger samman med varufetischism.  

 
 
 
 
 
 
 

Du kan flyga när du vill, sade man till mig, men du kommer 
bara till ett annat Trude, som i minsta detalj är likadant som 
detta. Världen är täckt av ett enda Trude som varken har 
början eller slut, det är bara flygplatsens namn som växlar.  
  Calvino 1999:141 

Det urbana rummet består av en “hyperrealitet” av simulacra med 
självrefererande tecken (Smith 2003). Tecknet härjar ensamt och är 
suveränt i postpolis. De kommersialiserade ”simulacra”-rummen 
kommer till uttryck i ”junk space” såväl som i attraherande köpgalle-
rior och spelhallar (Chung, Inaba, Koolhass, & Tsung 2002; Jameson 
2003).2 Allt är yta, fasad och skyltfönster. 

 
 
 
 
 
 
 
 

… en rymd, där det finns passager mellan punkter som hänger 
i ett tomrum, den kortaste vägen till en försäljares 
marknadsstånd, medan man undviker den där 
fordringsägarens lucka. Dina steg jagar det som inte finns 
utanför dina ögon utan inuti dem, begravt och utplånat.  
  Calvino 1999:104 

Polis’ tidsregim är analog. Den innefattar rytmiska och cirkulära 
temporaliteter (t.ex. kl. 9–5) knutna till människors biorytm med inter-
valler avsatta för föda och sömn, festligheter, regenters livsförlopp och 
politiska mandatperioder (Lefebvre 2004; Palonen 2007). Den inne-
fattar även ett linjärt element vilket innebär att tid går ”framåt”. Här 
finns ett visst mått av inbyggt determinism – vare sig den är modernt 
                                                 
2  ”Junkspace is a Bermuda triangle of concepts, a petri dish abandoned: it cancels 

distinctions, undermines resolve, confuses intention with realization. It replaces 
hierarchy with accumulation, composition with addition. More and more, more 
is more. Junkspace is overripe and undernourishing at the same time, a colossal 
security blanket that covers the earth in a stranglehold of care . . . Junkspace is 
like being condemned to a perpetual Jacuzzi with millions of your best friends. 
A fuzzy empire of blur, it fuses high and low, public and private, straight and 
bent, bloated and starved to offer a seamless patchwork of the permanently 
disjointed.” Jameson 2003:75. 
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utvecklingsoptimistisk eller apokalyptisk – och en rejäl skopa högre 
”eviga värden”. Dessa ”eviga värden” ger moraliskt understöd till 
verksamheter som långsiktig planering, hushållning och uppoffring för 
kommande generationer som ses som en del av en förbunden gemen-
skap. 

Postpolis’ tidsregim är däremot seriell och digital – utan förbin-
delse med ”före” och ”efter” . Varje tidssekvens är utbytbar och kan 
tillmätas ett värde beräknat på dess avkastningspotential. Ögonblickets 
tyranni råder så till vida att varje stund måste ge största möjliga utbyte. 
Tiden på dygnet, året eller i livet har ingen betydelse, allt kan pågå 
”när och var som helst”, alltså 24/7. Hedonism är det enda rationella 
förhållningssättet att inhösta nuets belöning. Framtiden utgör beräk-
ningsgrund för räntabilitet och är pantsatt. Nuet definieras av vad som 
kan räknas hem från en redan koloniserad och förmodad lönsam fram-
tid. 

 
 
 
 
 

…. alla dessa framtida Berenice finns i detta ögonblick, det ena 
inneslutet i det andra, inklämda, hoptryckta, omöjliga att reda 
ut.  
  Calvino 1999:178 

Kontrollregimer 
Polis’ kontrollregim bygger på den politiska staten, må så vara mo-
narki, autokrati eller demokrati. Ursprungsmandatet hänvisar till tran-
scendentala värden som Gud, blodsarv, folk eller land. Det är så att 
säga någon som placerar kronan på härskarens huvud. Suveränen utger 
sig för att vara ställföreträdande för högre väsen, värden eller ordning, 
eller så låter någon makt utgå ifrån sig som i skrivningen ”all makt 
utgår ifrån folket”. Rummet kontrolleras genom inhägnader avsedda 
för specifika ändamål och verksamheter (som apartheidsystem, läger, 
reservat, ghetton, järnridåer). Inåt sker det genom polisiär verksamhet, 
utåt genom militär. Kontrollen sker således ”uniformt” och dikoto-
miskt, varje individ är antingen innanför eller utanför – nomader görs 
bofasta eller fördrivs, vagabonder ogillas och avstyrs. Särskiljandet 
sker med hjälp av yttre igenkänningstecken och koder som ras, etnici-
tet, kön och religion. De teknologier som premieras är murar, inhägna-
der och övervakning genom panoptikon – allt under polis’ våldsmono-
pol.  
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… bekänn vad det är du smugglar med dig, själstillstånd, 
inspirationer, klagosånger?  
  Calvino 1999:111 

Disciplineringen består av biopolitik (befolkning) och anatomopo-
litik (individen) och legitimeras med hänvisning till ”allas bästa” 
(Foucault 1978). Föremålet för disciplinering är ”den politiska männi-
skan” – den pliktmedvetne medborgaren (identifierbar genom pass och 
personnummer) som kan vara soldat, arbetare eller byråkrat i tjänst hos 
gemenskapen. Den tillhöriges privilegier tillfaller endast medborgaren 
– inte den som är bärare av främlingskap, statslöshet och fredlöshet 
(idag används även ”utanförskap”). Medborgaren förutsätts inordna sig 
i kontrollregimen på basis av ömsesidig lojalitet och livslångt, genera-
tionsöverskridande kontraktsförbund. 

Postpolis bryter detta kontrakt och lösgör sig från polis åtaganden 
och omformar biopolitik enligt krematistikens axiom, vilket innebär en 
nyanserad och differentierad värdering av individer och grupper. Till 
skillnad från polis är rättigheter och skyldigheter i postpolis inte knuta 
till att man föds eller är en del av gemenskapen – utan det bestäms av 
nyttomaximenskalkyl, utbytesvärde och tecken. Graden av tillhörighet 
baseras på köpkraft, licenser och konkurrensförmåga, vilket ger delvis 
nya glidande och tillfälliga former av inkludering och exkludering. 
Tillträde bestäms utifrån innehav av den ”rätta” koden, d v s krematis-
tiska värden. Premissen för medborgarskapet knyts till vinstaxiomen 
och individer värderas olika då inte alla är ”… intelligent enough, or 
risk-taking enough, to be similarly valued” (Ong 2006: 194). Denna 
kontrollregim vill vi beteckna som kremokrati. Dess legitimerande 
mandat hänvisar till sig självt, alltså till tecknet som hänvisar till teck-
net. Ingenting är heligt nog. Inga värden är höga nog för att inte in-
lemmas i tecknets rike – Gud, livet, DNA, ja allt och alla. Postpolis 
mandat är självrefererande, de facto konstaterande, och utgörs av si-
mulacra – de löftesrika tecknen. Om det är government som känne-
tecknar disciplineringsregimen i polis, så följer styrningen i postpolis – 
”governance” – den krematiska principen. Detta innebär inte (ur-
ban)politikens slut, utan snarare ”… a transformation of politics that 
restructures the power relations in society. What we observe today is 
not a diminishment or reduction of state sovereignity and planning 
capacities, but a displacement from formal to informal techniques of 
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government and the appearence of new actors on the scene of govern-
ment…” (Lemke 2002 citerad i Swyngedouw 2005) 

Styrningsteknologierna omfattar en rad kunskaps- och expertsy-
stem såväl som interventionsinstrument. Dessa metoder förbinder inte 
bara individer och grupper, utan även själva människovärdet med 
marknadens bestämda rationalitet (Ong 2006:4). I den rådande retori-
ken om att allting skall bidra till konkurrens, tillväxt, effektivitet och 
avkastning utgör inte stadsbor utgångspunkten för politiken, innevåna-
ren är snarast dess konsekvens (Deleuze och Guattari 1987). Dess mo-
dellfigur är den postpolitiska människan; spekulanten, risktagaren och 
entreprenören på samma gång foglig och lydig, samt risktagande, risk-
hanterande och kalkylerande (Styrhe 2005; Lemke 2005), en kalkyle-
rande entreprenöriell spekulant, lobbyist och konsument som kan 
identifieras genom, och i de allra flesta fall ersättas med, ett kredit-
kortsnummer. Krematistik och postpolitisk kontrollteknologi bygger 
på kontinuerlig digital övervakning och reglering av flöden (kroppar, 
energi, material). Särskiljandet sker med hjälp av mikroteknologisk 
biometri och i förlängningen implantat (Deleuze 1995; Tesfahuney & 
Dahlstedt 2007; Virilio 2001).  

Postpolis kännetecknas av en ”technicalization of politics”, som 
innebär att politik reduceras till att identifiera ”… problems and ma-
king technical interventions in order to shape human conduct …” 
(Ong 2006:178). Denna omkastning har en vidare innebörd för vad det 
betyder att vara människa och förståelsen av det social (ibid.). I post-
polis sker förvaltningen och utvecklingen av det urbana rummet som 
”expertadministrerandets konst” och ”expertstyrd social administra-
tion” (Žižek 1999). Genomförandet sker polysuveränt genom ett nät-
verk av statliga, halvstatliga och privata aktörer samt olika gruppe-
ringar från det civila samhället. Den postpolitiska modellfiguren för-
väntas ständigt utföra strategiska kalkyler gällande ”priset” för åtlyd-
nad. Så kan man t.ex. beräkna huruvida det är lönsamt att följa lagen 
eller föredra böter (det gäller allt från kartellbygge till marknadsföring, 
från biltillverkare till fortkörare). Som stadskontrakt betraktat kan vi 
säga att polis bygger på och eftersträvar borgfredsideal, med skarpa 
gränser och tydliga inne- och uteslutningsformer i termer av vi kontra 
dem. Postpolis handlar däremot knappast om ett långsikt förbindande 
kontrakt i Hobbes bemärkelse. Alla relationer är krematistiska till sin 
karaktär och giltiga endast så länge kalkylen håller.   
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Inkludering/exkludering  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penaterna tror att de är stadens själ, även om de kom dit 
förra året, och de tror att de bär Leandra med sig, när de 
flyttar därifrån. Larerna betraktar penaterna som tillfälliga 
gäster, besvärliga element och intränglingar. Det sanna 
Leandra är deras, de formar allt som finns i staden, det 
Leandra som fanns där innan dessa utbölingar kom dit, och 
som ska finnas när de gett sig av.  
  Calvino 1999:89 

Tablå 1 är en renodling av de viktiga kännetecknen för polis och post-
polis. I själva verket är bilden mångskiftande. Detta syns särskilt i frå-
gor om inkludering och exkludering. Inkludering och exkludering i 
postpolis präglas av en kombination av ”gammaldags” disciplinär tek-
nologi och kontinuerlig övervakning; det hårdhänta och nolltolere-
rande straff- och nattväktarstaden blandad med den sporrande (starta 
eget bidrag och skyltning med lyckade figurer). (se t.ex. Merrifield 
2000; Mattsson 2001; Peck 2003; Werheim 2005; Thörn 2005; Peck & 
Theodore 2008). Alltså, uppvisar postpolis politiska och krematistiska 
tendenser. Den traditionella biopolitiken fortgår, kompletterad med 
krematistisk värdering och differentiering av individer och grupper 
efter köpkraft och utbytesvärde. Vi ser på en gång utsuddning av skill-
nader eftersom kreditkortet inte har någon kropp över huvud taget, och 
samtidigt en fördjupad exploatering av skillnader och en förfinad för-
måga att registrera skillnad.  

Polis’ inhägnader formade och ”stöpte om” individer enligt ett sy-
stem som bygger på euklidisk geometri och en analog logik. Emellertid 
följer postpolis logik en digital princip (Deleuze 1995:180). Om polis 
reglerades i huvudsak genom föreskrifter regleras postpolis främst 
genom koder och passerkort. Polis’ disciplineringspelare – individen 
och massan – försvinner successivt och ersätts i kontrollsamhället av 
vad Deleuze kallar ”dividuals” (divider), som följer tecknets rike – 
informationsfragment, remsor eller snuttar, chiffer, ettor och nollor. 
Informationskomplex byggs upp av allehanda aktörer, (över)statliga 
likaväl som icke-statliga, databaser och register som finns i t.ex. banker 
och försäkringsbolag, sjukhus och sociala myndigheter, polis- och 
rättsväsende, reklam- och marknadsföringsbolag. De lär sig att behandla 
information som en vara. Detta tillåter riktad, snabb och vidgad kontroll 
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och styrning. Denna riktade och specifika blick medger också förfinad 
och graderad in- och exkludering kriterier.  

I den politiska staden ger pengar och yttre kännetecken tillträde till 
politiska rum – uteslutning sker på grund av bristande resurser (grade-
rad rösträtt), fel kön, ras eller födelseort. I postpolis är det fortfarande 
sannerligen bättre att vara rik och frisk än fattig och sjuk. Likaså att 
det är en fördel att vara bärare av yttre kännetecken på att tillhöra en 
statusgrupp. Men oavsett hur väl någon lever upp till dessa kriterier får 
han eller hon inte i första hand tillträde till politiska rum – eftersom 
den politiska agoran vittrar sönder (se t.ex. Swyngedouw, Moulaert & 
Rodriguez 2002; Mitchell 2003; Olsson 2008) Tillträdet gäller i första 
hand det krematistiska rummet. Fram träder nya regimer som bestäm-
mer mänsklig värde genom att t.ex. särskilja de som innehar humanka-
pital från dem som inte har det, mellan dem som bidrar till tillväxt, 
konkurrens och entreprenörskap och dem som inte gör det. En konse-
kvens av de nya kriterier som tillmäter värde är att dessa ”… splinter 
the life chances of citizens according to new sets of criteria of self-ma-
nagement, political compliance and competetiveness” (Ong 2006:189; 
194).  

Postpolis uppvisar flera inkluderande tendenser. 1) Viljan till det-
samma. Denna form av integrationism (likhetens ontologi) är ett arv 
från polis’ västerländska metafysik och kommer till uttryck bl. a. i före-
ställningen om gemenskap, identitet och likhet mellan samhällsmed-
lemmarna (Tesfahuney & Grip 2007). 2) Tillhörighet kan köpas. I post-
polis kan likhet köpas för pengar genom licenser, operationer och sty-
ling – dyrt, dock fullt möjligt. Kvinnor fick tillträde till det offentliga 
rummet just som konsumenter snarare än som politiska varelser, och 
homosexuella har trätt fram som värdiga medlemmar just i egenskap av 
köpstark marknad. 3) Tecknet nivellerar. Det krematistiska tecknet har 
förmåga att omvandla allt – en total acceptans av allt omvandlingsbart 
och innebär bland annat att ”subjektet” knyts an ännu starkare till teck-
nets abstrakta universalitet – S=$ (Žižek 1983:27). Kapitalismens gene-
rella ekvivalens utgör själva förutsättningen för likhetens ontologi – allt 
är utbytbart, allt kan värderas i pengar. Alla och allt som kan bidra till 
avkastning välkomnas. Det innebär att postpolis gör allt för att framstå 
som inbjudande och attraktivt. Längs infarterna byggs potemkinkulisser 
och landskapet blir en fond för den inbjudne att vila blicken på. Detta 
totala bejakande tar till sig alla politiska uttryck och omvandlar dem till 
krematiska – allt för att inmuta den potentielle kunden, entreprenören 
och spekulantens uppmärksamhet.  
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Invånarna spelar städigt samma scener, men med andra 
motspelare, de upprepar samma fraser men med andra tonfall, 
de gäspar tillsammans med andra munnar. Bland rikets alla 
städer är det endast Eutropia som förblir sig likt. Merkurius, 
förändringens gud, som staden är helgad åt, är den som 
åstadkom detta tvetydiga underverk.  
  Calvino 1999:75 

I postpolis utgör flanören en potentiell avkastning. Likaså är terro-
risten och klimatkrisen välkomna som affärsmöjligheter. 4) Allt är 
inkluderat ty det finns inget utanför – tecknet är suveränen i ordets 
egentliga bemärkelse i postpolis – den införlivar allt och därmed finns 
det inget ”utanför” (Deleuze & Guattari 1987:360). Det är tecknen 
som liksom stringen i string space skapar sin värld (rum). Även skill-
nad är lönsamt och mångfald utgör en resurs. Bolag förespråkar lön-
sam mångkulturalism och etnisk chic säljer bra – det blir visserligen en 
monoton mångfald, men den införlivas. Utanförskap är inte möjligt. 

Postpolis uppvisar även exkluderande tendenser, med nödvändig-
het sammanvävda med de ovanstående. 1) Som ett arv från polis-tiden 
kvarstår materialiserade gränser byggda för att utesluta oönskade ele-
ment, i första hand resande som inte bedöms bidra till tillväxten. För-
valtningen av dessa kontrollstationer har utvecklats till lönsamma in-
dustrier och säkerhet är en affärsidé snarare än geopolitik. 2) Minsta 
skillnad identifieras och exploateras till det yttersta. I egenskap av att 
vara självrefererande och gränslös, jagar tecknet ständigt nya rum och 
vinst- och avkastningsmöjligheter. Tecknets utbredning skapar dess-
utom ojämn utveckling och differentierade rum. 3) Den som inte för-
står eller förmår att uppträda krematistiskt utesluts. Politisering av ex-
kludering, som förespråkas av t.ex. Zizek (1999), är meningslös efter-
som det inte finns någon exkludering på politisk basis. Att vara slav 
eller vara ansågs ovärdigt den politiska medborgaren, men i postpolis 
exkluderas bara den som inte förmår se sig som ett varumärke, eller 
lyckas sälja sig som ett eftersträvansvärt objekt. 4) Allt olönsamt ex-
ternaliseras. Alla utgifter som kan förläggas utanför det egna ansvars-
området förskjuts. Det betyder att skogsskövlingar, vatten- och luftför-
oreningar samt utarmningen av allmänningar hamnar utanför den kre-
matistiska kalkylen. Social misär, resistenta bakterier, biologisk ut-
armning, klimatförändringar och andra problem ”finns inte” – annat än 
som affärsmöjligheter (Bauman 2004). 
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Dessa in- och exkluderingsprinciper genomsyrar numera den 
svenska integrationspolitiken, för att ta ett exempel. Den ”nya” integ-
rationspolitiken, skriver Stefan Jonsson (08-05-29) 

… diskriminerar aktivt mellan olika sorters invandrare: de som liknar ”oss” 
… och de inte vill eller kan göra det. I förlängningen anar man en uppdelning 
mellan dem som har ett värde för Sverige och de som utpekas som belastning. 
För att någon ska äga värde för landet måste han eller hon naturligtvis likna 
”svenskarna”, klara språkproven, delta i gymnastiken, ställa upp på alla slags 
jobb och bekänna sig till ”västerländsk humanism”. Samma uppdelning 
skymtar i framtidens invandringspolitik. Staten önskar ge visum och uppe-
hållstillstånd till utvalda utlänningar med särskild kompetens, samtidigt som 
flyktinginvandringen minimeras. Det svenska huset blir generösare mot pro-
duktiva främlingar, snålare mot dem som behöver hjälp. 

Som illustration av in- och exkluderingsprincipers utfall i det urbana 
rummet kan vi nämna alla glansfulla projekt och skyltfönsterarrange-
mang med spektakulär arkitektur, en rad attraktiva, exklusiva lyxom-
råden som har anlagts och/eller håller på att konstrueras i olika städer i 
Sverige och i världen (se t.ex. Short & Kim 1998; Miles 1998; Ek & 
Hultman 2007).  Marinstaden i Nacka – ett ”exklusivt” område med 
bostäder som flyter på havet – är ett sådant spektakulärt exempel. 
Malmös berömda Turning Torso är ett annat. I Holland har man anlagd 
ett nytt bostadsområde – De Blauwe Stad – på en konstgjord sjö till en 
sammanlagd kostnad på 230 millioner Euro för att bygga ca 1500 hus 
belägna vid stranden. Alltså subventioneras varje husbygge i genom-
snitt med 160,000 Euro och är ett av många sådana exempel på den 
flexibla differentierade värderingen som råder i postpolis. Planering 
mobiliseras här för att omvandla rummet, driva särskilda föreställ-
ningar om det urbana, polera image, höja attraktivitet för specifika 
grupper och ändamål i syfte att locka de rätta sortens människor och 
dra till sig investeringar samt marknadsföra och hävda sig gentemot 
andra städer och regioner (se t.ex. Keil 2003; Muktar-Lindgren 2005). 
Alltså, paradoxen: ekonomiseringen av det offentliga rummet drivs i 
namn av det allmännas bästas. Man talar, som i fallet Karlstad, varmt 
om integration samtidigt som man driver en alltigenom särskiljande 
verksamhet och bygger ”exklusiva lägenheter” i Orrholmen belägen 
vid Vänernskust för den ”kreativa klassen” (se Engström & Lindgren 
2005). Paradoxen skall ses i ljuset av den krematistiska logiken som 
genomsyrar postpolis, en del av de flexibla in- och exkluderingspre-
misser som innebär att förnyelse och skådespeleri kopplas till utrens-
ning, tuffare tag och kontroll (Smith 1996; Mulinari 2002; Neergaard 
2002; Mattsson 2005).  
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Sammanfattningsvis kan vi säga att inkludering och exkludering 
blir begrepp med helt andra innebörder i postpolis – eftersom det inte 
finns någon gemenskap att bli innesluten I eller utesluten ifrån. Nu 
handlar det om tillfälligt tillträde till fraktala, krematistiska rum.  

Avslutningsvis 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stor-khanen betraktar ett välde som är översållat med städer 
som tynger på jord och människor…  
- Imperiet krossas av sin egen tyngd, tänker Kublai, och i hans 
drömmar visar sig nu städer svävande lätta som örnar, 
genombrutna som spetsar, genomskinliga som myggnät, 
förgrenade som lövens nerver, som handens linjer, 
filigranstäder, som man kan betrakta tvärs igenom deras 
skenbart ogenomskinliga täthet.  
  Calvino 1999:84 

I postpolis är det urbanas primära funktion inte att härbärgera den 
agora där kollektiva angelägenheter dryftas. Inte heller uttrycker post-
polis ett gemensamt ideal eller kontrakt med syfte att skapa det goda 
livet. Den konventionella aristoteliska förståelsen av staden – polis – 
som det rum där det gemensammas bästa och goda avhandlas; staden 
som själva grunden för den politiska medborgaren – city; citoyen – 
finns inte längre. Staden är död! Fram träder postpolis – tecknets värld.  

Den kanske tydligaste historiska parallellen till stadsrummets om-
vandling är faktiskt ruralt. Staden genomgår ett skifte analogt med 
byarnas storskiften och Laga skiften. Från att ha varit en samfällighet 
med gemensam rumsordning skiftades (all eller delar av) marken till 
enskilda jordägare. Kvar står visserligen byggnaderna, men byn som 
social, ekonomisk och rättslig rumsordning finns inte längre. På 
samma sätt kan vi säga att den gemensamma (oikos) staden, den poli-
tiska polis, skiftats ut. Det gamla oikos planmonopolet som inrättades 
för att tillgodose det allmännas intresse (Blücher 2006) finns förvisso 
kvar dock är skillnaden att den mobiliseras för att ordna det urbana 
rummet i krematistikens tjänst.  

Till sist vill vi återknyta vår principiella och filosofiska belysning 
av postpolis till frågor om (urban) planering och samhällsbyggande. 
Dagens samhällsplaneringsretorik är fylld av hänvisningar såväl till 
Hestias oikos och till Hermes’ krematistik. Hestias oikos i form av 
politisk stat och stad är mäktig som instrument och medel. Men det är 
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Hermes som är herre, det är krematistiken som är målet. I postpolis 
likställs ”det allmännas bästa” med målet ökad tillväxt. ”Samhällspla-
nering” i postpolis är ett meningslöst begrepp, eftersom postpolis inte 
är en samfällighet och saknar forum för gemensamma överläggningar i 
syfte att åstadkomma det goda livet. ”There is no such thing as an 
(urban) society”, för att parafrasera Thatcher. Begrepp som medbor-
garinflytande och ”samhälls”-byggande relaterar till föreställningen 
om ett oikos, en polis och en borg med medborgare. I relation till post-
polis får talet om ”medborgaren” och dennes inflytande i planerings-
verksamhet, det må gälla översiktsplanering eller spatial planning 
(Blücher & Graninger 2006), liksom begrepp som delaktighet, partner-
skap och kommunikation en helt annan innebörd. I postpolis handlar 
det om att mobilisera allt: empowerment, kvinnors jämställdhet, kon-
sumentinflytande, mångfald, partnerskap och ”deliberativ och närde-
mokrati” i syfte att skapa ett stadsrum som ger största möjliga ekono-
miska avkastning. Tillväxt är för tillväxtens skull. Postpolis är tecknets 
rike – ett ingenmansland – ett självrefererande och narcissistiskt rum 
som tappat all förankring i det ”verkliga”. Vems är staden? Den är 
tecknets! 

… det förtvivlade ögonblick då vi upptäcker att detta välde, 
som vi tyckte vara summan av alla underverk, är ett kaos 
utan slut och form…”  
  Calvino 1999: 11 
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Kommunal planering i delade städer 

Målkonflikter i urbana visioner och kommunala roller  

Av Dalia Mukhtar-Landgren 

Bilden av Malmös identitet är som synes oklar i konturerna. Det var lättare 
förr. Då var Malmö en industristad. Vi får acceptera att det inte finns någon 
ny, stark och dominerande identitet. Malmö är en stad i förändring. Många 
olika utvecklingstendenser existerar parallellt. Malmö har blivit brokigt istäl-
let för industrigrått (Stadsbyggnadsvisionen, Vision Malmö 2015, 1995/96:8-
9) 

Hur ser planering ut i en stad som är ”brokig istället för industrigrå?” 
Och hur kan kommuner hantera ”olika förändringstendenser som exi-
sterar parallellt?” Kommunal planering står inför en rad utmaningar 
och förändringar. Successivt, inte minst i ljuset av kommunsamman-
slagningarna, har kommuner fått mer ansvar och fler arbetsuppgifter, 
något som också återspeglas i den kommunala planeringen. Där plane-
ring i kommuner traditionellt rört ”markanvändning och viss infra-
struktur” har kommunal planering kommit att innehålla ett växande 
fält av verksamheter (Christopherson & Öhman 1998:4). Vidare har vi 
sett hur lokal planering allt mer centreras kring ekonomiska utveck-
lingsfrågor. Parallellt med detta ser vi en gradvis förskjutning från 
offentliga till privata aktörer (Henecke 2006). En annan tendens är att 
EU:s inflytande ökar och relationerna mellan EU, den kommunala 
samt nationella nivån förändras (Blücher & Graninger 2006:7). Här 
talar vi ofta i termer av ett framväxande nätverkssamhälle som sägs 
påverka planeringens möjligheter. 

Hur och vad planerar kommuner? 
Idag ser vi också förändringar i hur kommuner planerar. Inger Chris-
topherson och Jon Öhman beskriver i en rapport från forskningspro-
jektet Kommunal planering i förändring en generell utveckling från en 
tydligt reglerad kommunal planering (där den fysiska planeringen stått 
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i fokus) till det de kallar ”utvecklingsplanering”. Begreppet betecknar 
en bredare förändring under 1990-talet och rör kommuners ambition 
att samordna och koordinera kommunens ekonomiska, kulturella och 
sociala transformering till en helhet (Christoferson & Öhman 2000).   

Under 1990-talet har samhällsplanering gått från att arbeta med 
avgränsade och specifika mål och angivna metoder till att istället lång-
siktigt diskutera den ”önskvärda framtiden” med hjälp av visioner och 
visionsarbete (Nordström 1995:7). Citatet inledningsvis kommer från 
just ett sådant visionsarbete, Vision Malmö 2015, som genomfördes i 
Malmö i mitten av 1990-talet.  

Styrning genom visioner är en generell tendens i svensk förvalt-
ning, och kan förstås som styrning ”med hjälp av auktoritativa defini-
tioner av framtiden” (Hall & Löfgren 2006:24). Visionstänkandet öpp-
nar upp den offentliga förvaltningen eftersom utformningen involverar 
en rad olika samhällsaktörer förutom planerarna, såsom andra tjänste-
män, politiker, olika experter och företrädare från näringslivet för att 
nämna några (Nordström 1995:8). Karl-Olov Arnstberg och Inger 
Bergström lyfter fram en viktig poäng rörande det visionära planeran-
det: ”I det visionära planerandet finns det ofta ett glapp mellan hur 
människor är och hur de borde vara. Den moderna visionen hoppas på 
en framtida människa, som i något avseende är bättre än dagens […]” 
(2001:43). Vem är då denna framtida människa som staden planeras 
för? 

Dubbla målsättningar 
Mot bakgrund av bl.a. 1970-talets strukturomvandling kom svenska 
kommuner under 1980- och 90-talen att ställas inför stora utmaningar 
med ökande arbetslöshet och minskat statligt stöd (Elander 1999). I 
ljuset av detta har svenska kommuner – såväl som gamla industristäder 
i hela Europa – initierat och implementerat en rad förnyelsestrategier. 
Dessa strategier kan förstås på två olika sätt, dels ser vi förändringar i 
hur kommuner arbetar, och dels förändringar i vad kommuner arbetar 
med. Ambitionen med detta arbete har varit dels att effektivisera för-
valtningen, och dels att försöka hitta en ny ”riktning” och image för 
kommunen. Där industristaden förknippades med smog och förore-
ningar ska den nya postindustriella staden associeras med hållbar ut-
veckling och upplevelser, och där industristaden förknippas med tung-
rodd byråkrati ska den postindustriella staden associeras med strate-
gisk planering.  
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Vad kännetecknar då den postindustriella staden? Enkelt uttryckt 
kan vi säga att två beskrivningar dominerar såväl teori som praktik. 
Dessa beskrivningar kan och brukar kopplas till förändringarna i ljuset 
av globaliseringen. Globaliseringen kan härvidlag förstås som två 
olika förändringsprocesser: Å ena sidan har vi informationssamhällets 
uppkomst och globaliseringen av ekonomin. Å andra sidan ser vi glo-
baliseringen av rörlighet genom ökande migrationsflöden. Dessa två 
parallella processer tar sig starkast uttryck i städer (se t.ex. Sassen 
1998; Appiah 1998), och i staden omvandlas dessa förändringsproces-
ser till praktisk politik. Å ena sidan ser vi en generell ”tillväxtpolitik” 
som syftar till att omvandla staden från en industristad till en postin-
dustriell stad (där staden helt enkelt måste anpassas till det nya infor-
mationssamhället). Å andra sidan ser vi vad som i Sverige beskrivs 
som ”integrationspolitik”, som är den politik som ska hantera de frågor 
som uppkommer i ljuset av migrationsströmningarna till staden.  

Det är ingen slump att dessa parallella processer och politikområ-
den återspeglas i det ”nya” politikområdet storstadspolitik. Följaktli-
gen har denna generellt sett en dubbel målsättning; att öka tillväxten 
och att lösa problemen med utanförskap. Den dubbla målsättningen ser 
vi på olika beslutsnivåer: EU, nationellt och lokalt. I EU:s program 
URBACT II beskrivs målen på följande vis. 

First, there are actions to promote cities as motors of regional development. 
Second, there are actions to promote internal cohesion inside the urban areas 
that seek to improve the situation of crisis districts. (The Urban Development 
Network Programme URBACT II 2007:8).1  

I en svensk kontext lyfts det dubbla i storstadssatsningens mål fram i 
en proposition från 1998 (prop. 1997/98:165, s. 30). 

                                                 
1  European Regional Development Fund 2007 – 2013 Objective 3:  European 

Territorial Cooperation: The Urban Development Network Programme 
URBACT II An Exchange and learning programme for cities contributing to the 
European Commission Initiative  “Regions For Economic Change” Adopted by 
the EU Commission on 02 October 2007. Decision ref.: E/2007/2063 - C (2007) 
4454 Finns i fulltext här:  http://urbact.eu/towards-urbact-2.html (2008-04-11).  

 Det tredje målet är “[t]o promote a more balanced, polycentric development by 
developing the urban network at national and Community level.” Det är inte 
olikt målet att uppmuntra lokal samverkan i implementeringen av 
integrationspolitiken, något vi sett även i målbeskrivningarna i en svensk 
kontext.  
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– att ge storstadsregionerna goda förutsättningar för tillväxt och därmed 
kunna bidra till att nya jobb skapas såväl inom regionerna som i övriga delar 
av landet.  

– att bryta den sociala och etniska segregationen i storstadsregionerna och att 
verka för jämlika levnadsvillkor för storstädernas invånare 

 

Den dubbla målsättningen har även behållits av den borgerliga reger-
ing som tillträdde 2006. Här formuleras den i termer av urban utveck-
lingspolitik vars målsättning är: 
 

färre individer i utanförskap i stadsdelar som präglas av utanförskap,  

färre antal stadsdelar som präglas av utanförskap och  

fler stadsdelar, samt storstäder och större städer i sin helhet, som präglas av 
ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling för att öka konkurrenskraften 
(Budget 2008 – urban utvecklingspolitik, s. 1). 

Om vi tittar närmare på det jag har kallat ”de dubbla målsättningarna” 
ser vi att de kan läsas och förstås på två olika sätt, dels kan de ses (vil-
ket generellt görs) som en konsekvens av globaliseringen och det nya 
samhället. Dels kan de läsas som två för staden typiska beskrivningar. 
”Utanförskap” skulle i denna läsning inte förknippas med migration 
eller mångkultur, utan med främlingen, som är och alltid har varit en 
traditionell urban figur. Med Aristoteles ord: ”A city is composed of 
different kinds of men; similar people cannot bring a city into exis-
tance” (återgivet i Sennett 1992). ”Konkurrenskraft” skulle å andra 
sidan inte kopplas till informationssamhället och staden som tillväxt-
motor utan snarare vara i linje med en klassisk syn på staden. För att 
tala med urbansociologen Louis Wirth, 

[t]he beginning of what is distinctively modern in our civilization is best sig-
nalled by the growth of the great cities (Wirth 1938:60).  

I texten kommer jag att utgå ifrån Arnstberg och Bergströms fråga för 
vem dagens städer planeras. Jag menar att dagens kommuner, med 
storstadspolitiska glasögon, planeras för två olika stadsbor, i texten 
beskriver jag dessa som "entreprenören" (kopplat till tillväxtmålen) 
och "främlingen" (kopplat till utanförskapet). Dessa ”stadsbor” korre-
sponderar i sin tur med olika kommunala policyområden. Vilka är då 
dagens ”entreprenörer” och ”främlingar” och hur planerar svenska 
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kommuner för dessa stadsbor? Det är dessa frågor som ska besvaras i 
texten.  
       Texten är upplagd på följande sätt: Efter en diskussion om makt 
och planering, beskriver jag ”entreprenören” och hur denne har ”över-
satts” i kommunpolitiska strategier (platsmarknadsföring och urban 
förnyelse). Därefter går jag över till att presentera främlingen. Detta 
avsnitt inleds med en diskussion kring vem främlingen är, och vilka 
kommunpolitiska strategier som uppkommit som ett resultat av dessa 
beskrivningar. Här väljer jag tre olika politikområden: den delade 
staden, den otrygga staden och slutligen den kosmopolitiska staden. 
Avslutningsvis diskuterar jag planering i den mångkulturella staden. 
Men innan vi går vidare måste jag säga några ord om planering och 
makt.  

Politik, makt och planering 
Det finns olika sätt att se på relationen mellan makt och planering. I 
beskrivningen ovan låg fokus på planeraren som aktör, och därmed är 
den som planerar en innehavare av makt. Här handlar planering om att 
analysera och ställa intressen mot varandra, men även om att göra 
olika avvägningar, vilket är baserat på ett antagande om att planeraren 
har kunskapen att göra detta (Söderbaum 1994). Den medvetne aktö-
rens planering lyfts även fram hos Christoferson och Öhman vilka ser 
planering som ”ett medvetet sätt [att] söka styra utvecklingen i en öns-
kad riktning” (1998:6 min kursiv).  Detta vilar också på ett antagande 
om att planerarens utbildning ger dem inte bara kompetensen att skapa 
rationella planer, utan även att fatta beslut om vad ”det allmänna 
bästa” skulle kunna tänkas vara.  

Sedan 1970-talet har nya perspektiv lyfts fram, perspektiv som 
ifrågasätter existensen av ”det allmänna bästa” och menar att visioner 
om staden varierar mellan olika individer och grupper (Sandercock 
2002:204). Detta reser frågor som vem har rätt att planera och avgöra 
vilken som är den önskvärda riktningen? James A. Throgmorton be-
skriver planering utan direkt fokus på aktörerna. Istället ser han plane-
ring som en övertygande och konstituerande ”storytelling” om framti-
den (Throgmorton 2005:125). Planeraren presenterar framtidsutsagor 
och visioner vilka ger läsaren en känsla för vilken som är den möjliga 
och önskvärda framtiden. Planeringen skapar ett ”vi” och diskuterar 
hur ett sådant vi ska utformas (Throgmorton 2005:126-128). Detta sätt 
att se på planering inbegriper ett delvis annorlunda maktperspektiv, 
istället för att ställa frågor kring vilka som fattar besluten uppstår frå-
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gor som “vilka verklighetsbeskrivningar lyfts fram som önskvärda”, 
“vilka grupper/individer lyfts fram som problem/avvikelser”, 
“vad/vilka grupper exkluderas i bilden av den önskvärda staden?”   

Vi har nu två olika sätt att betrakta relationen mellan planering, 
politik och makt. Dessa perspektiv ska vi nu ta med oss i analysen av 
den postindustriella staden. I de två nästkommande avsnitten kommer 
jag att ta upp de två stadsbor som staden planeras för – vilka också 
korresponderar med två ”nya” kommunala politikområden. Tyngd-
punkten kommer dock att ligga på främlingen, i enlighet med målsätt-
ningen för detta forum.  

Den kreativa/entreprenören 
Under 1800-talet och första halvan av 1900-talet grundlades tilltron på 
möjligheten att med hjälp av planering styra samhällets utveckling 
(Strömgren 2007:17). Den moderna planeringen sågs inte minst som 
en lösning på de problem med trångboddhet, föroreningar och sanitära 
problem som präglade de framväxande industristäderna. Städerna 
växte i rekordfart och ”cancersvulsten” användes inte sällan som en 
metafor för den spontana, forcerade och okontrollerade tillväxten 
(Stahre 1999:16; Strömgren 2007:35). 1920-talet var, likt vår tid, ett 
upplevt transitionssamhälle. I modernismens ideal ingår också en tro 
på att den byggda miljön kunde forma människor; när miljön väl var 
designad skulle källorna till oro och oordning i samhället minimeras 
och elände som t.ex. brottslighet kunde alltså, menar man, byggas bort 
(Fishman 2003:53; Arnstberg & Bergström 2001:14). Vidare skulle 
planeringen återspegla ett gemensamt gott och ett allmänintresse, 
istället för partikulära ekonomiska eller politiska intressen. Därmed 
vilade den också på antagandet att planerare genom sin expertis kunde 
lösa målkonflikter (Friedmann 1971:315; Altshuler 1973:202). 

På 1970-talet såg städer annorlunda ut och de ställdes inför nya, 
delvis annorlunda problem. Problemet var att dessa industristäder inte 
sällan var beroende av ett eller ett par stora företag, och när dessa lades 
ner ställdes staden inför snabbt ökande arbetslöshet, minskade intäkter 
och en ökande utflyttning. Den gamla tillverkningsindustrin, insåg 
man så småningom, skulle inte komma tillbaka. Städer måste istället 
omvandlas och bli ”tillväxtskapande maskiner”. Planering skulle i 
denna kontext fungera som ”olja för maskineriet” (Hall 1996:343). 
Planeringen får därmed en ny roll. Rollen kan förstås genom begreppet 
urban revitalization – ett ”buzz-word” som förknippas med omvand-
lingen av amerikanska städer och som får fotfäste under 1970- och 80-
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talet. En grundtanke i den urbana förnyelsen är att måste städer hitta 
nya kreativa industrier som kan axla den funktion som tillverkningsin-
dustrin tidigare haft. Samtidigt ser vi i kölvattnet av 1980-talets Yup-
pies (Young Urban Professionals) dels en gentrifiering i staden, dels 
en ökande efterfrågan på nya butiker och restauranger, och med detta 
växer en servicesektor fram (Hall 1996:348). Frågan är då: vem är den 
”framtida människa, som i något avseende är bättre än dagens” 
(Arnstberg och Bergström 2001:43)? Under 1990-talet talar vi inte 
längre om Yuppies, utan om BOBOS eller den kreativa klassen.  

Den kreativa klassen 
I en artikel i tidningen InformationWeek skriver Richard Florida om 
konkurrensen mellan städer i den nya ekonomin.  

So how do companies and cities prosper and compete in the New Economy? 
[…] Knowledge workers – particularly young ones – want their lifestyle to in-
fuse and surround their workplace. They want to feel the energy of street mu-
sicians, sidewalk cafes, Rollerbladers, and cyclists. This is even more impor-
tant in an around-the-clock work environment, where streets are lively and 
knowledge workers can go out for espresso or a snack at midnight (Florida 
2000).  

I den omtalade och inflytelserika boken The Rise of the Creative Class 
(2001) presenterar Richard Florida sin teori om den framväxande kre-
ativa klassen. Florida ansluter sig till beskrivningen av den nya infor-
mations-, och kunskapsbaserade ekonomin och menar att ”[k]unskap 
och information [är] kreativitetens verktyg och material” (2006:73). 
De primära förändringarna, menar Florida, är inte teknologiska eller 
teknologidrivna, utan snarare sociala och kulturella (2006:44). Städer i 
Europa har förförts av idén att kreativa industrier kan bli basen i eko-
nomisk förnyelse (Hall 2000:640). Tanken är helt enkelt att städer 
måste locka till sig dessa nya kreativa individer. Här är utgångspunk-
ten att den kreativa människan i det globaliserade samhället är mobil 
och söker sig till miljöer där hon kan utvecklas: ”Vi lever av vår krea-
tivitet och därför försöker vi ta vara på den och söka oss till miljöer där 
den kan frodas – precis som smeden en gång vårdade sin smedja och 
bonden sin oxe” (Florida 2006:37). Florida och kreativitetsbegreppet 
har positiva konnotationer hos många som forskar om och arbetar med 
urban förnyelse – men den kreativa klassen, och för den delen Richard 
Florida, har också kommit att stå i fokus för en kritik mot det som 
beskrivits som en nyliberal urban agenda. Oavsett om man håller med 
Florida eller inte, så har tanken om en konkurrens mellan väster-
ländska städer slagit rot. Att locka nya entreprenörer och framgångs-
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rika företag till staden anses vara centralt för att skapa tillväxt. Hur tar 
sig detta mer konkret uttryck i de västerländska städerna och inte minst 
i våra svenska kommuner? Vi ska nu gå över till nästa avsnitt och en 
diskussion kring hur denne kreativa stadsbo har översatts i en kom-
munpolitisk strategi för att stödja och skapa tillväxt i staden. 

Från entreprenören till konkret kommunpolitik – 
platsmarknadsföring och förnyelse 

Vilken position ska Falköping inta på ”kommunernas marknad”? Hur vill vi 
att Falköpings kommun ska uppfattas och vilken image vill vi förmedla? 
(www.falkoping.se2) 

Vad är kommunernas marknad? Vad är det som säljs? Varför säljs det? 
Och vem är den presumtiva kunden? Som sagts ovan förstås dessa 
förändringar generellt mot bakgrund av den ekonomiska omstrukture-
ringen och kapitalets ökade rörlighet (Harvey 1989), där (den inte helt 
oomstridda) tanken är att de forna industristäderna konkurrerar med 
varandra om företagsetableringar, investeringar – men också om nya 
invånare och besökare/turister (Book 2006; Jensen-Butler 1999). Pro-
blemet är att dessa gamla industristäder ofta är stigmatiserade. För att 
locka hit dessa människor och företag krävs därför en ny image. Mark-
nadsföringen har dels en extern publik (potentiella investerare men 
även turister och nya presumtiva invånare), och dels en intern publik – 
stadens egna invånare. Platsmarknadsföringen syftar med andra ord 
inte bara till att locka investeringar utan även till att skapa en känsla av 
stolthet och framtidstro hos den egna befolkningen, en strategi som 
ibland går under namnet ”civic boosterism” (Bramwell och Rawding 
1996; Hubbard 1996).3 

Platsmarknadsföring i europeiska städer kan vara en offentlig an-
gelägenhet, men det är ofta ett samarbete mellan offentliga och privata 
aktörer (Ward och Gold 1994:7). Detta gäller egentligen planering i 
stort i postindustriella städer, där vi i länder som Frankrike, Storbritan-
nien och Holland ser en ökande andel privata initiativ på dessa områ-
den (Ashworth och Voogd 1990:1). Platsmarknadsföring i sig anses 
dock inte vara tillräckligt. Även turism anses centralt och med det ser 
vi satsningar på storslagna hotell, konsertarenor och shoppinggallerior. 
                                                 
2 http://www.falkoping.se/huvudmeny/boifalkoping/framtidfalkoping/ 

falkopingskommunsvarumarke/positionering.4.1526e31024b9d4c0b80002768.h
tml (2007-09-10). 

3  Denna diskussion är hämtad från och utvecklad i Mukhtar-Landgren (2008a).  
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En annan strategi är anordnandet av evenemang, där t.ex. Göteborg har 
profilerat sig tydligt som evenemangsstad. Andra strategier inkluderar 
nya bostadsområden, inte sällan i det gamla industriområdet, med ex-
klusiva bostäder och ett flaggskepp (en uppseendeväckande byggnad) 
som sätter staden på kartan (Ward 1998:189-202; Book 2006). 

Låt oss nu för ett ögonblick relatera denna utveckling till de två 
maktperspektiv vi talade om tidigare. Från ett aktörsperspektiv blir 
frågan ”vilka politiska avvägningar ska vi göra i planeringen?” och 
”hur ska vi prioritera mellan nya områden (som Gordon McLeod kallar 
”new urban glamour-zones”(2002)) och mellan segregerade områden i 
staden?” Frågan aktualiseras inte minst i ljuset av kritiska röster som 
menar att satsningarna på nya exklusiva områden ökar de socio-
ekonomiska klyftorna i staden, inte minst eftersom staden satsar på 
evenemang och flaggskepp snarare än skola och omsorg. Denna kritik 
såg vi t.ex. i Malmö efter satsningen på båttävlingen America’s cup:  

Malmö är i dag en stad där folk rånas mitt på blanka eftermiddagen, men hit-
tills har jag inte sett några krafttag mot brottsligheten. Reepalu ser lyxprojek-
tet America’s Cup som ett medel att öka tryggheten. Snacka om att vara ute 
och segla (Kvällsposten 18:e februari 2005). 

Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande, menar emellertid att: 
Välfärd kan inte utvecklas utan resurser. Vi måste få fler företag till Malmö så 
att fler malmöbor kan arbeta och försörja sig själva. Med America’s Cup 
marknadsför vi Malmö som evenemangsstad och som en stad för näringslivet 
att etablera sig i, något som på sikt kommer att mer än väl betala sig i form av 
ökad tillväxt och fler arbetstillfällen (Kvällsposten 18:e februari 2005). 

Även i urbanlitteraturen lyfts kritik mot denna utveckling fram. Tidi-
gare nämnda MacLeod menar i sin studie av Glasgow att de entrepre-
nöriella strategierna må ha förnyat och återupplivat många urbana rum 
men ”[p]riset av dessa spekulativa strävanden har varit en skärpning av 
de socioekonomiska ojämlikheterna […]” (2002:602). Svaret på kriti-
ken är att investeringar och konsumtion skapar intäkter till kommunen 
och genererar på så sätt välfärd på sikt. 

Låt oss nu byta maktperspektiv och fokusera på makten i beskriv-
ningar. Här hamnar istället fokus på den imageskapande processen. 
Vikten av en positiv image betonas i platsmarknadsföringssamman-
hang, och det finns naturligtvis många olika sätt att se på detta: Vissa 
lyfter fram att bilder av framsteg och kreativitet är positivt eftersom 
det genererar en känsla av stolthet hos lokalbefolkningen, lockar tu-
rism och kanske t.o.m. nya företag till staden. Andra menar att plats-
marknadsföringen genom bilderna reducerar en stads mångfald och 
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olikheter till en bild, där andra delar av/bilder av staden osynliggörs. I 
enlighet med ett tidigare resonemang är problemen i postindustriella 
städer inte bara ekonomiska och sociala, utan dessa städer har också ett 
imageproblem, där bilden av staden anses vara alltför negativt laddad 
(Gibson 2005:260). Men de negativa sidorna döljs inte sällan i mark-
nadsföringen.  

De fattiga diskuteras sällan och presenteras aldrig. De dominerande bilderna 
representerar konfliktfria städer, där pluralism leder till ett utbud av olika 
etniska restauranger, snarare än konkurrens om knappa resurser, där det goda 
livet [beskrivet i stadsmarknadsföringen] varken är skadat eller påverkat av 
närvaron av de fattiga och marginaliserade. (Short och Kim 1998:74) 

Städerna beskrivs ofta som homogena, där hänsyn inte tas till den 
bredd som finns inom staden, och de identiteter som lyfts fram är ”som 
bäst partiella [visar endast upp vissa sidor], och som sämst fullständigt 
påhittade” (Murray 2001:9). Men problemet är inte bara att vissa sidor 
döljs, utan vi kan även hamna i beskrivningar som lokalbefolkningen 
inte alls känner igen (Murray 2001:9). Om bilder, för att tala med 
Throgmorton, skapar ett ”vi”, innebär dessa bilder att vissa grupper 
osynliggörs och därmed inte känner sig inkluderade i staden – och 
visionerna om dess framtid (Bramwell och Rawding 1996). Problemet 
för oss över till ett en annan stadsbo – främlingen.  

Främlingen 
I Max Webers inflytelserika text om staden menar han att alla städer i 
historien har baserats på att främlingar etablerar sig på en plats (Isin 
2002:12). Björn Badersten beskriver arketypen för stadens bildande i 
termer av ”färdvägarna som korsas, där främlingar möts och slår sig 
ner.” Med detta möte föds en gemenskap vilken i sin tur kräver ”regler 
för social samverkan.” (Badersten 2002:175). Staden kan i detta hän-
seende ses som den plats där främlingar möts (Sennett 1992:39; Ar-
vastson & Butler 2006:10) och redan i studiet av industristadens fram-
växt lyftes denna karaktäristik fram. Tidigare nämnda Louis Wirth 
konstaterar  

The city has thus historically been the melting-pot of races, peoples, and 
cultures, and a most favourable breeding-ground of new biological and cul-
tural hybrids. It has not only tolerated but rewarded individual differences. It 
has brought together people from the ends of the earth because they are dif-
ferent and thus useful to one another, rather than because they are homoge-
nous and like-minded (Wirth 1938:69 kursiv i original).  
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Mötet med andra kan vara givande, men det kan också vara skräm-
mande, en karaktäristik av staden som Georg Simmel noterade redan 
under det tidiga 1900-talet (återgivet i Lyon 2004:304). Julie Meyer 
kopplar samman främlingen med tid. Det är just frånkopplingen från 
en individs rötter som gör landsbygdsbon misstänksam mot stadsbon. 
”[i]f a man is not rooted, can one trust that what he holds true today he 
will hold true tomorrow?” Därmed förknippas främlingen med en pro-
cess eller en rörelse mot något nytt, något annat, ett hot mot de etable-
rade värdena (Meyer 1951:481). Detta kan ses som både positivt och 
negativt. Positivt eftersom det ger staden den känsla av spänning och 
mångfald som för många kännetecknar den. Negativt eftersom främ-
lingen är oförutsägbar och kanske håller värden och vanor som är 
amoraliska. Nära relaterat till främlingen blir här rädsla. Bilden av 
staden som en farlig plats är inte unik för vår tid. Urbanforskaren 
Catharina Thörn menar t.o.m. att stadsplaneringens historia kan läsas 
och förstås som en historia om hanterandet av rädsla i och för staden 
(2006:309). Idag är det inte sällan invandraren eller flyktingen som får 
personifiera det farliga (Mitchell 2005) och främlingen associeras inte 
sällan till det mångkulturella samhället (Mukhtar-Landgren 2008).4              
      Richard Sennett (1992:45ff) identifierar två olika slags främlingar i 
staden. Å ena sidan har vi en främling vi kan förstå/placera/ringa in, 
eller identifiera. Ett exempel på detta är den mångkulturella staden där 
vi har kineser, araber, italienare vilka vi intuitivt (och oftast inte utan 
fördomar) tycker oss ”identifiera” eller åtminstone vet var vi ska ”pla-
cera”. Här blir främlingen någon som vi kan karaktärisera som ”an-
norlunda än oss”, denna främling står utanför och förstås som icke-
hemmahörande. Å andra sidan har vi en främling som vi inte kan ringa 
in eller identifiera. Detta kan vara en ny social grupp som inte kan pla-
ceras i något av de konventionella facken. Detta förstås som en di-
stinktion mellan främlingar som utanför (outsiders) och främlingar 
som okända (unknown). Vi ska fokusera på mångkulturalismen och 
invandrares olika dimensioner av främlingskap.    

Mångkulturalism är ett laddat begrepp som används på olika sätt i 
en urban kontext. Gösta Arvastson & Tim Butler (2006) pekar på ett 
par exempel: Det kan handla om enklaver av grupper med samma et-
nicitet (t.ex. Chinatown eller Little Italy). Andra fokuserar på den 
rumsliga koncentrationen av människor med utländsk bakgrund, inte 
                                                 
4  Även om mångkultur inte heller det, historiskt sett, är en nyhet (jfr. Lidskog 

2006: 71). 
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sällan även uttryck i socio-ekonomiska termer som ”fattigdomsfickor” 
med en etnisk dimension. Men rummet behöver inte vara uppdelat, 
utan det kan även röra sig om olika grupper som delar ett och samma 
rum men som i övrigt är separerade från varandra. Vidare kan man 
istället för att tala om mångkultur utgå från en dominerande kultur 
eller en ”värdkultur” (med allt positivt och negativt som kommer med 
värdskapet). Just detta sista synsätt ser vi ofta i en skandinavisk kon-
text (Arvastson & Butler 2006:12). Vi känner igenom retoriken i ut-
tryck som att ”alla ska vara välkomna” och ”vi ska inte stänga våra 
dörrar”, men även i beskrivningar av hur gästen inte ”tar seden dit man 
kommer” – eller i än mer ilskna beskrivningar av otacksamma gäster 
som utnyttjar värdens gästfrihet och generositet.  

Frågor rörande hur olika kulturer ska samsas i en stat går tillbaka 
till nationalstatens födelse (Lidskog 2006:72). Men mångkulturalism 
som vi förstår den mer operationellt i Sverige idag börjar lyftas fram i 
planeringsdiskussionen på lokal nivå under 1960-talet, när det blev 
tydligt att arbetskraftsmigranterna inte skulle åka tillbaka till sina 
hemländer. När en andra generations invandrare börjar födas börjar 
också tankar om gruppers samexistens bli alltmer central i planeringen 
av staden (Arvastson & Butler 2006). Men under denna tid handlade 
det om assimilation, och inte integration. Från och med 1970-talet ses 
mångkulturalism istället som en demokratisk och politisk strategi, och 
som en metod för att hantera de snabba förändringarna i staden (Ar-
vastson & Butler 2006:12). Men att dagens främling återfinns i det 
mångkulturella samhället är bara en del av frågeställningen, nästa är 
frågan hur detta återspeglas i den kommunala planeringen? 

Från främlingen till konkret kommunpolitik – utanförskap och 
integration  
Kommuner är enligt lag ålagda vissa verksamheter, medan andra frå-
gor sker på frivillighetens grund. En tredje modell hittar vi i integra-
tionsfrågan vilken regleras genom lokala utvecklingsavtal mellan stat 
och kommun (Tedros 2007: 225). Integrationsfrågan går in i olika 
kompetensområden (t.ex. det som regleras i socialtjänstlagen och 
skollagen) och därmed blir det också en kommunal angelägenhet. Dess 
tvärsektoriella natur ger också för handen att integrationsfrågan skär in 
i flera olika politikområden (Statskontoret 2006), jag har här valt att 
lyfta fram tre som jag menar är särskilt utmärkande för den postindust-
riella staden; utanförskap, trygghet och, för att koppla tillbaka till förra 
avsnittet, mångkulturalismens roll i platsmarknadsföringen. 
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Den delade staden 
I ljuset av 1970-talets urbana kriser beskrivs gamla industristäder om-
växlande som delade/polariserade/segmenterade/etnifierade (Elander 
1999:330; MacLeod 2002). Inte sällan finns en invandringsaspekt där 
sociala klyftor mellan olika områden också avspeglas i andelen med 
utländsk bakgrund. Marcus Johansson och Abdul Khakee har i sin 
forskning om ”den mångkulturella staden” visat att invandrare i stads-
politiken ofta förknippas med ”’de arbetslösa’, ’de segregerade’ och 
’de kulturellt avvikande’ medan svenskar implicit har rollen som ’de 
arbetande’, de integrerade’ och ’de kulturellt normala’” (2005:41). 
Vad uppräkningen visar är att klyftorna tar sig olika uttryck. Ibland 
refereras till de ekonomiska skillnaderna i inkomster och levnadschan-
ser,5 ibland talar vi istället i rumsliga termer och refererar till växande 
skillnader mellan de bostadsområden som karaktäriseras av kriminali-
tet och hög arbetslöshet och nya toppmoderna områden med dyrare 
bostäder. Ibland talar vi i kulturella termer där invandrare har andra 
”värderingar och traditioner” än majoritetsbefolkningen. Gemensamt 
för dessa tre ansatser är att de ser invandrare som ett problem, och att 
invandrare tillskrivs vissa egenskaper samt reduceras till dessa egen-
skaper. Lösningen på problemet ligger ofta hos dessa grupper; det är 
deras ”fel” och genom riktade insatser menar man sig kunna ”lösa 
problemen”. Detta sätt att betrakta den ”delade staden” har fått mycket 
kritik, där man menar att majoritetssamhällets roll i den sociala polari-
seringen helt glöms bort. Irene Molina beskriver t.ex. att föreställ-
ningar om ”rasskillnader” och kulturella skillnader tas för givna och att 
människor utifrån dessa skillnader kategoriseras och därmed diskrimi-
neras och exkluderas (Molina 2001:Olsson 2008).  

Hur har då dessa frågor hanterats? I många europeiska städer står 
just sociala klyftor och integrationsproblem högt på den politiska 
agendan, och som Andersen och van Kempen pekar på i sin studie av 
”delade städer” i Nederländerna och Danmark: “Bekämpandet av so-
cial exkludering och förespråkandet av social sammanhållning kan 
vara minst lika viktigt som att attrahera nya arbetstillfällen till staden” 

                                                 
5  Där vi ser en växande klyfta mellan en välutbildad medelklass, och en 

diversifierad grupp av marginaliserade invånare som inte bara inkluderar 
flyktingar och invandrare, utan även långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa, 
hemlösa och de som faller utanför det sociala skyddsnätet (Andersen och van 
Kempen 2003). 
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(2003:78). Ofta ligger dessa frågor på en statlig nivå och i olika länder 
har den lokala nivån olika möjligheter att styra dessa frågor (Pestieau 
& Wallace 2003:254). I Sverige har politiken inte sällan närmat sig 
frågor rörande mångkulturalism och integration genom begreppet 
utanförskap. Politiken inom detta område har ofta varit selektiv, vilket 
innebär att problemen med segregation och utanförskap inte sällan har 
hanterats med områdesavgränsade politiska insatser (Andersson 
2002:95). Eftersom integrationsfrågan är en tvärsektoriell fråga har 
målsättningen varit att stat och kommun ska samverka i dessa frågor. 
Men i praktiken kan integrationspolitiken i många fall, inte minst i 
svensk kontext, förstås som ett olyckligt äktenskap mellan stat och 
kommun. I utredningar av samverkan i storstadssatsningen är det ett 
par problem som särskilt har lyfts fram i detta hänseende, t.ex. ”gräns-
dragningsproblematik [mellan myndigheter] och en oklar roll- och 
ansvarsfördelning” (Hajighasemi m.fl. 2006:62). Idag är tanken att 
integrationsfrågan ska ”mainstreamas” och ingå i den ordinarie verk-
samheten (Budget 2008). Ambitionen är att frågan ska hanteras på 
lokal nivå genom olika former av partnerskap och samverkan mellan 
kommunen och statliga myndigheter. Men det är inte bara kommun 
och stat som ska vara inblandade, utan även det privata genom såväl 
civilsamhälle som näringsliv. Men Roger Andersson lyfter en viktig 
kritik mot en alltför områdesbaserad politik: Den riskerar dels att vissa 
grupper hamnar utanför och därmed förlorar ett nödvändigt stöd, sam-
tidigt som ”[m]an riskerar att se samhälls- och relationsproblem som 
knutna till, och i värsta fall orsakade av de kategorier som exkluderas” 
(2002:95), vilket återknyter till problemet med att se integration som 
ett problem som ligger hos – och kan lösas genom – invandrare.  

Den trygga staden 
En annan aspekt av främlingens närvaro är rädsla. I en svensk kontext 
är rädslan i staden inte sällan kodad i termer av trygghet (Thörn 2006), 
och just trygghet har kommit att bli en alltmer central stadspolitisk 
fråga.  

Dagens Malmö är ett tillväxtcentra i en urban region, en universitetsstad, en 
stad med många kulturer, en stad som attraherar. Men Malmö är också en stad 
där många känner sig otrygga och där invånarna har en skeptisk attityd 
gentemot framtiden.  

Under samma tid som de stora ’trygga’ industrierna försvann, flyttade stora 
grupper av invandrare in till staden och andelen arbetslösa ökade (City of 

162 



 
 
 
 
 
 
 
 

KOMMUNAL PLANERING I DELADE STÄDER 

Malmö – a diversity of encounters and opportunities within Europe, utgivet 
av Malmö stad (2003), s 7 författarens översättning från engelska). 

I citatet ser vi kontrasten mellan det gamla trygga industrisamhället, 
och det nya otrygga postindustriella samhället, där försvinnandet av 
tryggheten och inflyttningen av ”stora grupper av invandrare” går hand 
i hand. Främlingen förknippas därmed med ett nytt okänt samhälle, 
och lämnar ”invånarna med en skeptisk attityd gentemot framtiden”. 
För att komma tillbaka till Meyers analys, ser vi här ett exempel på hur 
främlingen förknippas med en rörelse mot något nytt, ett hot mot de 
etablerade värdena (1951:481).  
      Det har genom historien funnits olika sätt att hantera den farliga 
främlingen (t.ex. övervakning och olika former av kontroll). Idag utar-
betas olika sätt att söka hantera ”otryggheten” t.ex. olika lokala sam-
verkansformer. En modern strategi är att ”skapa mötesplatser”. Under 
rubriken ”staden som mötesplats” kan vi läsa följande på Malmö stads 
hemsida:  

I en stad möter jag inte bara de mina, utan också alla andra. Att människor 
möts genom att se den andre i sin vardag är av stor vikt för ett samhälle där 
förståelse mellan människor av olika livsstil råder. Därför vill vi utveckla fler 
mötesplatser mellan stadsdelar och mellan Malmöbor. Platser där många olika 
människor möts skapar liv och rörelse och en gemensam tillhörighet i staden 
[…] Att vi känner oss trygga på våra gator är en förutsättning för att mötena 
ska bli av (www.malmo.se).6  

Trygghet anses också vara nödvändigt för att förbättra städernas at-
traktivitet, där krav reses på en säker och ren innerstad, fri från 
”störande element” (Graham 2000; Borden 2000). Det finns ett sam-
band mellan urbana förnyelsestrategier och trygghet, med detta vävs 
storstadspolitikens ”dubbla målsättningarna” i samman.7   

Ett annat, på många sätt väldigt traditionellt, sätt att öka den upp-
levda tryggheten är genom övervakning, en utveckling vi ser alltmer 
av i en svensk kommunal kontext. Urbanforskaren Neil Smith (1996) 
har analyserat hur säkerhet och trygghet blivit centrala beståndsdelar i 
omvandlingarna av den postindustriella staden i en amerikansk kon-
text. Han har myntat begreppet ”revanchist city”. Begreppet är bl.a. 

                                                 
6 http://www.malmo.se/bostadbygge/utstallningarstadsmilj 

oarrangemangarkitektur/utstallningar/framtidenborjarharochnu/stadensommotes
plats.4.40d4b5361132df549638000915.html 

7  Diskussionen om trygghet är delvis hämtad från och utvecklad i Mukhtar-
Landgren 2008 
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utformat i en analys av New York och borgmästare Rudy Guilianis 
nolltoleranspolicy (en policy som fått ett stort genomslag och även 
exporterats till många europeiska städer). I det ofta citerade begreppet 
”revanchist city” ligger en kombination av att aktivt reagera och re-
vanschism. Det stadsledningen reagerar emot är att hemlösa, tiggare 
och olika minoriteter ”stjäl” staden från den hederliga vita medelklas-
sen (MacLeod 2002:607-08). De åtgärder som lyfts fram och kritiseras 
är övervakningen men även nedstängningen av det offentliga rummet i 
samband med förnyelsestrategierna, t.ex. exkluderingen av upplevda 
”störande element” i stadskärnan. Störande element skulle i detta fall 
avse grupper som hemlösa och tiggare vilka anses störa attraktiviteten 
(Thörn 2006; Belina & Helms 2003).8 Dessa redan utsatta grupper är 
inte välkomna i stadsrummet och det är inte heller grupper som det 
”planeras för”. Vad vi får är en motsägelsefull kombination av att 
stänga ner staden för att göra den tillgänglig och attraktiv (Borden 
2000:21). Samtidigt ökar kritiken mot en politik där man istället för att 
försöka lösa problemen med t.ex. hemlöshet, försöker dölja problemen 
genom att förbjuda utsatta gruppers närvaro i det offentliga rummet.  

Den kosmopolitiska staden 
Mångkulturalismens stigmatiserande stämpel anses ofta vara proble-
matisk för postindustriella städer, men ”problembeskrivningar” är trots 
allt inte den enda beskrivningen av invandrare i staden. Det är tvärtom 
ofta så att mångkulturalismen används i stadens varumärke (Pestieau 
& Wallace 2003:255). Det beskrivs som en utmaning för postindustri-
ella städer att marknadsföra sig på ett sätt som attraherar investeringar, 
men inte komprometterar de olika grupperna i staden. Detta är i syn-
nerhet påtagligt i mångkulturella städer som Malmö (Bennett och Ko-
udelova 2001:207; Mukhtar-Landgren 2005; 2008). Många städer 
hanterar detta upplevda problem genom att beskriva den mångkultu-
rella staden som dynamisk, spännande, kosmopolitisk och kulturell, 
och pekar därmed på det som upplevs som den ”sofistikerade storsta-
den”. Därmed använder man mångkulturalismen som en positiv aspekt 
av staden. Platsmarknadsföringen av Malmö följer denna linje: 

                                                 
8  Trots likheter så måste vi dock komma ihåg att dessa studier ofta utgår från en 

amerikansk kontext, som inte självklart kan överföras till Sverige eller Europa. 
Men idag ser vi ett snabbt ökande antal studier som undersöker kopplingen 
mellan säkerhet och marknadsföring även i europeiska städer (se t.ex. Graham 
2000; Borden 2000; Belina & Helms 2003; MacLeod 2002). 
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Kanske är det stadens närhet till Danmark och Tyskland som ger Malmö en 
mycket speciell kontinental atmosfär. Eller kanske är det de många invandrare 
från Östeuropa, Latinamerika, Mellanöstern och Afrika som ger staden dess 
internationella touch. Mer än en av fem boende i staden har utländsk 
bakgrund. Från en öppen och typiskt skandinavisk stadskärna, är det bara en 
fem-minuterns resa till Möllevångstorget, där en helt annan värld väntar på 
dig. Varje nationalitet är representerad här. Besökare kan  köpa mat och olika 
produkter från hela världen i affärarena och marknaden här. 
(www.malmo.se9)  

Mångkulturalismen används därmed på ett annat sätt och fyller en an-
nan funktion, främlingen blir en ”profil i varumärket” och ett exotiskt 
inslag, inte farlig – men fortfarande utanför. Om vi återgår till beskriv-
ningarnas makt och fokus på ”storytelling” så ser vi hur två bilder av 
invandrare i den postindustriella staden lyfts fram. Detta illustreras väl 
på hemsidan för satsningen Välfärd för alla10 i samma kommun:  

Det mångkulturella blir för Malmö en stark profil, och en ytterst betydelsefull 
del av våra förutsättningar inför framtiden.  

Vi står inför stora utmaningar vad gäller utanförskap och segregation. Trots 
betydande åtgärder och stora ekonomiska satsningar har vi inte lyckats be-
mästra problemen (www.malmo.se)11 

Dessa två bilder kan användas samtidigt där områden som anses vara 
farliga och otrygga platser, plötsligt blir spännande platser med sina 
marknader och kosmopolitiska affärer. Samma plats som för en publik 
upplevs som ett segregerat och farligt område förvandlas genom turis-
tens blick till en plats för konsumtion och exotism (Shaw & Kar-
mowska 2005:41). 

                                                 
9 http://www.malmo.se/see/servlet/SeeController?cmd_type=document&nid=5259 

(2004-06-16 min övs.). 
10  Välfärd för alla är en satsning som inleddes 2004. Arbetet organiseras i olika 

arbetsgrupper som arbetar tematiskt (arbetsgrupperna är arbete, trygghet, 
boende och mötesplatser, tillväxt och utbildning). Grupperna arbetar 
förvaltnings- och stadsdels-övergripande, och arbetet leds och samordnas av en 
central samordningsgrupp. Mer om satsningen finns på  

 http://www.malmo.se/arbeteintegration/valfardforalla/vadarvalfardforalla.4.1da
cb2b1077f326f0180002547.html (2008-04-15). 

11  http://www.malmo.se/arbeteintegration/valfardforalla/varforbehovss 
atsningen.4.1dacb2b1077f326f0180002569.html (2008-04-12). 
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Avslutning 
De tre olika perspektiven på främlingen reser en rad nya frågor. Kan 
man vara utanför utan att vara en främling? Och kan man vara en 
främling utan att vara utanför? Denna sista fråga för oss över till ett 
annan slags främling, den som man försöker locka till kommunen. 
Dagens kommuner försöker som sagt inledningsvis locka hit nya invå-
nare för att uppmuntra tillväxt, och dessa invånare beskrivs som önsk-
värda för staden. Deras entreprenörskap skiljer sig från invandrarens 
entreprenörskap; en affär som säljer turkisk mat representerar ett annat 
slags entreprenörialism än den kreativa industri som lyfts fram i plats-
marknadsföringen. Vad vi ser i beskrivningarna av staden är två olika 
slags främlingar och två olika sätt att värdera dess entreprenörialism. 
Vad detta påminner oss om är att mångkultur och utanförskap inte är 
synonymer. Alla invandrare är inte utanför, och alla som är utanför är 
inte invandrare. Det finns en olycklig tendens att skilja storstadspoliti-
kens dubbla målsättningar från varandra. Arbetet med tillväxt sker ofta 
i andra forum än arbetet med segregation och utanförskap. Detta inne-
bär att invandrare bara förknippas med problem, och inte alls ses som 
en resurs i arbetet med tillväxt.   

Avslutningsvis, hur mycket hänsyn ska planerare ta till mångkultu-
ralismen? Här går åsikterna isär. Vissa menar att planerare måste bli 
bättre på att ta hänsyn till olika kulturer, och inse att planering inte är 
”neutral” utan gynnar vissa (Healey 2003:245; Pestieau & Wallace 
2003:256), andra menar att man inte bör ta hänsyn till mångkultura-
lismen då det skulle skapa en ”bias” som gynnar enbart vissa grupper 
(Pestieau & Wallace 2003:256). Vidare menar vissa att planering ald-
rig har, och aldrig kan vara värdeneutral eller företräda ett ”allmänin-
tresse”, och att den nu bör explicitgöra värdena som ligger till grund 
för visionerna (Sandercock 1998:206). Andra menar att det kan vara 
utpekande och stereotypiserande att planera för olika kulturer och vi 
bör av den anledningen avstå. Slutligen har vi de som menar att vi 
måste lära oss när mångkulturalism spelar roll för planering, och när 
det inte gör den (Burayidi 2003:271).  

Sammantaget innebär storstadspolitikens dubbla målsättningar en 
rad utmaningar och möjligheter för den kommunala planeringen, en 
planering som också påverkas av ett nätverkssamhälle där styrningen 
sker på flera olika politiska nivåer och i samarbete med privata aktörer. 
Utmaningen ligger i att hantera de olika grupper och målsättningar 
som finns – utan att de eventuella målkonflikter som finns institutio-
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naliseras i den kommunala förvaltningens arbete – och utan att stor-
stadspolitikens dubbla målsättningar skiljs åt.  
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Konsumtionslandskapet och hotet  
mot mångfalden 

Några förändringstendenser i det offentliga  
rummets utveckling 

Av Mattias Kärrholm 

Var och för vem byggs de offentliga rummen i dag? Användningen av 
de offentliga rummen har förändrats på många sätt under de senaste 
decennierna. I denna text tar jag upp ett par mer övergripande föränd-
ringar som visar på konsumtionens allt större betydelse för de offent-
liga rummen. Exemplen är huvudsakligen hämtade från regionen 
Malmö-Lund, men speglar förändringar som i dag kan skönjas i stora 
delar av västvärlden. Utvecklingen innebär inte enbart en lokal föränd-
ring av vissa offentliga platser, utan handlar också om större och mer 
strukturella förändringar, där vissa grupper eller funktioner riskerar att 
undanträngs eller helt uteslutas från viktiga offentliga platser.  

Stadslivets renässans? 
Staden och stadskärnan tappade successivt i betydelse under efter-
krigstiden. Privatbilismen och bostadsstandarden ökade, grönytorna 
blev allt fler och antalet människor allt färre per ytenhet. Tillgången 
till massmedia och konsumtion i hemmet blev allt bättre. Folk flyttade 
ut i förorterna. Ser vi till handeln så minskade antalet butiker också 
kraftigt under andra halvan av 1900-talet. Antalet livsmedelsbutiker 
minskade t.ex. från 36 000 till 6 000 stycken under denna tid (Sved-
ström & Holm 2004). Denna nedgång och avfolkning av de offentliga 
rummen märktes kanske allra tydligast under 1970-talet då utflyttning 
drabbade många av Sveriges större städer i och med att folk flyttade ut 
i kranskommuner. 

I dag har denna trend delvis vänt. Från slutet av 1980-talet och 
början av 1990-talet brukar man i stället tala om ett slags nyrenässans 
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för stadslivet. Offentliga platser och torg har upprustats över hela väst-
världen. Detta gäller inte minst i Sverige och Skandinavien där vi har 
sett stora satsningar på gågator, gallerior, stadsfestivaler och uteserve-
ringar. Som paradigmatiskt exempel nämns ofta utvecklingen av en 
gågatukultur i Köpenhamn där gågatusystemet har mångdubblats un-
der de senaste decennierna (Gehl & Gemzöe 1996). Också i Sverige 
har vi sett en rad satsningar på innerstäderna med stadsfestivaler och 
en koncentration av stadslivet till vissa kommersiella torg och stråk. 
Staden har också i allt högre grad blivit ett slags vardagsrum för vissa 
grupper med ett ständigt ökande antal serveringar och kaféer 
(Bergman 2003, Olsson 1998). 

Denna nyrenässans för stadslivet kan beskrivas som ett slags nyof-
fentlighet, men ger egentligen bara en sida av saken. Inom forskningen 
har det länge påpekats att denna nyoffentlighet också gått hand i hand 
med en privatisering. Detta är kanske tydligast i en amerikansk kontext 
men äger också sin giltighet i Europa. De senaste decenniernas upp-
rustningar av stadskärnan har bland annat kritiserats för exklusion 
(Zukin 1995; Katz 2001; Atkinson 2003). Vissa grupper eller beteen-
den regleras och kontrolleras för att skapa en harmlös, attraktiv och i 
någon mening förutsägbar miljö där folk inom yrkeslivet kan ta en 
cappuccino eller en öl efter jobbet. Vissa typer av människor och 
funktioner sållas ut på bekostnad av andra och det offentliga rummet 
blir därmed reserverat för vissa grupper. Ibland har detta fenomen 
kallats för the revanchist city (Smith 1996) – medelklassens återtåg till 
stadskärnorna. Detta eftersom omdaningar och ekonomiska satsningar 
ofta också har inneburit en gentrifiering, både av dag- och nattbefolk-
ningen. En av de mer populära och inflytelserika teoretikerna inom 
stadsplaneringen under senare år är Richard Florida med sin teori om 
den kreativa klassens framväxt och betydelse (Florida 2006). Florida 
pekar på de ekonomiska fördelar som städerna har av att locka till sig 
en kreativ klass. Denna klass söker en attraktiv, mångsidig, spännande, 
öppen och tolerant stad. Detta skulle i princip kunna ses som ett stöd 
för en stad och ett stadsliv präglat av mångfald. Samtidigt har Floridas 
teorier kritiserats för att förespråka ett slags marknadsorienterad mång-
fald. Kreativa, mobila individer likställs med det lönsamma, och det 
lönsamma likställs med det goda. Teorin har därför också kritiserats 
för att den legitimerar satsningar på en konsumentinriktad medelklass 
på bekostnad av människor utanför arbetsmarknaden eller verksamma 
inom förment icke-kreativa yrken inom t.ex. service- och kroppsarbete 
(Peck 2005). 
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Det offentliga rummet territorialiseras 
Homogeniseringen av det offentliga rummet har visserligen gått be-
tydligt längre i USA än i Sverige, men liknande tendenser är också 
verksamma här. Jag tänkte i det följande ta upp hur det offentliga 
rummets struktur tycks förändras genom två tendenser, nämligen ter-
ritorialisering och synkronisering. Båda dessa fenomen hänger intimt 
samman med handelns allt tydligare dominans och betydelse för sta-
dens offentliga rum (Leong 2001; McMorrough 2001; Hemmersam 
2004).  

En vanlig beskrivning av det offentliga rummet är som en plats dit 
alla har tillgänglighet och där ingen behöver förklara sin närvaro. En 
av de grundläggande funktionerna i ett offentligt rum är just det fak-
tum att man kan se främlingar och grupper som man inte tillhör (Lo-
fland 1998; Hajer & Reijndorp 2001). Dessa möten handlar inte om 
integration i den meningen att alla i slutänden ska ingå i samma ge-
menskap eller tillhöra samma sociala sfär, det handlar det snarare om 
att synliggöra samhällets olikheter. En offentlig plats, som t.ex. ett torg 
är i bästa fall en arena för en lång rad olika rumsliga ianspråktaganden. 
Ett torg kan t.ex. vara ett tillhåll för ett gäng ungdomar, för studenter, 
för en grupp pensionärer, för några kollegor på lunchen, för en grupp 
missbrukare osv. Det kan också vara platsen för tillfälliga eller perma-
nenta territoriella ianspråktaganden som t.ex. marknader, parkering 
eller demonstrationer. Alla dessa olika rumsliga ianspråktaganden av 
såväl grupper som funktioner kan vi kalla för territoriella produktioner. 
Ett torg eller en offentlig plats kan alltså ses i termer av en rad ofta 
överlappande territoriella produktioner. Ju fler olika territoriella pro-
duktioner som kan samspela och finnas på en viss plats, desto mer 
tillgänglig eller offentlig blir den också i någon mening. Ibland kan 
dessa territoriella produktioner verka tämligen okontroversiella. Ibland 
kan de resultera i territoriella strider som pågår i decennier. De cen-
trala offentliga rummen har alltid varit arenor för territoriella konflik-
ter, möten och gemenskaper. De är ett slags rumslig resurs där olika 
funktioner och grupper har möjlighet att tillfälligtvis visa upp sig och 
verka. Under 1900-talet har konflikten mellan fotgängare och bilister 
varit en av de viktigare territoriella frågorna i staden. Andra territori-
ella frågor kan handla om möjligheten att få etablera en moské, en 
föreningslokal eller ett ungdomshus (jmf Nylund 2007). Både viktiga 
samhällsfunktioner och mer lokala intressegrupper kan sägas få ett 
slags legitimering genom att de tillåts ta plats i det offentliga rummet. 
Varje grupp måste enligt Lefebvre uttrycka sig i rummet för att befästa 
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sin existens, ett slags trial by space (Lefebvre 1991). Det offentliga 
rummet fyller således en viktig funktion vad gäller stadens mångfald. 
Vissa av de utvecklingstendenser som vi ser idag medför att dessa 
möjligheter riskerar att minska.  

* * * 

Ett sätt på vilket det offentliga rummet homogeniseras är genom han-
delns ökade betydelse. Stadens handelsmiljöer har under de senaste 
decennierna varit föremål för en rad olika förändringar. Ökat bilinne-
hav, rationaliseringar inom handeln och självbetjäningssystem har bi-
dragit till en stark tillväxt hos externa handelsetableringar i stadens 
ytterområden (Franzén 2004). I vissa städer sker detta på tydlig be-
kostnad av stadskärnans handel. Handeln förskjuts från stad och bo-
stadsområden till allt större externa köpcentrum och handelsområden. 
Avståndet till närmaste affär växer för de flesta människor. I den cen-
trala staden har handeln allt mer kommit att samlas inom ramen för 
vissa stråk eller områden som gågatan och “köpcity”. Det är kort sagt 
ganska tydlig hur handeln allt mer samlas inom ramen för vissa iden-
titetsstarka områden – ett slags konsumtionens territorier. Vi ser hur 
butiker koncentreras till allt större och samtidigt färre territorier. Detta 
innebär att tillgängligheten blir sämre för icke-privilegierade och ej 
bilburna grupper som t.ex. äldre, barn och låginkomsttagare. Även 
alternativa funktioner riskerar att förlora utrymme i allt mer total-de-
signade kommersiella rum. 

Även om 1990-talet innebar ett slags stadens och stadslivets renäs-
sans så var stadskärnan inte ohotad. Externetableringarna fortsatte att 
öka och har i princip gjort så sedan 1970-talet. Bland de olika sätt som 
initierades för att försöka locka folk till stadskärnan blev gågatornas 
utveckling kanske en av de allra mest betydelsefulla. Gågatan som 
under 1960-talet snarast var en transportfrågelösning eller en miljö-
strategi (Robertsson 1991), blev från slutet av 1990-talet alltmer en 
kommersiell strategi och ett sätt att söka attrahera fler människor. Gå-
gatan blev ett sätt att skapa attraktivitet och ett urbant stadsliv som 
kompletterade och utgjorde ett alternativ till shoppingcentrum i ytter-
kanterna. Så sent som 1991 beskrev den amerikanske stadsforskaren 
Robertson de svenska gågatorna som i allmänhet vara estetiskt ointres-
santa och tråkiga (Robertson 1991). Under 1990-talet kom emellertid 
stadsmiljöfrågan åter i fokus. En rad svenska städer gjorde stadsmiljö-
program, Stadsmiljörådet bildades, och i slutet av 1990-talet var 70 
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svenska stadskärnor involverade i stadsmiljöupprustningar (Bergman 
2003).   

Ett gott exempel på gågatans expansion och ökade betydelse finner 
vi i Malmö. Malmö gågata etablerades 1978 och har sedan successivt 
byggts ut till ett sammanhängande gatunät. I takt med denna utbygg-
nad tycks emellertid gågatan allt mer utvecklas till ett monfunktionellt 
område för handel och konsumtion (Kärrholm 2008). Samtidigt som 
antalet bostäder (och andra verksamheter än handel) har minskat inom 
gågatans område har butiker i de omgivande centrala kvarteren ofta 
fått det svårare. Gågatuområdet har skapat ett nytt slags rumslig kate-
gori som sammanfaller med vissa delar av stadskärnan, men inte med 
andra. Gågatuområdet har i sin rumsliga logik också allt mer kommit 
att likna ett köpcentrum i den meningen att den byggts upp som cirku-
lationsstråk med ”ankare” i form av t.ex. tågstationer, parkeringshus 
och gallerior i de olika ändarna. Under de två senaste decennierna fick 
gågatuområdet i Malmö en lång rad nya gallerior och modebutiker, 
men också ett slags ”food court” med restaurangtorget Lilla torg som 
etablerades under 1990-talet.   

Gågatufieringen har således eskalerat under de sista decennierna 
och resulterat i ett nytt slags stadstyp – gågatuområdet – vilket också 
etablerar ett viktigt stadsrum på en ny skalnivå. Expansionen och ter-
ritorialiseringen av gågatuområdet kan i Malmö kopplas till en kom-
mersialisering och en homogenisering av ett stort område i den cen-
trala staden. Parallellt med detta utvecklas i Malmö-Lund regionen 
handelsområden som Svågertorp, Nova Lund och Center Syd. De plat-
ser där folk spenderar sin vardag tycks i denna mening allt mer mono-
funktionella och homogena. En rad av de platser där vi de facto möter 
främlingar i vår vardag tycks allt mer skräddarsydda och gestaltade för 
ett särskilt ändamål. Vi möter där också en särskild kategori av med-
människor, nämligen medkonsumenter.  

Stadslivets synkroniseras 
Vid sidan av det offentliga rummets territorialisering, där viktiga of-
fentliga platser allt mer blir till ett slags köpenskapens platser, så har vi 
dessutom en annan tendens som också inbegriper handeln, nämligen 
synkroniseringen av stadens liv. Det handlar nu inte bara om att samla 
och likrikta användningar i rummet, dvs. om att kolonisera platser, 
utan också om att kolonisera vissa specifika tillfällen. Den franske 
filosofen Henri Lefebvre beskrev i en av sina sista böcker rytmanaly-
sen som en möjlig studie av vardagen (Lefebvre 2004). Begreppet var-
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dag antyder egentligen redan en rytm – det som sker varje dag – och 
staden med dess vardagliga liv kan också beskrivas i termer av rytmer 
och rytmlandskap. En plats kan vara intensiv och hektisk vid ett till-
fälle, men folktom och ödslig vid ett annat. Något som i hög grad bi-
drar till dessa rytmer är butiker och handel. Det ligger en periodicitet i 
handelns praktiker och regleringar. Köpenskapen styrs av öppettider, 
väderlek, säsong, helger och tid på dygnet. Den tenderar också att sär-
skilt koncentrera sig till slutet av veckan, storhelger, löneveckor och 
slutet av året (julhandeln och den efterföljande rean). Tydligast fram-
står kanske handelns rytmer i ett köpcentrum. Köpcentrumets artifici-
ella miljö kan på sätt och vis beskrivas som ett slags rytmmaskin. Ge-
nom att stänga ute de starka rytmer som t.ex. ges av klimat, årstider 
och dagsljus skapas goda förutsättningar för de kommersiella rytmerna 
att få fullt spelrum. Medieforskaren Hillevi Ganetz har i artikeln “Med 
julen i centrum” just beskrivit hur köpcentrumet försöker göra kultu-
rella och kosmologiska årstider lönsamma genom att återskapa dem 
som ett slags köpenskapens årstider: skolstart, halloween, fars dag, jul, 
alla hjärtans dag, bokrea, sportlov, mors dag och sommarmode. Ganetz 
visar också hur köpcentrumsäsonger som jul, vår sommar och höst, 
faktiskt inte helt motsvarar de traditionella årstiderna (Ganetz 2001). I 
handeln börjar hösten redan under sensommaren med skolstart, julen 
börjar redan under hösten direkt efter halloween, men slutar långt in-
nan tjugondedag Knut. Handeln använder sig kort sagt av årstiderna 
för att skapa nya rytmer efter en köpenskapens logik.  

Den förändring som nu sker pekar på att handelns synkronise-
ringar och sättande av rytmer inte enbart äger rum inom ramen för 
köpcentrum och gallerior, utan också börjar få ett allt fastare grepp om 
staden och regionen i sin helhet. Under mitten av 1900-talet var varda-
gens tid relativt likriktad för det stora flertalet. Handelns öppettider var 
reglerad, arbetstid och semestrar var relativt likartade för stora befolk-
ningsgrupper som t.ex. industriarbetarna. I takt med att samhälle och 
arbetsgivare släppt allt fler tidskontrollerande funktioner så skapas 
också utrymme för nya krafter att försöka gå in och påverka tidsplane-
ring och schemaläggning av stadens liv. Inte minst handeln har här 
blivit en viktig faktor. Nya handels- och centrumföreningar synkroni-
serar handeln så att öppettider, jippon, stadsfestivaler, och annons-
kampanjer sammanfaller i staden. Handeln utnyttjar numera också 
andra viktiga och tidigare ofta icke-kommersifierade funktioner, Han-
deln ökar t.ex. inom ramen för bibliotek, museer, flygplatser och järn-
vägsstationer. Handeln utnyttjar också rörelsens rytmer. Annonstavlor 
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och reklam placeras vid infarter, längs gågator, på busshållplatser och 
fångar resande till och från arbetet (Cronin 2004). Butiker och köp-
centrum samlas vid viktiga trafiknoder och centrala stråk. Vidare pla-
nerar handeln också sin verksamhet utifrån de mer kroppsliga rytmer 
som sätts av hunger, törst, trötthet och förmågan till uppmärksamhet. 
Detta märks t.ex. i de serveringar som nu uppstår inom ramen för såväl 
enskilda butiker som hela upplevelsecentrum. Slutligen försöker han-
deln ibland synkronisera sin verksamhet med vissa målgrupper som 
t.ex. småbarnsföräldrar eller ungdomar. 

Allt detta utgör exempel på hur handeln synkroniseras med de 
olika rytmer som pågår i staden, en synkronisering med rytmer av an-
nan handel, andra funktioner, rörelser, viktiga tidpunkter och kulturella 
högtider, kroppsliga behov och specifika sociala grupper. Synkronise-
ring är i sig visserligen inget nytt fenomen. Handeln har alltid anpassat 
sig efter människors rörelse och lagt sig kring infartsvägar eller på 
centrala torg. Det nya är den skalnivå, den intensitet och effektivitet 
med vilket detta sker, och har skett under det senaste decenniet. Även 
om det kan kännas trevligt att kunna ta en cappucino var man än be-
finner sig finns det en risk för att det blir en monoton och tråkig miljö 
när stadslandskapet organiseras utifrån en köpcentrumslogik. Om han-
deln är närvarande i varje moment finns det förstås också en risk för 
att vissa möjligheter till nya händelser och aktiviteter omintetgörs. En 
motvikt till detta kunde vara ett större och mer medvetet fokus på tids-
liga frågor också från planeringens håll. Detta är delvis på väg, t.ex. i 
Italien. År 2000 blev “Territorial Timetable Plans” obligatoriska för 
italienska kommuner med mer än 30 000 invånare. Avsikten med 
dessa tidplaner är bl.a. att försöka koordinera öppettider av offentlig 
service med människors fritid och att försöka desynkronisera förflytt-
ningar i staden för att minska trafikstockningar (Mareggi 2001, 2002). 

Var och för vem byggs de offentliga rummen?  
Handelns territorialisering av stadsrummen, och dess synkronisering 
av stadslivet, innebär två större strukturella förändringar som också 
etablerar ett nytt förhållande till stadens skala. Sett ur ett planerings-
perspektiv kan vi konstatera att centrum och periferi, åtminstone i stor-
stadsregionerna, inte längre går att använda med samma självklarhet 
vad gäller rumslig positionering. Centrala punkter kan uppstå var som 
helst i stadslandskapet och figur och bakgrund tycks därmed ha blivit 
ett bättre begreppspar för att beskriva denna rumsliga tvådelning än 
centrum-periferi. Redan Lewis Mumford verkade medveten om hur 
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den klassiska staden utvecklades till ett mer sammanhängande stads-
landskap. På 1930-talet beskrev han hur motorvägar och järnvägar 
möjliggjorde ett icke hierarkiskt nätverk där  

no single center will, like the metropolis of old, become the focal point of all 
regional advantages: on the contrary the ”whole region” becomes open for 
settlement. (Mumford 2005 (1937):96). 

Definitionen av staden tycks allt svårare i takt med att mycket av dess 
äldre karaktäristiska är på väg att försvinna. Förhållandet centrum-pe-
riferi blir som rumsliga begrepp allt mer otydliga i takt med att edge 
cities, företagsbyar och handelsområden växer upp runt om i stads-
landskapet. I stället för en tydlig stad med ett tydligt omland har vi 
idag, t.ex. i regionen Malmö-Lund, en urban väv där tendenser till 
koncentration-utspädning pågår samtidigt. De expansionspunkter som 
uppstår måste inte alltid ha en förutbestämd plats i stadsväven utan kan 
uppstå kring en attraktionskraft som ett köpcentrum, en tågstation eller 
en motorvägsnod. En konsekvens av detta är att varje plats måste 
kämpa för sin dragkraft. Också de gamla stadskärnorna som tidigare 
var privilegierade genom sitt centrala läge, måste idag arbeta för att 
behålla och förbättra sin attraktion. När det gäller handeln ser vi hur en 
äldre hierarkisk struktur av centrum och subcentrum (bostadsområde-
nas lokala torg) ersätts av en ”plattare” struktur av relativt jämbördiga 
handelsområden, som t.ex. köp-city och köplade-områden. Dessa han-
delsområden etablerar sig delvis på en ny skalnivå. Denna rubbning 
påverkar de gamla områdena. Viktiga offentliga och lokala centrum 
byter inte enbart plats geografiskt utan också hierarkiskt. Svågertorps 
handelsområde utanför Malmö påverkar t.ex. inte bara nära liggande 
lokala torg och kommersiella centrum utan hela den hierarkiska nivån 
av lokala torg. Den bidrar till att organisera och etablera handeln på en 
ny skalnivå, vilket skapar efterverkningar över hela fältet tills det att 
en ny balans uppstår (Cannigia & Maffei 2001; Alppi 2006).  

Territorialisering och synkronisering hänger intimt samman med 
handelns utveckling. För det första handlar det om hur viktiga offent-
liga platser samlas inom ramen för större områden samtidigt som de 
offentliga platser som hamnar utanför, avfolkas eller t.o.m. avvecklas 
helt så som viktiga mötesplatser. För det andra ser vi hur handeln ko-
loniserar och utnyttjar en rad av stadslivets rytmer. Funktioner och 
tillfällen som tidigare var mer självständiga koloniseras allt mer av 
handel. Detta kan också innebära att det blir svårare att skapa gehör 
och möjligheter för ickekommersiella rytmer. Båda dessa fenomen – 
territorialisering och synkronisering – innebär en skalförskjutning och 
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tendenser till en ny struktur för det offentliga rummet vilken riskerar 
att utestänga eller åtminstone försvåra för vissa samhällsgrupper. Dels 
eftersom det blir längre mellan, förvisso allt större och mer välbesökta, 
områden där folk spenderar sin tid (handel- och konsumtionsområden). 
Dels för att dessa områden framför allt inriktar sig på befolknings-
grupper med intresse för och möjligheter till konsumtion. 

Jag har i denna text framför allt talat om stadens offentliga platser 
som gator och torg. Platser där folks möts. Mot detta kan vi också 
ställa stadsbefolkningens behov av offentliga sfärer, dvs. platser där 
det offentliga samtalet föds och kan föras. Vi får då en betydligt bre-
dare och brokigare skara av platser och media, som t.ex. tidningar, 
internet, caféer och källarlokaler. Urbansociologen Katarina Nylund 
har påpekat behovet av lokaler för offentliga rörelser i vardande, inte 
minst för minoriteter eller nya och ännu inte etablerade grupper i sam-
hället (Nylund 2007). Risken med en allt för stark kommersiakisering 
av det offentliga rummet är att nya grupper får allt svårare att etablera 
sig och synas. Om de offentliga platserna redan är upptagna och kolo-
niserade av handeln och konsumtionens intressen, kan platser för nya 
grupper och förändringar vilka initierats från annat håll än det kom-
mersiella vara svåra att få gehör för.  

Vi behöver offentliga rum spridda över hela stadslandskapet. 
Dessa rum måste vara platser där olika sociala grupper – centrala och 
perifera, majoriteter och minoriteter – kan mötas. För att detta ska 
kunna ske är det av stor vikt att de viktigaste offentliga platserna inte 
utvecklas inom ramen för allt större monofunktionella eller socialt 
homogena områden, men också att stadens rytmer inte dirigeras av allt 
för få aktörer. 
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Storstaden, Förorten och de nationella, 
politiska ”områdessatsningarna”: möjlig 
utvecklingsväg eller permanent statsstöd? 

Av Sven E O Hort 

”Problemet är om en plats eller grupp bara beskrivs utifrån och om detta be-
skrivande är så massivt att det tar över på bekostnad av inifrånperspektivet. 
Det här har hänt med de flesta svenska förorter. De har blivit sönderbeskriva.” 

Kajsa Ekis Ekman DN 2008-04-15 (efter Molina 1997) 

Inledning: Tensta-Djursholm 
Förra årets bok om den svenska Förorten – och det är bara storstäder 
som har förorter – hette I Djursholm och Tensta kindpussar vi var-
andra (2008) skriven av den 40-årige ekonomijournalisten Pontus He-
rin född och uppvuxen i Djursholm med ett drygt år i Tensta nyligen 
bakom sig. Boken har förstås fått tillbördig uppmärksamhet och väckt 
ett ramaskri på den stora morgontidningens kultursida om än inte helt i 
klass med det norénska dramat. Inom den skrivande tenstafamiljen har 
dock grälet avlägset påmint om vad en Norén kan åstadkomma på te-
atern (DN Kultur främst april-maj 2008 – Litteratur III nedan). Tens-
tamonopolisterna tycker inte om att en hermelin smugit sig in på deras 
revir och pinkat där det redan är inpinkat. ”Förorten är vår och försök 
inte ta den ifrån oss”, så lyder budskapet från Ekis Ekman, Langhorst, 
Sundelin et consortes. Bara eftersläntraren Cheko Pekgul avviker. 

Förorten – och dess grupp/er – står vanligtvis i fokus när den 
svenska Storstaden skall behandlas utifrån ”svenska” – nationella och 
därmed näst intill socialdemokratiska eller fram till 1990-talet åtmin-
stone kulturradikala – utgångspunkter för ett samtal om människors 
värdighet, vardagsliv och dito verklighet (jfr Ahrne m fl 2008, Zetter-
berg & Ljungberg 1997, Therborn 1989 och Olofsson 1979). Visst 
finns i den lokala diskursen också trädkramare som värnar om inner-
stadens historiska miljöer eller den moderna epokens bästa exempel. 
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Skyskrapor ska ”vi” inte ha i storstäderna, och särskilt inte i city. Väl-
lingby – Olof Palmes och 1950-talsintelligentsians Förort – är ytter-
stadsexemplet, näst intill världsberömt där Gert Vingårdh under tidigt 
2000-tal har fått härja fritt. Storstaden med dess ljus var en gång den 
framväxande moderna litteraturens längtansfulla objekt. I övrigt lever 
de flesta svenska förorter – tämligen okända utanför de närmast sör-
jandes krets – ett tämligen bekymmerslöst liv vanligtvis utom räckhåll 
för beskrivarna och dessas läsekretsar. Undantaget är Förorten med 
stort F. Storstadens F. Av och till de gångna tjugo åren satsas där för 
fullt antingen det nu är Allmännyttan, kommunen, kulturen, före-
ningslivet eller andra ansamlingar av människor. Ibland Staten (den 
centrala statsmakten), än så länge sällan företag på Marknaden, det 
privata näringslivet, även om Einar Mattsson och ytterligare tre bo-
stadsbolag tycks vara ”på gång” i huvudstadens utmarker. Storstads-
satsningen var en av alla dessa satsningar. Den pågick under åren 
2000-2006. Den var företrädesvis statskommunala (pyntad med lite 
”civilsamhälle” á la  Frälsis i Jordbro). 

Den fråga som riktades till några av oss forskare verksamma i ut-
värderingen av storstadssatsningen från Stiftelsen Vadstena Forums 
sida var ”storstadssatsningar – möjlig utvecklingsväg eller permanent 
statsstöd?” Jag vill tacka de där närvarande i maj 2008 för konstruktiva 
frågor och synpunkter på de tankar jag då framförde. I görligaste mån 
har jag försökt beakta dem i vad som nedan följer. 

Bakgrund: FoU 
För att kunna besvara den eller dessa frågor – storstadssatsningar – 
möjlig utvecklingsväg eller permanent statsstöd? – måste vi veta var vi 
befinner oss: vilka satsningar och platser vi uttalar oss om (avgräns-
ningen av rumsliga fysiska och sociala storheter som storstä-
derna/Förorten – också i tiden), vilka utvecklingsvägar som har 
beträtts och kan beträdas, dessas möjligheter (styrkor och svagheter) 
och tillkortakommanden (hinder/hot), samt vilken kunskap finns om 
statsstödet, dettas permanens eller tillfällighet, och till allt detta lägga 
vilka begrepp, tankar, funderingar och erfarenheter som funnits och 
dragits utifrån denna praxis och helst också på angränsande fält. Och – 
vad innebär ”eller”?  

Det är således en grannlaga uppgift som inledningsvis måste av-
gränsas en smula. Vi kommer här att teckna storstadspolitikens fram-
växt under 1990-talet och tillfälliga etablering under 2000-talets första 
decenniums första hälft för att därefter övergå till dess övergång och 
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namnbyte efter regeringsskiftet 2006. För vidare läsning vill jag hän-
visa den vetgirige till Kirsti Kuuselas och Sigrun Sands norsk-svenska 
Introduksjon og integrasjon – om arbeid med flyktinger och innvand-
rere i norske og svenske kommuner (2006) och mitt korta bidrag där 
samt till Ali Hajighasemi m fl:s Experiment, motstånd, makt – det 
kommunala integrationsarbetet och storstadssatsningen i Södertälje 
(2006) och alla de där nämnda skrifterna om storstadssatsning och 
storstadsarbete i Haninges, Huddinges, Stockholms stads och förstås 
Södertäljes stads- och kommundelar (för ett personligt urval se Litte-
ratur II nedan). Den senare skriften blev i praktiken slutrapporten från 
Södertörns högskolas utvärdering av storstadssatsningen i Stock-
holmsområdet exklusive Botkyrka. En mycket preliminär sådan då 
utvärderingsgruppen var verksam också i Flemingsberg, Husby, 
Jordbro, Rinkeby, Rågsved, Skogås, centrala Skärholmen, Tensta och 
Vårby gård.1   

Mina anteckningar nedan om storstadssatsningen bygger i stort på 
de resultat och synpunkter som kom fram i det förnämliga arbete som 
utvärderingsgruppens medlemmar presterade och presenterade under 
denna hektiska period. Dryga 500 av storstadssatsningens cirka 1 000 
projekt följdes och granskades. Trots att några år gått, arbetet avsluta-
des våren 2006, får de, av skäl som här inte skall belastas läsaren, än 
så länge betecknas som preliminära. Forskaren har alltid anledning att 
förhålla sig skeptisk och självkritisk till vad som förevarit och vad som 
är ”på gång”. I mellantiden har jag också medverkat i Högskoleverkets 
utvärdering av några statliga akademiska satsningar i storstaden och 
dess utmarker (Högskoleverket 2006; jfr också Bjurling 2006). Något 
definitivt bokslut är det sålunda inte fråga om från min sida. Vad som 
följer skall snarare ses som ofärdiga noteringar, orättvisa måhända, 
vilka tidigare med få undantag inte satts på pränt, samtidigt ett försök 
till – preliminära – svar på de/n fråga/or som arrangörerna formulerat.  

Framväxten av den nya storstadspolitiken 
Storstadssatsningen var den första etappen i den ”nya” storstadspoliti-
ken. Så hette det när pengarna från staten tog slut (permanent stats-
stöd?) och kommunerna skulle fortsätta verksamheten, eller rättare 
sagt aktiviteterna, på egen hand. Någon explicit storstadspolitik hade 
riksdagen aldrig beslutat om förrän alldeles i slutet av det förra decen-
niet: Regeringens proposition 1997/98:165 Utveckling och rättvisa – 
en politik för storstaden på 2000-talet kunde riksdagen enas om utan 
större kontroverser. Storstadskommitténs utredningsarbete hade lagt en 

 189 



 
 
 
 
 
 
 
 
SAMHÄLLSBYGGANDE OCH INTEGRATION 

tämligen gedigen grund för propositionen även om propositionstexten 
delvis skiljer sig från utredningsprosan (Tedros 2008). Dessförinnan 
fanns storstadsutredningen under Jan O Karlssons ledning; Ulf Adel-
sohns utredning under de borgerliga regeringsåren 91-94 tycks där-
emot inte ha ”levererat”. Och visserligen var det Thomas Östros som 
undertecknade propositionen å regeringens vägnar men det var Ulrica 
Messing som blev den första perssonska ”storstadsministern” – i kul-
turdepartementet.  

24 storstadsstadsdelar i sju kommuner valdes inledningsvis ut för 
särskilda insatser mot segregationen – och för tillväxt! Ja, egentligen 
25. Endast Storvreten i Botkyrka tackade nej till detta statliga ”erbju-
dande”. ”Utsatta områden” döptes de tidigare ”invandrartäta” föror-
terna om till. Förutom Stockholm, Göteborg och Malmö handlade det 
om fyra söderförortskommuner i huvudstadsområdet: Botkyrka – 
Alby, Fittja, och Hallunda (se vidare Hassan Housseinis bidrag till 
Vadstena Forum 2008) – Haninge (endast Jordbro), Huddinge – Fle-
mingsberg, Skogås och Vårby gård – samt Södertälje med Fornhöjden, 
Geneta, Hovsjö och Ronna. Bostadsområdenas namn var i de flesta fall 
välbekanta för en större allmänhet: Rinkeby, Ronna, Rosengård, Råg-
sved och Tensta för att nämna några av de mest kända. ”Miljonpro-
gramområden” i de allra flesta fall. Särskilt påtagligt i Göteborg. I 
Malmö utvaldes också Södra Innerstaden där jag som ung student delat 
lägenhet i en rivningskåk med vedeldat kök vid Möllevångstorget. 

Mellan miljonhemsbygget och storstadspolitikens både första och 
”andra etapp” låg en hel serie mer eller mindre trögrörliga förändringar 
i den svenska samhällsformationen: övergången till räntesubventione-
rat småhusbyggande i stor skala även i delar av storstädernas förorts-
områden, avindustrialiseringen och överbryggningspolitiken i storstä-
der som Göteborg och Malmö och med dem en tilltagande arbetslöshet 
på en permanent högre nivå, vägen från arbetskrafts- till flykting- och 
anhöriginvandring, ROT-programmet som skulle rusta upp näst intill 
nybyggda men redan halvt nedslitna bostadsområden, det tendensiellt 
minskande valdeltagandet särskilt i storstädernas ytterområden (jfr 
Olsson Hort 1992), avregleringen av kreditmarkanden och fastighets-
bubblan som slutade med bankkrisen på 1900-talets början med åtföl-
jande sammanbrott för den fulla sysselsättningen, samt försöken att 
säkerställa och återupprätta den svenska välfärdsmodellen under peri-
odens senare del (Hajighasemi 2004; för tiden fram till 1992 se vidare 
Olsson 1993; jfr också Rothstein 1992). Likaså är vissa ”globala” för-
ändringar av betydelse vid denna tid: främst inflödet av flyktingar från 
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krigens Jugoslavien och Somalia omvandlar ett antal miljonprogram-
områden till mer eller mindre ”permanenta flyktingförläggningar” 
framför allt i några större svenska städer (omflyttningen har dock alltid 
varit hög i bostadsområden som dessa). Det var i Rinkeby Folkets hus 
som invandrarminister Birgit Friggebo med statsminister Carl Bildt 
bredvid sig på scen uppmanade de närvarande att sjunga ”We shall 
overcome”! Mer specifikt för framväxten av storstadspolitiken är 
också bostadspolitikens avskaffande och den multikulturella invand-
rarpolitikens namnbyte och övergång i integrationspolitik (jfr Urban 
2005; Hort 2002). Den ”nya” storstadspolitiken kan således ses som ett 
svar på nationella tillkortakommanden på dessa och angränsande poli-
tikområden. Plus EU:s inträde i Sverige som (del-)finansiär av sociala 
anti-exkluderings- och fattigdomsprogram efter medlemskapet 1995 
(Kings 2007). Men den hade knappast tillkommit om inte de tre stor-
städerna med viss möda enats och lyckats få med sig en annan sedan 
länge ”drabbad” del av Sverige: de små glesbygdskommunerna (jfr 
Wetterberg 2000). De senare syns inte i tillkomsten av storstadspoliti-
ken – varken i förarbetena och i riksdagsprotokollet – men flera in-
blandade har vittnat om betydelsen av denna konstellation för etable-
randet av storstadspolitiken. Större än så är – eller var? – inte de tre 
svenska storstädernas sammanlagda vikt i svensk maktpolitik. Kanske 
blir den framöver ”tyngre” med ankomsten av Norrköping-Linköping? 
Eller Uppsala – ”Sveriges fjärde storstad” i den egna marknadsfö-
ringen. Stockholms stads pågående m-nej till de regionala friarna är ett 
annat sammansatt vittnesbörd om storstadens svårigheter i det under-
urbaniserade Sverige (jfr Franzén 2007 & 1986). Sett i stort, globalt, 
finns ju en tendens att storstäder bryts ner till en ansamling av småstä-
der (Ord & Bild 2008; jfr Davis 2007a). 

Storstadssatsningen: ”från miljoner till miljarder”  
Redan innan storstadssatsningen såg dagens ljus hade den förste integ-
rationsministern Leif Blomberg (1994-98) initierat vad som för efter-
världen blev känt som ”blommansatsningen” – i ungefär samma 
kommuner och områden. Ja, egentligen kanske historien börjar med 
den kommunala Ytterstadssatsningen i Stockholm och det första 
kommunala integrationsprogrammet i Sverige (efter valet 1994). Den 
förre Metallbasen lät hur som helst ”hundra blommor blomma” med 
hjälp av lite statliga pengar i några av de mest invandrartäta områdena 
i storstäderna samt ytterligare några stora klassiska industristäder. 
Projektnamnen från denna tid antyder en brokig flora med satsningar 
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på alltifrån unga till gamla, från dagis och fritis till bibliotek, skola och 
språkutveckling, hälsa och ohälsa, ”arbete” och brottsförebyggande 
arbete. Det ena projektet försökte överträffa det andra i innovations-
kraft och metodutveckling. ”Listiga räven” på ena platsen, ”Lyftet” på 
annat håll. I vissa fall handlade det om att verksamheter som kapats 
under de svåra åren på 1990-talets början återuppstod eller refinansie-
rades med nya, friska pengar. ”Blomman” kom ju från fackligt håll 
och visste vad arbetslöshet är och betyder. Svarta hål i den kommunala 
budgeten fanns det ändå många som talade om – om perioden ”före” – 
vid storstadssatsningens start. Ett problem var att mycket sattes igång 
men rätt lite dokumenterades, åtminstone jämfört med den efterföl-
jande periodens storstadssatsningar .  

I mellantiden – mellan ”Blomman”- och storstadssatsningen – sjö-
sattes den mycket kortvariga statliga satsningen ”Nationellt exempel” 
men om denna integrationistiska och pre-storstadspolitiska dagslända 
är ännu mindre känt utom av de närmast sörjande. Åren 1996-99 dela-
des det hur som helst ut ett mindre antal miljoner – blommanpengar – 
för ett antal olika projekt i utvalda och invandrartäta områden samti-
digt som ett omfattande statligt utredningsarbete pågick på central nivå 
under ledning av först Karl-Petter Torwaldsson (f d SSU-bas ur-
sprungligen från lilla Lessebo i Småland; jfr Thomell 2002), senare ett 
kommunalråd, Kerstin Alnebratt, från Göteborg. I detta utredningsar-
bete gick för övrigt Uppsala-geografen och segregationsforskaren Ro-
ger Andersson (2001) till storms mot de svenskglesa områdenas dis-
kursiva utanförskap – han skulle således kunna betecknas som de in-
vandrartäta områdenas dödgrävare och de utsatta områdenas fader men 
detta faderskap kanske en okänd propositionsskrivare (Erik Nilsson?) 
vill ta äran av – och Roger Andersson föreslog därtill en utvärde-
ringsmodell som utvecklats av Hassan Hosseini vid Mångkulturellt 
centrum i Botkyrka.  

Storstadssatsningen blev de till synes stora pengarnas tid. Två 
miljarder lade staten i potten samtidigt som kommunerna skulle skjuta 
till lika mycket. Av det senare blev det mest gamla pengar i nya skep-
nader. Mer eller mindre ordinarie projektverksamhet fick ännu ett ex-
traliv. Kommunerna blev utsedda till utförare av den nya storstadspo-
litiken – visserligen i samverkan med andra, både offentliga myndig-
heter och med privata verksamheter som näringsliv och frivilligorgani-
sationer. Lokala utvecklingsavtal skulle tecknas mellan stat och kom-
mun – och i dem fanns bl a en klausul om obligatorisk utvärdering. 
Forskare skulle utvärdera – vaddå? Projekt fick de medverkande inte 
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säga – från början talades det om för alla oss inblandade att nu hand-
lade det om långsiktiga processer, inte om kortsiktiga projekt. Den 
som talade var Storstadskansliet i Rosenbad vilket försökte hålla såväl 
de kommunala politikerna och tjänstemännen som forskarna på mat-
tan. Fattighjälp kallade en frispråkig kommunal integratör satsningen 
och hade det kommunala försörjningsstödets relation till den nationella 
eller statliga socialförsäkringen i bakhuvudet. En jämförelse inte helt 
gripen ur luften. 

Framför allt skulle bostadsområdena invånare – de boende – vara 
engagerade i detta metodutvecklande arbete. Obligatorisk närvaro pro-
klamerades uppifrån. Storstadsminister Messing retade gallfeber på 
kommunfolket när hon vid ett av sina få besök på plats föreslog flyg-
bladsutdelning i brevlådorna på Järvafältet. Demokrati, delaktighet och 
deltagande blev till ett eget ”målområde”. Underifrånperspektiv kalla-
des denna lösning som vållade mycken möda och många hetsiga dis-
kussioner under storstadssatsningens första, omtumlande, tid. I detta 
avseende var statens styrning knappast ”soft” för att tala EU-nyspråk, 
och motståndet från många kommunala politiker och tjänstemän var 
hårt. Särskilt hårt var det från Göteborgs sida som länge dröjde med att 
teckna avtal med staten. Om det var stadens starke man eller den förra 
ordföranden i Storstadskommittén som satte sig till motvärns ska jag 
låta vara osagt – och vilka skälen var har nog aldrig riktigt kommit 
fram? Malmö stads politiker och tjänstemän tycktes mig smidigare i 
sitt sätt att hantera staten medan i Stockholmsområdet det vanligtvis 
var tjänstemän och -kvinnor som stod för motståndet. Politiker runt 
huvudstaden av vilken kulör det vara månde – men särskilt i Stadshu-
set där en borgerlig majoritet styrde vid storstadssatsningens start 2000 
fram till valet 2002 (sammaledes i Huddinge) – föreföll betydligt mera 
anpassningsbara, okunniga eller helt enkelt vilsekomna (jfr Lawson 
2008 och Nilsson & Ålund 2004). Om demokratiutveckling i stor-
stadssatsningen skrevs många rapporter, de flesta trycktes men några 
förblev otryckta. 

I ett annat sammanhang har jag kallat det här för en diskussion – 
om formuleringen av problemet och resurser – mellan integrationister 
och integratörer på olika nivåer; vanligtvis utan medverkan av ”inte-
granderna”, dvs. invånarna och delvis också de arbetande i de utvalda 
stadsdelarna, de som inte tillhörde ”integrationsapparaten” och -”indu-
strin”. Ändå skulle ”integranderna” vara med – annars inga underi-
frånperspektiv och -inititativ. Kommunernas lokalt ansvariga tjänste-
män – en del av kategorin integratörer – ansåg sig således också vara 
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”under” - ibland. Men också ”över”: ”processledare” som gärna ville 
bli erkända som ”problemägare” – integratörer – ville också vara med 
som jämbördiga parter i samtalet kring stadsdelsutveckling. Här fanns 
också mer eller mindre professionella integratörer och integrationister 
på andra nivåer som talade sig varma för boendemedverkan, brukarin-
flytande, delaktighet, empowerment etc. Mona Sahlin skapade under 
sin tid som storstadsminister – före Orback – ett särskilt utvalt natio-
nellt råd av ”integrander”. Gränserna emellan de tre kategorierna var 
inte alltid särskilt glasklara. I stockholmsområdet kunde en integratör i 
en kommun eller stadsdel förstås vara integrationist i en annan – 
kommunaltjänsteman i en kommun, politiker i en annan. Storstads-
satsningen har definitivt påskyndat framväxten av en ny ”profession” 
av integratörer delvis sprungen ur integrandernas skara. Nya integratö-
rer kunde också bli integrationister – partierna rekryterade flera inte-
gratörer som visade framfötterna under satsningens tid. Mer har dock 
hänt i dessa stadsdelar och kommuner. De befinner sig ”i rörelse” som 
en statlig utredning har beskrivit situationen (SOU 2005:29). Resulta-
ten av de enskilda insatserna uteblev inte men de såg sällan ut som 
man tänkt sig dem från början (”målen” och ”målområdens mål”; jfr 
Nilsson 2003 i Litteratur II). Storstadssatsningen blev den experiment-
verkstad den kanske var tänkt som på sina håll även om det inte sades 
så fullt ut. De övergripande målen var visserligen högre ställda än så 
men målområdens och insatsernas (projektens) mål både mer diffusa 
och specifika, ja ibland rent av motstridiga. Segregationen i storstä-
derna finns kvar, mer eller mindre marginella förändringar i utvalda 
förortsområden har i de flesta fall skett – vanligtvis men långtifrån 
alltid ”till det bättre”. ”Konjunkturens” betydelse kan inte bortses 
ifrån. Det kan handla om såväl sysselsättnings- och arbetslöshetstal 
som skolresultat och valdeltagande (se vidare referenserna i Litteratur 
II). T ex i göteborgska Angered där det ”gått bra” i storstadssatsnings-
områdena men sämre i Hammarkullen kallar man sig ännu i början av 
år 2009 för en ”tigerekonomi” när ”Vision Angered” visas upp för en 
större allmänhet (jfr Jörnmark 2007). Dessa förändringar i storstads-
satsningens kölvatten var knappast oviktiga för de utvalda områdena, 
dess invånare och kommuner. Men de får inte låta oss förledas till för-
hastade slutsatser. T ex från enskilda undersökningar om boendetrivsel 
i enstaka bostadsområden. Eller från hemmasnickrade index. Över 
segregationens dynamik råder knappast satsningar av detta slag och på 
denna nivå, mer därtill krävs (jfr Bråmå 2006). 
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Bortåt tusen projekt startades under storstadssatsningens år även 
om de inte fick kallas projekt längre. Projekttröttheten hade satt in på 
sina håll och kontrades från nationellt håll med tal om långsiktighet 
och långsiktiga processer. Den lokala tröttheten var dock inte större än 
att Förortens rektorer i kampen om medlen lyckades sno åt sig mer än 
som egentligen var tänkt (Axelsson 2003). ”Målområde 1” – arbete 
och egenförsörjning” – hamnade så på efterkälken i segregationsbe-
kämpningen att ett ”kompletterande erbjudande” skickades ut från 
departementet (staten) med hopp om att de kommunansvariga skulle 
efterleva påbuden uppifrån. Uppfinningsrika lokala integratörer såg 
dock till att behjärtansvärda projekt som fluorsköljning i skolorna 
klassificerades som långsiktiga tillväxtprojekt (för barnens och tand-
vårdsekonomins bästa). Underifrånperspektiv ställdes plötsligt mot 
underifråninitiativ – i storstadsdelegationens årsrapport! 

Process istället för projekt blev orden för dagen. Bortåt tusen pro-
cesser eller insatser/åtgärder sattes igång i de 24 stadsdelarna under 
2000-02, en del lite tidigare och andra lite senare. Gamla projekt bytte 
namn till nya och fick ett nytt liv efter det förra (jfr Kings 2003 & 
2004). Några var nya eller nyskapande och blev mera långlivade än 
vad tidsramen ovan anger. Särskilt i Haninge, Huddinge och Södertälje 
höll aktiviteterna igång flera år till (för Haninge och Huddinge se 
”slutrapporterna” om dessa kommuner i Litteratur II samt för Söder-
täljes del också Lindström 2007). Kommunerna var duktiga på att 
ekonomisera. Stockholm med dess fem stadsdelar blåste på och hade 
nog räknat med 400 nya miljoner i regeringens vårproposition 2003. 
Men Nej till ”permanent statsstöd” fick Stockholm och övergången till 
Stadsdelsförnyelse och Kompetensfonden tog fart i huvudstaden.  

I den databas vi skapade på Södertörns högskola fanns över 500 
olika bidragstagande insatser, verksamheter eller åtgärder noterade i de 
fyra kommuner och tretton stadsdelar högskolan var verksam som ut-
värderare av storstadssatsningen. Resten fanns således i Botkyrka, 
Göteborg och Malmö och de lokala utvärderarna där hade fullt sjå att 
dokumentera denna verksamhet (Hosseini 2002, Andersson m fl 2003, 
respektive Törnqvist 2005). Därtill utvärderade på uppdrag av den 
nationella nivån – storstadsministern, hennes delegation och dess 
kansli – Integrationsverket, NUTEK, Statskontoret, KPMG, eventuellt 
också ÖhrlingPriceWaterhouse och kanske ytterligare några därtill. 
Och en statlig utredning tillsattes för att ta hand om de lokala utvärde-
rarnas rapporter (SOU 2004:79 och SOU 2005:29). Projekttrötthet 
följdes av en viss utvärderingströtthet vilket dokumenterades av de 
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metautvärderingar som genomfördes bl a med stöd från Forskningsrå-
det Arbetsliv och samhälle och Svenska Kommunförbundets FoU-råd 
(Denvall 2007 resp Hertting & Vedung 2005). Storstadssatsningen 
blev de många och långa utvärderingarnas tid. Liksom avhandlingar-
nas (Tedros 2008; Palander 2006 m fl). Förorten blev till synes ”sön-
derbeskriven”. Men långtifrån de flesta svenska förorter. 

Efter storstadssatsningen: det ”permanenta statsstödets” 
snabba bortdöende 
Förvirringen i storstadssatsningskretsar var rätt stor våren och somma-
ren 2003. Långsiktigheten ifrågasattes och det ”permanenta statsstö-
dets” tid tycktes vara förbi. Övergången till ”storstadsarbete” prokla-
merades från centralt håll inför en konferens anordnad på Södertörns 
högskola i maj samma år. Regeringens vårproposition hade inte skjutit 
till de förväntade 400 miljonerna. Något andra ”kompletterande erbju-
dande” kom aldrig från departementet (nu närings- och senare justitie). 
Tomhänt nalkades storstadskansliet kommunerna. Ministern uteblev 
från konferensen, statssekreteraren gjorde ett kort inhopp. En skrivelse 
till riksdagen annonserade politikens omedelbara framgångar och 
kommande framgångsvägar (2003/04:49). Storstadskansliet perma-
nentades för några år framåt (men avskaffades sent 2007 av en ny re-
gering). Mer permanent än så blev aldrig statsstödet – ändå fortsatte 
mycket av utvecklingsarbetet i de berörda kommunerna och stadsde-
larna. Några hade som sagt försökt hushålla och sparat, andra hade 
dolda reserver att plocka fram. Men för det senare krävdes storlek – 
storstad. De något mindre kommunerna på Södertörn hade mindre 
marginaler. I slutändan blev förslaget från högskolans utvärderare att 
slå ihop kommunerna till en enda stor jättekommun söder om Stock-
holm. Det var på den tiden det var mycket tal om förnyelse och föränd-
ring av den svenska förvaltningsstrukturen och landshövding Mats 
Svegfors utmålades som en ny ”Oxenstierna”! Tillsammans med Bot-
kyrka har Haninge, Huddinge och Södertälje bortåt 310 000 invånare – 
samtliga kommuner i länet och söder om Stockholm över en halv mil-
jon Ekerö oräknad men Nacka och Värmdö inräknade. Här finns 
många sorters förorter, ja t o m ren landsbygd men få av dem kan mäta 
sig med snittet för kommundelarna norr om Stockholm där spännvid-
den dock är något större: Djursholm-Rinkeby vs Saltsjöbaden-Hovsjö. 
Och Botkyrka är enligt en nyligen publicerad undersökning ”bäst på 
integration” bland Sveriges kommuner – efter Gnosjö! Tätt följd av 
Södertälje, Salem och Huddinge Sämst är Nynäshamn, Danderyd och 
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Värmdö (Fokus 2008). Så varför inte en riktigt stor storkommun på 
Södertörn?  

Kommunerna betyder något i Sverige. Detta inpass hindrar mig 
inte från att slå ett slag för beslutskapabla och resursstarka stadsdelar 
inom storstäderna så som Rinkeby var på väg att bli. Förmodligen 
också egna bostadsbolag som i Gårdsten och Hovsjö. Det behövs både 
storkommuner och nära stadsdelar om demokrati och deltagande skall 
leva och frodas. Gränser behöver både förändras och upprätthållas. 
Om platser inte skall överges, gränser förstärkas och bli till fysiska 
såväl som mänskliga barriärer och ruinhögar. Optimisten säger mig att 
storstadens förorter knappast kommer att överges – åtminstone inte 
med nuvarande uppsättning ”svenska institutioner och värdegrund” 
(Hort 2006; jfr Nairn 2007). Men visst finns här ”dilemman” (Schierup 
et al 2006). Ständigt Nobelhedersprisaktuella – Riksbankspriset – Eli-
nor Ostrom (1990) påminner oss om att bortåt 15 000 människor aktivt 
kan samarbeta i stor skala. T ex skulle nog Rinkeby må gott av att 
återuppstå som egen ”förvaltning” med starkt inflytande över både 
gemensamma bostadsbolags lokala bestånd, marken och statliga insti-
tutioners närverksamheter. Mer institutionellt och konstitutionellt tänk, 
helt enkelt. Bortom storstadssatsningens alla boenderåd och andra, 
liknande erfarenheter.  

Med denna anmärkning är det dags att lämna storstadssatsningen 
och dess förorter åt sitt öde. Åtminstone för den här gången. Storstads-
politikens andra etapp från vintern 2003 och framåt ledde till slut fram 
till att ett tjugotal kommuner bjöds in till att sluta bidragsfria avtal med 
staten. Storstadspolitik blev stadspolitik. Permanentare än så var aldrig 
storstadssatsningen även om de storstadskommuner som inte satt sprätt 
på pengarna fick använda dem även under hela mandatperioden fram 
till 2006. Efter 2002 års val ville emellertid Göran Persson inte längre 
lätta på plånboken. Mona Sahlin och Jens Orback i närings- respektive 
justitiedepartementet hade tagit över stafettpinnen från Messing dock 
utan egentlig tillgång till den lydigt lojale Bosse Ringholms kassakista. 
Fattighjälp uteblev. Någon mer storstadssatsning blev det inte även om 
enskilda kommuner som Stockholm och Malmö gick vidare med egna 
medel. Stadsdelsförnyelse och kompetensutvecklingsfonden hette de 
två uppföljarna i Stockholm. ”Välfärd för alla” var namnet i Malmö. 
Ja, även Göteborgska Vision Angered tillhör ju denna kategori.  

Nationellt då? Utan några pengar att dela ut vände sig den dåva-
rande regeringens storstadskansli under ledning av sin delegation av 
fem statssekreterare till de andra departementen och dessas myndig-
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heter och försökte i efterhand involvera dem i ”satsningen”. Intresset 
var tämligen begränsat, för att inte säga lamt, även om det fanns de 
som nappade på idén. Stockholmspolisens chef Carin Götblad var en 
av dem. Hon öppnade närpolisstationer i Förorten när resten av sats-
ningen var under avveckling eller sedan länge förnyats av de stor-
stadskommunala på egen hand (om öppningen av Tenstastationen se 
Herin ss. 264-9). Vid storstadssatsningens början fanns polisen på 
plats, sedan försvann den som regel för att i efterskott visa sin välvilja. 
Centralstatlig närvaro i Förorten i sin prydno?  

När de ursprungliga storstadskommunerna trilskades valde den 
gamla regeringen istället att vända sig till andra, mera lyhörda. De nya 
kommunerna var en brokig skara från Halmstad och Växjö i syd till 
Gävle, Sundsvall och Luleå i norr. Storstäder? Förorter? Brynäs i 
Gävle är nog mera känt som ett ishockeylag än just som Förort i Stor-
staden. Nåja, regeringsskiftet 2006 medförde att namnet storstadspoli-
tik sorterades ut och ersattes av ”urban utvecklingspolitik”. Utanför-
skapsområdena hamnade i fokus. Nyamko Sabuni tog över som mi-
nister utan i just detta fall med specificerad portfölj – och regeringens 
storstadsdelegation upplöstes. År 2008 hade dock 21 kommuner slutit 
avtal om att ”bryta utanförskapet” och 38 stadsdelar omfattas nu av 
dessa, Brynäs en av dem. Några större pengar från statsbudgeten är det 
knappast tal om även om fem myndigheter – Arbetsmarknadsverket, 
Brottsförebyggande rådet, Försäkringskassan, Myndigheten för 
skolutveckling och Rikspolisstyrelsen – har ”uppdrag i 2007 års re-
gleringsbrev att utifrån sina ordinarie uppdrag bidra till de lokala ut-
vecklingsavtalens måluppfyllelse med berörda kommuner” för att ci-
tera presentationen på regeringens hemsida. Anders Borg håller hårt i 
plånboken och Nyamko Sabuni vill inte bli känd som bidragsfuskare.  

Storstadspolitiken avskaffades aldrig formellt. Idag har emellertid 
storstadsfrågorna relegerats från politiken till massmedia. Visst gjorde 
Mona Sahlin som nyvald partiledare ett tappert försök att återta kom-
mandot över formuleringen av problemet med sitt sommartal i Söder-
förorten men det är långt till 2010. Visst utlovade hon miljarder, men 
knappast till områdenas invånare och deras mikroaktiviteter. Civil-
samhället har bortrationaliserats av de klassiska socialingenjörerna, 
men i skuggan kommer ändå gläntorna att gäcka dem (jfr Papakostas 
2004). Det svenska föreningslivet är inte stöpt i en enda form, hur 
stark den ”gamla folkrörelsemodellen” än varit. Någon ”den enda vä-
gen” framåt finns knappast. Kanske behövs både stads- och storstads-
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politik, ”platsens politik” i två tämligen olika versioner? Annars blir 
det nog bara småstad, som Slumplanetens författare varnar för. 

Vem för idag storstadens och Förortens talan? Storstadspolitiken 
må vara död men stadspolitiken – har den någonsin funnits i Sverige? 
– visar sig från den vackra sidan, arkitekter som drömmer om skyskra-
por i city och utvalda närförorter och diskuterar ”konflikterna som 
delar Stockholm” (Arena nr 1 2008) Storstadstanken är nog för stun-
den död i Sverige, utom möjligen mellan Norrköping och Linköping, 
kanske också i Uppsala. Förorten däremot lever sitt eget liv. På de 
stora drakarnas kultur- och ledarsidorna håller förortsmonopolisterna 
stånd när en inbrytare från rikemans- och barnsförorterna försöker 
äntra arenan. Pontus Herins Djursholm-Tensta uppskattas inte av dem 
som redan vet hur det är i den riktiga Förorten och inte vill ha in några 
inkräktare. Tenstakatterna vill inte ha en hermelin som redan övergett 
dem inom sina egna revir. (Ändå vill jag ge Ekis Ekman rätt i – se 
ovan – att det behövs fler inifrånskildringar; a la Marjaneh Bakhtiaris 
Kalla det vad fan du vill.) Journalismens övriga uttolkare fortsätter sin 
tidigare etablerade balansgång mellan våldsromantik och solskensre-
portage. I avsaknad av franska förortsupplopp får ett och annat småbus 
räcka till en fet kvällstidningsrubrik. Andra letar islamister aka terro. I 
Rosengård höll det på att lyckas i december 2008 men en koalition 
som väcker nyfikenhet släckte snabbt elden. 

Möjlig utvecklingsväg – snabba cash? 
Som tydligt framgått var statens inblandning i lite större skala – de två 
miljardbeloppen – en kortvarig historia som i den egna statliga histo-
rieskrivningen snabbt omvandlades till ”seed money”. Starthjälp. Frön 
skulle sås som områdena, kommunerna och dess inbyggare på egen 
hand skulle förvalta, vårda och skörda. Staten har naturligtvis alltid 
funnit på plats med sina institutioner i dessa områden och fortsätter att 
finnas på plats. Vissa statliga institutioner har fått specifika uppdrag i 
sina regleringsbrev, andra gör lite som de vill om och när möjligheter 
ges. Idag kostar den urbana utvecklingspolitiken nog mest i kanslihu-
set i form av utläggen för Rosenbads tjänstemän- och kvinnor. Eller 
motsvaras dessa utgifter av intäkterna från den europeiska urbanpoliti-
kens sociala och regionala strukturfonder? Konstigare än så är knap-
past det ”permanenta statsstödet”, utom möjligen att det inskränker sig 
till en bråkdel av de kommunala investeringarna sett ur ett områdes-
perspektiv. Å andra sidan lever det, som i andra bostadsområden, ett 
antal människor som delvis försörjs via de nationella transfereringsys-
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temen. Med tanke på hur de är konstruerade – efter inkomstbortfalls-
kompensationsprincipen – är det knappast troligt att fördelningsprofi-
len talar till dessa Förortsbors förmån. Barnen är visserligen fler än 
annorstädes men deras föräldrars inkomster är eller har knappast varit 
sådana att de lever gott på ersättningar från socialförsäkringssystemen. 
Statens nya fuskdelegation håller säkert uppsikt över dessa snyltare – 
samtidigt som de senare ”förnyar demografin”. ”Vi” behöver således 
inte vara oroliga över svenskhetens bevarande. Snarare över de pap-
perslösa Förortsbornas hälsa, laglöshet och trångboddhet. 

Statligt stöd till områdesbaserade verksamheter är naturligtvis en, 
om än bara en, väg att gå för att påverka utvecklingen i storstäderna 
och dess förorter. Interventioner av detta slag sker dagligen antingen 
direkt via existerande statliga institutioner eller på andra vägar. Vägen 
via kommunerna är nog den vanligaste i det senare fallet. Den pröva-
des bl a i storstadssatsningen där kommunerna utsågs till samordnare 
av samverkansaktiviteterna samtidigt som de statliga institutionerna i 
det stora hela lyste med sin frånvaro. Polisen var inledningsvis med på 
ett hörn, Af och Fk på lokalplanet av och till hela tiden medan stora 
statliga (infrastuktur-)insatser lyste med sin frånvaro med undantag för 
i Flemingsberg och i viss mån på Järvafältet – även om KTH där 
främst var verksamt på dess ”Östermalm”, d.v.s. i Kista. Omvand-
lingen av göteborgska Gårdsten tycks vara en – i grunden statskom-
munal – solskenshistoria, om man ska tro fastighetsekonomernas se-
naste utvärdering. Men i Stockholm lämnade de statliga verken föror-
terna för innerstan och trakterna kring Rosenbad. AMS lämnade Solna 
för en tvärgata till Drottninggatan i samma kvarter som Finansdepar-
tementet. När riksdagen under denna period inrättade ett nytt organ 
direkt under de folkvalda – Riksrevisionen – hade denna aldrig en 
tanke på inte att förlägga huvudkontoret till Rinkeby, Rågsved eller 
Tensta. Det hamnade på Östermalm! Starkare än så var inte ”segrega-
tionsmålet” förankrat på Helgeandsholmen och i Rosenbad. 

Samtidigt skall man ha klart för sig att ur ett kommunalt perspek-
tiv blir direktstöd av det slag som storstadssatsningen innebar i första 
hand ”grädde på moset” eller snabba cash som det numera heter. De 
statliga pengarna från storstadssatsningen uppgick till cirka tre procent 
av den kommunala budgeten beroende lite på hur man räknar. I Stock-
holm upphörde aldrig en erfaren stadsdeldirektör verksam på flera 
ställen i Förorten att påtala detta både offentligt och i enskilda samtal. 

En tämligen gemensam slutsats bland utvärderarna av storstads-
satsningen i de tre storstadsområdena är att områdesbaserade interven-
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tioner är av begränsat värde om de inte åtföljs av samordnade insatser 
som riktar sig mot hela Storstaden och alla dess invånare. Därför är 
inte Herins Tensta-Djursholmsbok alldeles oviktig – hur självupptagen 
han än kan tyckas vara och hur besatt av sina egna, och andras, ”för-
domar” han än är – då boken pekar ut relationen mellan en sorts Förort 
och en helt annan. Relationerna och spännvidden dem emellan är 
också av betydelse - gråskalan. De flesta förorter är inte beskriva – 
”sönderbeskrivna” – särskilt inte ur det perspektiv som genomsyrade 
storstadspolitikens första och andra etapp och som i mångt och 
mycket, och i vissa avseenden i ännu mer utstuderad form, lever kvar i 
den nuvarande urbana utvecklingspolitiken och dess utanförskapsex-
kludering.  

Eller? 
Storstadspolitiken är död, leve den urbana utvecklingspolitiken! Kind-
pussandet ökar? 

Den svenska storstaden är jämförelsevis liten och tämligen välord-
nad, möjligen med undantag för Malmö stad med omnejd (vilken på 
den svenska sidan numera sträcker sig uppåt Kalmar och Växjö med 
Araby). Dess Förorter ”rör på sig” – från utsatta till utanför?. I slutrap-
porten till Södertälje föreslog utvärderingsgruppen på Södertörns hög-
skola att en stor kommun borde skapas på den södra sidan av huvud-
staden. Några reaktioner från vare sig kommunpolitiker eller de Ox-
enstiernska försöken att rita om Sverige fick ”vi” inte (i Danmark gick 
den nyligen genomförda kommunsammanslagningen ”åt skogen” just i 
huvudstadsregionen). Någon rörelse i denna riktning lyckades således 
inte utvärderarna få till stånd, även om 2008 års folkomröstning i 
Huddinge – om Drevvikens kommunplacering – inte blev de små 
kommundelningarnas – småstadens – triumf utan tvärtom stärkte Hud-
dinges ställning som nummer två i Stockholmsregionen (och strax 
under nr 20 i riket som helhet). Kanske ett resultat av storstadssats-
ningarna på Skogås, inte minst det nya kommunala gymnasiets till-
komst i slutet av storstadssatsningens tid? 

Sett ur ögonblickets flyktiga perspektivförvrängning finns det för-
stås något permanent över Rinkeby, Ronna, Rosengård och Tensta – 
men också något efemärt (jfr Berman 1987). De både erövras, om-
vandlas och överges av sina invånare. Andra och större intressen vill 
också in och kontrollera platser som dessa: banker (dock helst utan 
fysiska kontor), bygg- och fastighetsföretag (nyligen Einar Mattsson i 
Husby) såväl som IKEA Family och dess nästan lika post-folkhemska 
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konkurrenter. Territoriet tillhör dock den svenska staten och är utleasat 
till dess kommuner. Kommunerna är och lär förbli de stora spelarna i 
storstaden, i förorten, privatiseringar och civilsamhälle till trots. I bak-
grunden lurar förstås Unionen – inte fackförbundet med samma namn 
– vars sociala strukturstöd storstadsdelegationen försökt komma åt å 
sina egna och dessa områdens vägnar. Exkludering är bidragsberät-
tigande. Särskilt social exkludering i en alltmer urbaniserad värld. Re-
dan före storstadssatsningen var således kommuner på plats i Bryssel 
och kammade hem EU-bidrag till diverse urbanprojekt (Stigendahl 
2003). Storstadens Förort tillhör numera inte bara Sverige utan också 
det Europa vars världsstad en gång var Bysans (Hort 2008; jfr Herrin 
1988). Det vore således ingen överraskning om istället för staten eller 
kommuner t ex de svenska euroturkarna med sin Vyzion tog hem en 
eller annan miljon, kanske miljard, från Unionsbudgeten. Men något 
permanent unionsstöd tror jag varken euroturkarna eller några andra 
förortsbor skall räkna med. 

Storstaden har således – igen, för stunden? – definierats bort ur 
den svenska politiken. Påskveckan 2008 kan man emellertid samma 
dag (2008-03-20) läsa i en av Stockholms många gratistidningar att 
Allmännyttan säljer ut lägenheter i innerstaden – ”Här reas bostäderna 
ut – Allmännyttan säljs för halva marknadsvärdet”. Samtidigt säljer 
den ut i Husby på Järvafältet till privata byggföretag när hyresgästerna 
inte vill låta sig omvandlas till bostadsrättsinnehavare. Medan i närbe-
lägna Rinkeby ”Föräldrarna måste ta sitt ansvar – Polisen, SL och 
Rinkebyborna överens” (Punkt Se ss. 4-6). I spalten bredvid den först-
nämnda artikeln hittar man också under ”Hallå” Södertäljes kommu-
nalråd Anders Lago som inbjudits till kongressen i USA för att tala om 
den svenska flyktingpolitiken och flyktingströmmen från krigets Irak. 

Finns där något samband – mellan Allmännyttan, bygg- och bo-
stadsbolagen, Husby- och Rinkebyborna, innerstaden, Anders Lagos 
utlandsresa, polisen, och SL? Ja, vi befinner oss fortfarande i storsta-
den – eller i Sverige rättare sagt i ett av de tre områden vilka under 
perioden 2000-2006 utsattes för storstadssatsningen, den nya stor-
stadspolitikens första och andra fas. Tankemässigt är det också här 
som de på senare år synnerligen laddade frågorna kring ”Utanförskap” 
stått i fokus. Förorten – stads- och kommundelarna – finns kvar inom 
den urbana utvecklingspolitik nu som objekt för att bryta det berömda 
utanförskapet, ett av nuvarande regeringspartiernas guldägg i 2006 års 
valkampanj. Storstadens försvinnande kommer samtidigt som en fjärde 
storstadsregion är på väg att profilera sig i Sverige: Norrköping-Lin-
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köping. Är detta en effekt av regionsbegreppets frammarsch? Eller att 
Sverige egentligen aldrig haft några storstäder - för att återge en reak-
tion från Norrland – Umeå – när jag där en gång presenterade det ar-
bete jag höll på med som utvärderare av storstadssatsningen. 

Bland dessa utvärderare fanns en tämligen samstämmig enighet 
om att den nationella storstadspolitikens haveri inte bara hade ekono-
miska orsaker – Göran Persson verkade rätt nöjd när valdeltagandet i 
de då berörda stadsdelarna inte sjönk utan på sina håll t o m ökade 
något i 2002 års val (Lawson 2002) – utan också berodde på ett tanke-
fel. Detta tankefel var ett arv från ett parallellt politikområde: över-
gången från invandrar- till integrationspolitik.  

Tanken var i båda fallen – integrations- såväl som storstadspoliti-
ken – att komma bort från den ensidiga fokuseringen på invandrare. 
Den generella välfärdspolitikens allmänna inriktning skulle gälla också 
på detta fält. Istället för individer fokuserades geografiska områden – 
platser – i storstaden. Men platser i mänskliga samhällen är vanligtvis 
bebodda av sociala grupper eller kategorier t ex storstadsbor som 
också kan vara förortsbor – eller Förortsbor beroende på typen av ka-
tegorisering och mekanismerna bakom ojämlikheterna (jfr Tilly 1998). 
Kritiken av skillnadstänkandet slår lätt över i ett harmoniserande lik-
hetstänkande som slätar över asymmetrierna i samhälleliga relationer: 
lika för lika, olika för olika och relationen dem emellan, t ex mellan 
Djursholm och Tensta och alla de andra institutionaliserade gränser 
och gränsövervakningar som finns däremellan i det genomorganiserad 
samhället. Inte bara i termer av plats – eller klass och k...  
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Det positiva arvet från storstadssatsningen  
i Botkyrka kommun 

Av Hassan Hosseini-Kaladjahi 

Bakgrund 
Storstadssatsningen var en statlig satsning som pågick under åren 
1999–2005. Målgrupp för satsningen var sju kommuner vars befolk-
ning (totalt eller i vissa stadsdelar) hade en högre andel personer med 
utländsk bakgrund än andra kommuner/stadsdelar i Sverige. De sju 
kommunerna var: Botkyrka, Göteborg, Haninge, Huddinge, Malmö, 
Stockholm och Södertälje. Under perioden som helhet delade staten ut 
cirka 2 miljarder kronor och kommunerna bidrog med lika mycket. 
Satsningen hade två huvudsyften: 1) att ge storstadsregionerna ”goda 
förutsättningar för en långsiktigt hållbar tillväxt” och 2) att ”bryta den 
sociala, etniska och diskriminerande segregationen i storstadsregio-
nerna och åstadkomma mer jämlika levnadsvillkor för storstädernas 
alla invånare oavsett ursprung och kön”. Satsningen la grunden till vad 
som idag kallas den svenska urbana utvecklingspolitiken. 

Satsningen kanaliserades genom så kallade Lokala utvecklingsav-
tal som tecknades mellan staten och de involverade kommunerna. 
Avtalen innehöll ett antal direktiv från statens sida: 
 

• att utvecklingsarbetet skulle genomföras i samarbete mellan 
kommunala, regionala och nationella organisationer, 

• att lokalbefolkningen skulle involveras i utvecklingsarbetets 
planering och genomförande, 

• att lyckade projekt skulle inkorporeras i kommunernas ordinarie 
verksamhet, 

• att satsningen skulle utvärderas av en extern utvärderare, samt 
• att de definierade målen skulle vara uppnådda när satsningen 

var över. 
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Botkyrka kommun fick totalt 166 miljoner från satsningen. Motsva-
rande belopp tillsköts av kommunen själv, en motprestation som var 
en förutsättning för satsningen. År 2001 kom regeringen med ett 
tillägg under rubriken ”storstadsdelegationens kompletterande erbju-
dande inom ramen för lokala utvecklingsavtalen”. Tillägget handlade 
om 600 miljoner kronor riktade mot områdena sysselsättning och till-
växt, samt förskolan, grundskolan och gymnasiet. Botkyrka kommun 
fick sammanlagt 50 miljoner från denna pott. 

Botkyrka kommun koncentrerade sin satsning på tre kommundelar 
i norra Botkyrka: Fittja, Alby och Hallunda/Norsborg. Största delen av 
de statliga pengarna (knappt 100 miljoner) gick till Fittja. Just Fittja 
hade också, tillsammans med Rosengård i Malmö och 
Hjällbo/Gårdsten i Göteborg, utnämnts till nationella exempel innan de 
inkorporerades i storstadssatsningen och i egenskap av detta redan 
erhållit betydande resurser. 

Resultatet av satsningen blev 92 projekt (35 i Fittja, 31 i Alby och 
26 i Hallunda/Norsborg) inom arbete och sysselsättning, utbildning 
och språk, sociala åtgärder, kulturella aktiviteter, folkhälsa och trygg-
het, samt demokratisk delaktighet. Projekten genomfördes mellan 
1999 och 2003. 

Storstadssatsningen i Botkyrka kommun utvärderades av Mång-
kulturellt centrum. Resultatet från utvärderingen publicerades fortlö-
pande i rapporter som sträcker sig från studier av enstaka projekt, till 
utvärderingar av satsningen i dess helhet. Centrets studier innefattar 
också en uppföljning av praktikers förhållningssätt till 
forskningsresultat, en undersökning om samarbetet mellan forskare, 
tjänstemän och politiker, en studie om förutsättningarna för att 
involvera lokalbefolkningen i utvecklingsarbete, samt en undersökning 
av upplevelsenäringen som en del av Botkyrka kommuns utvecklings-
strategi. Föreliggande artikel bygger på materialet från dessa studier 
samt några andra, genomförda av forskare utanför Mångkulturellt 
centrum.  

Läsaren ska uppmärksammas på två reservationer: 1) Det positiva 
arvet som lyfts fram i denna artikel innehåller endast de viktigaste re-
sultaten som lever vidare i kommunen och bortser från andra, små för-
ändringar som kan ha sin grund i satsningen. 2) Fokuseringen på de 
positiva förändringarna ska inte tolkas som en ensidig uppskattning 
som blundar för satsningens svaga sidor. För en kritisk analys av sats-
ningens genomförande och resultat hänvisas läsaren till mina utvärde-
ringar publicerade av Mångkulturellt centrum, samt, för en nationell 
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överblick, till Förort i fokus . interventioner för miljoner, en samman-
fattande och kommenterade analys av Helene Lahti Edmark (2002). 

Det positiva arvet i siffror 
En ingrediens i Mångkulturellt centrums utvärdering av satsningens 
uppnådda resultat är en kvantitativ utvärdering av utvecklingen i Fittja. 
Som redan nämnts påbörjades arbetet i Fittja tidigare än i övriga 
kommundelar och lejonparten av den statliga satsningen gick till just 
denna kommundel. Utvärderingen bygger på en enkätundersökning 
med ett antal variabler rörande satsningens viktigaste mål. Den jämför 
situationen startåret 1999 med år 2003 då satsningen var i sin slutfas. 
Resultatet visar en positiv förändring, mer på vissa områden och 
mindre på andra (se tabell 1; för mer information se Hosseini-Kalad-
jahi 2003) 
 
Tabell 1. 
Andelen personer (%) som 1999 2003 
har stadigvarande arbete 
är nöjd med det egna arbetet 
har en årsinkomst på minst 200 000 kronor 
är nöjd med den egna ekonomin 
känner sig otrygg utomhus i Fittja sent på kvällen 
är nöjd med det egna hälsotillståndet  
är nöjd med det egna umgänget 
tror att egna barn i skolan och förskolan 
behöver extra hjälp med svenskan 
tror att egna barn i skolan behöver extra hjälp med 
sina studier 
är medlem eller går på möten i någon förening 
vill om det går flytta från Fittja till en annan stadsdel i 
Stockholmsregionen 
trivs bra eller ganska bra i Fittja 

47 
85 
25 
44 
47 
73 
84 
 
61 
 
63 
37 
 
68 
65 

59 
87 
37 
44 
37 
73 
89 
 
38 
 
39 
24 
 
51 
81 

 
Denna positiva förändring bekräftas av tillänglig officiell områdessta-
tistik. Enligt Storstadsdelegationens årsrapport 2003 ökade sysselsätt-
ningsgraden, utbildningsnivåerna och valdeltagandet i de stadsdelar 
som omfattades av lokala utvecklingsavtal i förhållande till övriga. På 
motsvarande sätt minskade socialbidragsberoendet mer än i andra, 
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jämförbara stadsdelar. Specifikt för norra Botkyrka ger årsrapporten 
följande siffror rörande vissa av de områden som storstadssatsningen 
fokuserade.  
 
Tabell 2. 

Kommundel 

Förändring 
andel 
sysselsatta, 
20–64 år, 
1998–2001 

Förändring 
andel med 3-
årig 
gymnasieutbild
ning 24–64 år, 
1998–2002 

Förändring 
andel 
socialbidragsb
eroende 18–
64 år, 1998–
2002 

Alby 8 9 -5 
Fittja 6 9 -1 
Hallunda/Norsborg 3 6 -3 
 
Det har också skett en ökning av valdeltagandet år 2006 jämfört med 
år 2002, något som även det kan kopplas till förändringsarbetet i det 
som av satsningen kallades ”invandrartäta områden”. I norra delen av 
Botkyrka kommun gick valdeltagandet upp signifikant, jämfört både 
med den södra kommundelen och med genomsnittet för samtliga 
kommuner i Sverige. Denna ökning är särskilt markant i Fittja (se ta-
bell 3). 
 
Tabell 3. 

Deltagande i 
kommunalval 

Deltagande i 
riksdagsval Kommundel 

2002 2006 Dif. % 2002 2006 Dif. %
Norra Botkyrka 60,10 62,61 +2,51 65,54 68,52 +2,98 
Södra Botkyrka 76,57 78,41 +1,84 80,90 82,15 +1,25 
Andra kommuner 
(Genomsnitt) 77,93 79,40 +1,47 80,11 81,99 +1,88 

Fittja 52,64 58,03 +5,39 58,40 62,67 +4,27 
 
Statsvetaren Per Strömblad, som skrivit en doktorsavhandling om po-
litiskt engagemang i Stockholmsregionens fattiga förortsområden, 
områden som har högre andel arbetslösa, kommit till slutsatsen att det 
politiska engagemanget är större i invandrartäta områden än i mer 
invandrarglesa områden. Han kopplar denna skillnad till vad han själv 
kallar högre politiktäthet, dvs. att politiker helt enkelt är synliga i 
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vardagen. Dessutom menar han att de statliga och kommunala 
satsningarna i invandrartäta områden skapat en positiv tilltro till 
politiken. Bland de områden som ingår i Strömblads studie finns Fittja. 

Statistiken som Strömblad använder är hämtad från valet 1998 och 
intervjumaterialet han använder härrör sig från den tid då ännu bara 
Blommansatsningen, med betydligt mindre resurser, hade genomfört i 
Botkyrka kommun. Den markanta ökning av röstandet i Fittja år 2006 
som syns i tabellen ovan, kan med stor sannolikhet kopplas till stor-
stadssatsningen och det genomslag denna fick särskilt i Fittja.  

I statistiska presentationer som görs av invandrartäta kommun- 
eller stadsdelar måste man vara medveten om att dessa områden är 
utsatta för ett speciellt inflyttnings-/utflyttningsomlopp som motverkar 
synliggörandet av satsningarnas resultat i områdesstatistiken. I dessa 
områden flyttar det ständigt ut resursstarka personer, samtidigt som det 
flyttar in mer resurssvaga personer (se Andersson 2002). Det sker 
också en sortering av befolkningen i förhållande till utbildning. Högre 
utbildade flyttar ut i högre utsträckning är lägre utbildade (Hosseini-
Kaladjahi 2001). Det betyder att de positiva förändringarna sannolikt 
är större än som syns i statistiken, eftersom framgångarna rör en indi-
vid- och samhällsnivå som inte låter sig fångas på den lokala områdes-
nivån. Man måste också vara medveten om att resultatet av en satsning 
inte kan bedömas slutgiltigt alltför nära inpå satsningen. Det tar tid för 
en satsning att bära frukt. 

Det är naturligtvis orimligt att koppla all positiv förändring i de 
diskuterade kommundelarna till en satsning som storstadssatsningen, 
som fokuserade på ett antal lokala områden. Till exempel ökningen av 
andelen personer med stadigvarande arbete, från 47 procent till 59 
procent mellan år 1999 till 2003 i Fittja (se tabell 1), har sin förklaring, 
åtminstone delvis, i hög konjunkturen under denna period. Också här 
finns förstås svårigheten med geografiska avgränsningar i statistiken: 
folk arbetar inte alltid där de bor, och bor inte där de arbetar. Däremot 
kan man med stor sannolikhet koppla positiva förändringar inom foku-
sområden av lokal karaktär (till exempel trygghet) till det förändrings-
arbete som möjliggjordes av satsningen.  

Strukturella förändringar med långsiktiga konsekvenser   
Storstadssatsningen positiva resultat i Botkyrka kommun ska natur-
ligtvis inte begränsas till de positiva siffror som redan idag går att av-
läsa i statistiken. Till de ovan presenterade siffrorna kommer nämligen 
en del strukturella förändringar i kommunen, initierade eller förstärkte 
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av storstadssatsningen, som kommer att bära frukt på längre sikt. 
Dessa förändringar sprider sig till olika delar av den kommunala orga-
nisationen – skolor, förskolor, bibliotek, osv. Här nedan vill jag, utan 
inbördes rangordning, peka på några av de mer synliga verksamhe-
terna: 

Ungdomens hus 
Ungdomens hus initierades med hjälp av pengar från Storstadssats-
ningen, men finansieras numera av kommunen. Lokaler och innehåll i 
Ungdomens hus har utformats av samma ungdomar som själva utgör 
målgrupp för verksamheten. Huset, som ligger i Fittja, var tidigare en 
sopsug, men förvandlades med ungdomarnas aktiva medverkan till ett 
allaktivitetscenter.  

Målet med Ungdomens hus är att, i samarbete mellan ungdomar 
och vuxna, skapa en positiv ungdomskultur, präglad av kreativitet och 
framtidstro. Bland aktiviteterna i huset märks levande verkstad, data-
verksamhet, idrott i olika former, biorum, tjejrum, café, disko, samt 
socialt förebyggande arbete med rehabiliterande insatser. Huset 
genomför också vissa projekt för att förbereda ungdomar för arbets-
marknaden. Inom Ungdomens hus har det bildats en ungdomsförening 
med namnet Fittja Ungdomens Hus KIF 

Målgruppen för Ungdomens hus är ungdomar mellan 16–25. 
Majoriteten av deltagarna kommer från norra Botkyrka. Huset är dock 
öppet för allmänheten. Ungdomens hus har nära samarbete med skolor 
och andra ungdomsverksamheter i området. Huset har också en 
permanent representation i Fittjas områdesgrupp. (för mer information 
se www.fittja.nu) 

Subtopia 
I slutfasen av storstadssatsningen fick de involverade kommunerna en 
summa från regeringen för att formulera ett scenario för sin framtida 
tillväxt. Botkyrka kommun utformade sitt framtidsscenario som en 
strategi för tillväxt genom att satsa på konstnärliga och kulturella verk-
samheter. Scenariot summerades under benämningen ”upplevelsenär-
ing”. Under denna rubrik samlades ett stort antal, redan existerande 
såväl som nya verksamheter. Subtopia (tidigare Rotemannen) var en 
av de viktigaste verksamheterna initierade med finansiering från stor-
stadssatsningen (för en mer omfattande beskrivning och utvärdering av 
verksamheterna inom upplevelsenäring, se Hosseini-Kaladjahi 2005) 
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Subtopia är ett kulturcentrum i Alby. Anläggningen är ett kultur-
arv från telefonfabrikören Lars Magnus Ericsson. Subtopia inrymmer 
verksamheter som Cirkus Cirkör, Clowner utan gränser, Fanzingo 
(hjälper personer som vill göra radio-, film-, TV- eller scenkonstsexpe-
riment), Manusbanken (ger stöd för manusskrivandet), Starthuset (stö-
der kreativa entreprenörer med idéer inom områden som musik, film, 
spel, scenkonst och media) och ett antal andra föreningar och företag 
som använder kulturella och konstnärliga uttrycksformer för sociala 
eller/och ekonomiska syfte. Verksamheterna startades med hjälp av 
finansiering från Storstadssatsningen, men är numera till viss del själv-
finansierade samt drivs med medel från kommun och stat. 

Bland verksamheterna i Subtopia är kanske Cirkus Cirkör med 
sina spännande förställningar mest känd, både nationellt och interna-
tionellt. Cirkus Cirkör är en nycircus som kombinerar element från 
traditionell circus med teater, dans, rock och gatukultur. Verksamheten 
inbegriper också en högskola med studerande från hela världen. För-
utom engagemanget i den egna utbildningen och i produktionen av 
föreställningar är de studerande djupt involverade i kommunens peda-
gogiska arbete, främst i form av olika skolprojekt.  

Subtopia har uppmärksammats för sina festivaler, Subörb och Ho-
odsfred, med artister från hela världen. Festivalerna har lyckats locka 
tiotusental besökare till Fittja och Alby (för mer information se 
www.subtopia.se) 

Subtopia ingår i ett aktiebolag under namnet Upplev Botkyrka AB 
tillsammans med två andra verksamheter: Lida, en friluftsgård i Södra 
Botkyrka, och Hågelbyparken. Hågelbyparken, ett kulturarv från Lars 
Magnus Erikson, innefattar en Folkets park, ett antal konferenslokaler, 
en restaurang, ett vandrarhem och ett antal lekplatser och hantverksbo-
dar. I skrivande stund pågår en diskussion mellan Botkyrka kommun 
och familjen Lindgren, tidigare ägare till Gröna Lund, att utvidga Hå-
gelparken till Sveriges största Familjepark (se www.botkyrka.se) 

Mångkulturellt centrum 
Mångkulturellt centrum är äldre än Storstadssatsningen, men har fått 
betydande stöd från Blommansatsningen och Storstadssatsningen i 
form av utvärderingsuppdrag och andra mer praktiska aktiviteter. 
Mångkulturellt centrum ligger i Fittja, den gamla Fittja gård, och är ett 
centrum för forskning, utbildning, dokumentation, utställningar, 
bokutgivning och andra kulturella aktiviteter med koppling till migra-
tion och urban utveckling.  
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Forskningen och utbildningen inom Mångkulturellt centrum är för 
närvarande fokuserad på två huvudinriktningar: ”kulturarvsspåret” och 
”urbana spåret”. Det urbana spåret, som är ett arv från storstadssats-
ningen, är en kunskapskälla för att på lokal nivå stödja förändringsar-
bete i storstäderna. Mångkulturellt centrums kunskapsstöd fokuserar i 
första hand på förändringsarbete i Botkyrka kommun. Vunna erfaren-
heter sprids också till andra intressenter som efterfrågar dem.  

I januari 2008 fick Mångkulturellt centrum ett uppdrag från staten 
att fungera som Nationellt kontor (Focal point) för ett europeiskt nät-
verk under namnet EUKN (European Urban Knowledge Network). 
EUKN, med självständiga nationella kontor i 16 europeiska länder, är 
en organisation för kunskaps- och informationsutbyte kring storstads-
frågor. Nätverkets huvudkontor, som finansieras med hjälp av natio-
nella medlemsavgifter, ligger i Hague, Nederländerna. Mångkulturellt 
centrums status som Nationellt kontor för EUKN kan ses som en utlö-
pare från erfarenheter vunna genom storstadssatsningen.(för mer in-
formation se www.mkc.botkyrka.se och www.eukn.com). Denna del 
av Mångkulturellt centrums verksamhet finansieras med hjälp av stat-
liga pengar. 

Områdesgrupper 
Sist, men inte minst, bör man nämna Botkyrka kommuns system med 
områdesgrupper, fem till antalet och placerade i Fittja, Alby, Hal-
lunda/Norsborg (norra Botkyrka) och Tumba och Tullinge (södra Bot-
kyrka). Områdesgrupperna har inte initierats av Storstadssatsningen. 
De har funnits som lösa nätverk sedan tre decennier tillbaka i kommu-
nens olika delar (dock med synligare närvaro i norra Botkyrka) för att 
främja barns och ungdomars levnadsvillkor inom varje geografiskt 
område. Tack vare finansiering från Blommansatsningen och särskilt 
Storstadssatsningen har grupperna dock kunnat ges större styrka och 
stadga. 

Under Blommansatsningen och Storstadssatsningen fick områdes-
grupperna i uppgift att genomföra två viktiga direktiv som genomsy-
rade satsningarna: att förstärka samarbetet mellan kommunala, regio-
nala och nationella organisationer, samt att involvera lokalbefolk-
ningen i utvecklingsarbetets planering och genomförande. Grupperna 
hade också en rådgivande roll när det gällde att förverkliga satsningar-
nas övriga direktiv, de som rörde utvärdering och permanentning.  

Vilka yrkesgrupper och funktioner som ingått i områdesgrupperna 
har varierat över tid. Arbetsuppgifterna har skiftat, liksom också prio-
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riteringarna i respektive kommundel. Dock sitter i samtliga områdes-
grupper representanter för kommunala förvaltningar, landstingets lo-
kala organisationer och föreningslivet. I vissa områdesgrupper repre-
senteras även kyrkan och det kommunala Botkyrkabyggen. Förvalt-
ningsrepresentanterna är vanligtvis samma personer som sitter i de 
respektive förvaltningarnas ledningsgrupper och de kan på detta sätt 
lyfta upp relevanta frågor från områdesgrupperna till respektive led-
ningsgrupp.  

I varje områdesgrupp sitter en förvaltningschef som samordnare 
och en områdesutvecklare som sekreterare. Utöver samordningsrollen 
är det förvaltningschefens uppgift att lyfta upp relevanta frågor från 
områdesgrupperna till kommunens ledningsgrupp. Personer från andra 
organisationer, inom eller utanför kommunen, samt från forskarvärl-
den bjuds in när deras erfarenheter och kunskaper har relevant kopp-
ling till områdesgruppernas arbete.  

Rent allmänt är områdesgruppernas arbetsuppgifter och organisa-
tion anpassade till områdenas behov och förutsättningar. I Tullinge, till 
exempel, som präglas av en stor tillväxt på bostadsområdet i form av 
villor, radhus, bostadsrätter och hyresrätter, går största delen av områ-
desgruppens arbetstid till att diskutera hur denna expansion påverkar 
området. Där sitter följdriktigt också tekniska förvaltningens chef som 
samordnare. I Fittja däremot, prioriteras sociala frågor som arbetslös-
het, hälsa och liknande. Här sitter socialförvaltningens chef som grup-
pens samordnare.  

Det har länge funnits en tendens i kommunledningen att utveckla 
områdesgrupperna till en horisontell organisation gentemot den be-
fintliga vertikala organisationen. Denna tendens bygger på en önskan 
att komma närmare lokalbefolkningen, förstärka samarbetet mellan 
förvaltningarna, undvika det revirtänkande som annars är vanligt mel-
lan förvaltningarna, samt förstärka en helhetssyn på de frågor som ska 
besvaras av kommunens administration. Områdesgrupperna kan dock 
ännu inte räknas som en fullkomligt horisontell organisation. Frågor 
som vilka mandat grupperna har, hur lokalbefolkningen ska represen-
teras i grupperna, eller hur arbetet mellan områdesgrupperna och för-
valtningarna ska delas, har fortfarande inte fått sina slutgiltiga svar. 
Trots det har områdesgrupperna utvecklats från lösa nätverksgrupper 
till en fungerande del av kommunens organisation. (För en jämförande 
studie av två områdesgrupper i Fittja och Tullinge se Hosseini-Kalad-
jahi 2006; för mer information om områdesgruppernas vardagliga ar-
bete se www.botkyrka.se) 
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Kommer Storstadssatsningens positiva arv leva vidare i kommu-
nens framtid? Svaret på denna fråga beror på vilka resurser som kom-
mer att finnas till kommunens förfogande. Som en fortsättning på 
Storstadssatsningen, diskuterar regeringen för närvarande, inom ramen 
för vad som idag benämns urbant utvecklingsarbete, lokala utveck-
lingsavtal med 21 storstadskommuner. I denna grupp av kommuner 
ingår såväl Botkyrka som de övriga sex kommuner som var involve-
rade i satsningens tidigare faser. De nu aktuella avtalen bygger på fri-
villighet från kommunernas sida och de medför inga extra resurser från 
staten, som framför allt tar på sig en samordnande roll. Med en sådan 
organisering är det svårt att se hur frågan i rubriken ska kunna ges ett 
positivt svar.  

För närvarande har Sveriges kommuner, generellt sett, ett ekono-
miskt överskott som möjliggör finansiering av olika verksamheter 
framfödda av storstadssatsningen och permanentade av kommunen. 
Denna situation är emellertid inte något normaltillstånd att räkna med 
för framtiden, när lågkonjunkturen och dess konsekvenser (högre ar-
betslöshet, större bidragstagande osv.) visar sig.  

Jag har tidigare skrivit om det speciella inflyttnings-
/utflyttningsomlopp i invandrartäta områden som leder till att resurs-
starka personer – även personer som fått bättre ekonomi tack vare 
statliga satsningar – flyttar ut ur områden, samtidigt som mer resurs-
svaga personer flyttar in. För att uttrycka det med andra ord så funge-
rar invandrartäta områden som verkstäder som tacklar initiala svårig-
heter, rättar upp situationer och sedan exporterar de positiva resultaten 
till andra delar av Sverige. 

Enligt massmedias rapportering har på senaste tiden majoriteten av 
flyktingarna från det krigsdrabbade Irak hamnat i Södertälje och Bot-
kyrka. Enligt information från Botkyrka kommun minskar kommunens 
inkomster från skattbetalarna kontinuerligt, trots att skatteinkomsterna 
generellt sett ökar i Sverige.  

Verkstadsfunktionen gör invandrartäta kommundelar berättigade 
till stöd från andra delar av samma kommun eller från andra delar av 
landet, som är mindre invandrartäta och inte utsatt för liknande nega-
tiva omlopp. Hur stödet ska levereras – genom skatteutjämning, ge-
nom extra satsningar eller genom andra kanaler – är en annan fråga 
som är relevant för diskussionen, men kan inte tas upp i denna korta 
artikel.  
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Stadens planering för inkludering av sina 
utsatta områden – finns den? 

Av Anders Törnqvist 

Stadsplanering är av hävd ett fysiskt begrepp, det handlar om att pla-
nera hur vägarna skall dras och hur människorna skall bo (inte sällan i 
den ordningen dessutom!), det handlar om var vi skall handla vår mat, 
var våra barn skall gå i skola och var vi skall arbeta. Staden delas 
också upp i hanterliga delar med en viss autonomi, delar där mycket av 
det mest elementära skall lösas: omvårdnad, hälsa, skola osv. Annat 
läggs i helt andra områden, inte sällan långt bort: arbete, handel, kul-
tur. Det möjligen förnuftiga i det här systemet skall jag inte ta upp här. 
Jag överlåter den vanliga stadsplaneringen till dem som förstår den 
bättre. 

Istället, och utifrån lite andra utgångspunkter, tänkte jag inled-
ningsvis ta upp problemen med de utsatta områdena1 och dess relation 
till segregation och inkludering och till hur staden planeras.  

Därefter försöker jag föra samman begreppet stadsplanering med 
områdesbaserade satsningar för en diskussion om hur en stad fungerar 
just med tanke på segregation och inkludering. Stadsplanering borde 
ha varit en del i t.ex. Storstadssatsningen, och begreppet borde kanske 
vidgas till att gälla fler kommunala beslut som rör sig i gränslandet 
mellan det fysiska och det sociala. 

Med tre tämligen oglamourösa exempel Angeredsateljén, Jalla 
Jalla och Papula vill jag peka på både framsynthet och hinder i staden, 
förhållanden som kanske inte är så självklara när utsatta stadsdelar och 
deras invånare skall ta del av välfärden. 

                                                 
1  Lämpligheten i begreppet utsatta områden kan diskuteras, möjliga alternativ 

vore t.ex. segregerade områden, invandrartäta områden, fattiga områden, 
svenskglesa områden eller en anknytning till det nu så populära begreppet 
”utanförskap”. Jag nöjer mig ändå med den term som varit vanligaste under 
2000-talet så här långt.  
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Texten mynnar till slut ut i en diskussion om utsatta stadsdelar och 
en stadsplanering för en inkludering av dem. 

Utsatta områden 
Segregerade områden med fattig befolkning och sociala problem har 
förmodligen alltid funnits. I Sverige är de lätta att följa under 1900-
talet, vare sig vi talar om Söder eller områdena utanför malmarna i 
Stockholm, Haga eller Majorna i Göteborg eller Norrby i Borås. Om-
råden där de fattiga, de som saknade arbete, de sjukaste och de senast 
anlända från obygden bodde i väntan på att kunna flytta vidare när de 
fått arbete, pengar och kontakter. En del blev kvar, de som inte kunde 
ta eller få ett arbete. Och de som försörjde sig på ”annat sätt” och kan-
ske föredrog den bristande insynen i den oordnade stadsdelen.  

Det är en poäng att peka på likheterna mellan hur det var förr och 
hur det är nu. De sociala grunderna och relativa villkoren är 
förbluffande lika fast ”invandrarna” då kom från landsbygden eller 
Norrland eller Finland och nu kommer från Mellanöstern eller Afrika. 
Det är inte självklart att det kulturella gapet är större för en man från 
Teheran idag än för en kvinna från Norrland för några decennier 
sedan, det är inte ens säkert åt vilket håll det slår.  Göteborg är ju på 
många sätt en liten håla jämfört med Teheran. 

Men det finns ju också förhållanden som tydligt skiljer ut de 
utsatta områdena nu från hur det var förr – lika viktigt är det att 
uppmärksamma dessa: 

De är förorter, vi har i Sverige med något enstaka undantag alla 
våra utsatta områden i förorter. Internationellt sett är det inte så, för-
slummade innerstadsområden är där lika vanliga, även om det finns 
liknande förorter i t.ex. Frankrike, Nederländerna och Danmark.  

De är miljonprogramsområden. Även här finns undantag, Berg-
sjön i Göteborg är t.ex. byggt före miljonprogrammet även om det 
delar mycket av planidealen och byggnadssätten. Det är inte heller 
bara en storstadsfråga, de utsatta områdena finns egentligen i alla 
större städer i landet: Råslätt i Jönköping, Andersberg i Halmstad, 
Hässleholmen i Borås, Navestad i Norrköping osv. Hur utsatta och 
segregerade de är varierar men vi vet alla var de finns. 

De är ofta storskaliga men en del är inte alls storskaliga om vi med 
det menar höga och/eller stora hus – däremot är de alla byggda i en 
storskalig planering, vilket går igen i t.ex. monotonin. 
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De är sällan förslummade om vi med det menar att underhållet är 
kraftigt eftersatt, att de är skräpiga osv. Den utsatta svenska förorten 
framstår för utländska besökare oftast som ett prydligt bostadsområde.  

Nu som tidigare är segregation ett utmärkande drag för den utsatta 
förorten. Men företeelsen segregation är komplicerad. De mest segre-
gerade områdena vi har är våra mest eftertraktade, Djursholm, Hovås 
och liknande. Ser vi istället till blandningen av människor är den oftast 
absurt stor i våra mest utsatta områden, där människor från mellan 50 
och 100 olika länder trängs på en liten plätt och delar skolor, affärer 
och vardag. Segregation i de utsatta förorterna betyder åtskillnad från 
majoritetsbefolkningen, alltså att det bor (för?) få svenskar där och 
inget annat. 

En annan distinktion handlar om skillnaden mellan segregation 
och segregationens verkningar. I de bättre men starkt segregerade om-
rådena som Djursholm och Askim lider man i allmänhet inte av segre-
gationen men i Tensta eller Bergsjön är det påtagligt att arbetstillfäl-
lena är färre, resurserna mindre och behoven i t.ex. skolorna större.  

En tredje del i den svårfångade segregationen är diskussionen om 
etnisk eller social segregation. I slutet på nittitalet slog propositionen 
Delade städer fast att det handlade om en i grunden social företeelse, 
grunden var arbetslöshet, fattigdom och så vidare. Att stora delar av 
dem som bodde i de utsatta områdena var nyligen anlända invandrare 
berodde på att de delade just dessa karaktäristika och inte på att de var 
invandrare i sig. Sedan dess har bilden nyanserats och diskriminering i 
olika former har gjort den etniska aspekten tydligare men fortfarande 
tycks de flesta mena att segregationen i grunden är ett socialt problem. 

Områdesbaserade satsningar 
För att motverka den negativ utvecklingen i de utsatta områdena star-
tade myndigheterna så kallade områdessatsningar från mitten på 1990-
talet. Dessa interventioner var inget speciellt svenskt fenomen utan 
fanns i olika tappningar runt om i Europa. Utsatta områden fick pengar 
för att förbättra sin situation, pengar som kunde användas till i stort 
sett vad som helst bara situationen förbättrades, även om de inte fick 
användas till fysiska förbättringar i Sverige.  

Områden definierades och märktes ut, 24 av dem i Sverige fick 
pengar i det som brukar kallas Storstadssatsningen. Alla hörde kanske 
inte till de värst drabbade och en del förorter som borde ha varit med 
hamnade utanför, men i stort sett representerade de Sveriges mest ut-
satta områden.  
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Det fanns två huvudmålsättningar med Storstadssatsningen: att bi-
dra till tillväxten och att bryta segregationen. Ingetdera lyckades, seg-
regationen minskade inte och det finns de som menar att den t.o.m. 
ökade.  

Det mesta av pengarna kom ändå till nytta i de utsatta områdena, 
de behövdes där även om resultatet blev mindre radikalt och mindre 
långsiktigt än vad som varit avsikten. De har kommit till nytta för att 
minska segregationens verkningar, till att göra livet drägligare i de 
utsatta områdena, till att förbättra skolorna, öka tryggheten och åtmin-
stone för en tid få de många arbetslösa i arbete. För det här är natur-
ligtvis områden där begrepp som välfärd, trygghet och service har ett 
helt annat innehåll än i mer vanliga stadsdelar: språket är en ständig 
komplikation, fattigdom likaså, nätverken i Sverige saknas men finns 
kanske i övermått i ett fjärran land som det tar tid och kraft att upprätt-
hålla; kunskapen om svenskt samhälle är skral osv. osv. Det behövs 
ständigt resurser för att upprätthålla det drägliga livet i de utsatta om-
rådena men upprätthållandet förändrar inte segregationens förekomst 
eller struktur – till det behövs det helt andra initiativ. 

Det är inte här avsikten att gå in på en utvärdering av Storstads-
satsningens2 olika delar. Det var sagt att satsningen skulle vara en möj-
lighet att lära och den kanske tydligaste lärdomen av alla dessa miljar-
der var att segregationen inte är en områdesfråga utan en fråga för hela 
staden, kanske för regionen och på många sätt en riksangelägenhet. 
Det framstod med nästan absurd tydlighet att ett utsatt område inte 
kunde lyfta sig själv i håret för att inte längre vara utsatt, tvärtom fanns 
det en mängd strukturella fenomen som gjorde att det snarare var i 
andra delar av staden som segregationen kunde bekämpas, t.ex. genom 
att styra inflyttning i ”bättre” områden, bygga hyreslägenheter, styra 
etableringen av verksamheter osv. 

Storstadssatsningen var en områdesfokuserad satsning men borde 
förmodligen ha haft mer drag av en planering för hela staden för att 
uppnå sina mål. Om innebörden i stadsplanering skall vara en plane-
ring för hela staden så är alltså försöken med områdesbaserade sats-
ningar problematiska. Problemen är sällan begränsade till ett område 

                                                 
2 Storstadssatsningen var föremål för en mycket stor utvärderingsinsats, 

sammanfattade av Lahti-Edmark i SoU bl.a. kan Hossein-Kaladhji (2002), 
Bunar (2003), Törnquist (2004) nämnas. Man kanske kan säga att de som ser 
Storstadssatsningen som ett misslyckande ser till de övergripande målen medan 
de som ser den som lyckad ser vad som faktiskt gjordes för pengarna. 
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och lösningarna finns i allmänhet inom staden, regionen eller till och 
med landet som helhet. 

Tre exempel 
De tre exempel som följer här är inte särskilt glamorösa eller storsti-
lade, det handlar om små projekt där man försökt vända på en del av 
våra vanligaste mönster och föreställningar. Målsättningen har i alla 
tre fallen varit relativt blygsam – det har inte handlat om att bryta seg-
regationen utan snarare att å ena sidan ge boende möjlighet att ta sig 
fram i svenskt samhälle, att bokstavligen lära dem hitta i sin stad och 
få kontakter och å andra sidan tillföra de utsatta områdena institutioner 
som lyfter och förbättrar livet där 

Samtidigt är det tre exempel på att planeringen i en stad har många 
sidor och att inkludering kan ske på många sätt.  

Samtliga tre exempel kommer från nordöstra Göteborg, de är tre 
projekt som åtminstone delvis har fått stöd genom pengar från Urban 
II. De har i olika grad varit lyckade projekt, ett av dem lever kvar, ett 
av dem fick sluta i förtid och det tredje existerade med förlängningar 
så länge det fortfarande fanns Urban-pengar. Alla tre projekten har 
utvärderats av mig i en rapport kallad Små och nära lösningar på stora 
problem (2007). 

Angeredsateljén 
Angeredsateljén är en ettårig förberedande konstnärlig utbildning. När 
det 6:e årets elever går ut våren 2008 har bortåt 140 personer passerat 
utbildningen som nu ligger bredvid Angereds Centrum i Göteborg. 
Initiativet och mycket av drivkraften och uthålligheten har kommit 
från en eldsjäl, en lektor vid Göteborgs Universitet. Verksamheten 
hade en orolig start, finansiärerna har skiftat under åren och lokalerna 
har bytts ut tre gånger men framtiden verkar nu stabil.  

Målsättningen för Angeredsateljén är att enskilda individer som 
normalt sett skulle ligga långt ifrån att utbilda sig inom kulturområdet 
ges möjlighet att utveckla sina förmågor och att bearbeta sina erfaren-
heter. Utbildningen har inget uttalat invandrarmål – det handlar om att 
”bredda rekryteringen” – i praktiken innebär detta en satsning på in-
vandrare, särskilt kvinnor, och mer allmänt på ”ungdomar från studie-
ovana miljöer”. Placeringen i Angered är ett medvetet val för att 
minska avståndet till målgrupperna. 

Angeredsateljén är en konstnärlig utbildning med inriktning på 
måleri och skulptur. Den skiljer sig på många sätt inte från liknande 
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utbildningar, upplägget är detsamma och lärarna hämtas från andra 
konstskolor i Göteborg. Kvaliteten är enligt eleverna god. De som gått 
vidare till andra konstskolor menar att den inte är sämre, snarare 
tvärtom. Man kan mycket väl börja på Angeredsateljén om man har 
siktet inställt på en konstnärlig karriär vare sig det handlar om ett mer 
hantverksnära konstskapande som smycke- eller textilkonst eller så 
kallad fri konst. Många har gjort det under åren. 

Verksamheten har mycket kontakter med det lokala samhället, så-
väl organisatoriskt, eftersom verksamheten är en institution bland 
andra i förorten, och mer direkt pedagogiskt, för eleverna. Ett av skä-
len är nödvändigheten att få ihop pengar till verksamheten, ett annat är 
inriktningen på att vara en del av det omgivande samhället, att rekry-
tera från detta atypiska upptagningsområde för en konstskola och att 
bidra till något som skulle kunna kallas för en levande förortskultur. 
Här finns t.ex. ett aktivt nätverk med stadsdelförvaltning, fritidsgårdar, 
föreningar osv. med hela nordöstra Göteborg som basområde och där 
Angeredsateljén är en kanal in till universitetet. 

En annan viktig nivå på kontakterna är den påverkan som verk-
samheten har på universitetet, där man deltar i en diskussion om re-
krytering och kvalitet, och på ännu ett annat plan, om de konstnärliga 
utbildningarnas plats i svenskt samhälle: vilka är det som skall gå där 
och vad skall man utbilda för? Just som exempel verkar Angereds-
ateljén bidra till att frågan kommer upp och fördjupas. 

Eleverna, som i många fall är mer ovana vid kulturlivet, och i syn-
nerhet det svenska kulturlivet, än vad som är fallet vid andra konst-
skolor, lotsas runt på utställningar, studiebesök m.m. Allt för att lära 
sig och förstå hur det fungerar, vilka möjligheter som finns, hur det ser 
ut på Valand osv. En populär och nödvändig del av utbildningen. 

Stämningen på Angeredsateljén är omvittnat god och det är högt i 
tak, förmodligen både av nödvändighet med tanke på olikheterna bland 
dem man rekryterar, och för att det är en medveten inriktning på sko-
lan. Många olikheter möts och bryts, det är befruktande och inte sär-
skilt elitistiskt. 

Individuellt 
Kvinnor och invandrare är underrepresenterade bland konstnärer och 
yrkesområdet är hårt klassbundet. Det är här som en satsning som 
Angeredsateljén kommer in som ett försök att bredda rekryteringen.  

För invandrare gäller samma svåra och osäkra förutsättningar så-
väl ekonomiskt som socialt som för svensken i gemen men med det 
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tillägget att koderna blir mer okända, ekonomin i grunden oftast är 
sämre eftersom man lämnat nätverk, familj och släkt bakom sig i sitt 
gamla hemland. I stort sett alla invandrare hamnar i en dubbelt eller 
flerdubbelt utsatt situation när de kommer till Sverige. De tillhör med 
förenklade definitioner de fattiga och resurssvaga.  

Kulturellt 
Vilken betydelse har då finkulturella framgångar i Sverige för grupper 
med en annan kulturell bakgrund? 

Stärks den egna invandrargruppens identitet med tillbakablick-
ande ”korrekta” upprepningar av den kultur man lämnat (”hemslöjd”)? 
Eller stärks de av konstnärer med ett mer integrerat, personligt förhåll-
ningssätt, förebilder för den integration med svensk kultur som ändå 
kan vara möjlig.  

Angeredsateljén stöder knappast en mer etnofokuserad konst, 
”hemslöjd”, istället talar man om ”berättelser”, dvs. ett annat sätt att 
säga att man utgår från sina erfarenheter.  

Utmärkande för Angeredsateljén är hur man genomför utbild-
ningen: öppenheten, ödmjukheten i mötet med dem som har andra 
erfarenheter, den långsammare inskolningen, lotsandet i okända vatten.  

Angeredsateljén verkar på detta sätt tillåta mötet mellan olika 
kulturella bakgrunder och det möjliga växandet i detta möte, samtidigt 
som den självklara grunden är en inskolning i svenskt kulturliv och 
därmed i förlängningen en underordning till denna. Utbildningen är 
integrerande, det är ett sätt att utnyttja erfarenheter från helt andra 
sammanhang, andra länder och kulturer och samtidigt möta svensk 
kultur med ovanligt varsam hand. Men ser man det som någonting gott 
i sig att stödja särarten hos de invandrade kulturerna, vilket integration 
i det mångkulturella Sverige ibland kan tolkas som, så gör Angereds-
ateljén knappast det. 

Att vända på frågeställningen innebär att invandrarnas betydelse 
för konsten i Sverige sätts i fokus. Invandringen av stora grupper från 
annorlunda kulturer och erfarenheter de senaste tjugo åren borde få ett 
avtryck i både ämnesval, form och teknik. Dessa nya impulser borde 
kunna berika det svenska kulturfältet  

Angeredsateljén bidrar med sin vidgade rekryteringsbas och sin 
inslussning i svenskt kulturliv av dem som kommer från andra kulturer 
till ett möte och till en förmodad vitalisering av svensk konst och kul-
tur.  
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Lokalt 
I ett tredje perspektiv på Angeredsateljén är frågan vad placeringen av 
Angeredsateljén just i Angered betyder? Här handlar det inte endast 
om invandrares inträde i svensk finkultur utan om kulturens placering i 
svenskt samhälle. Är det en centrumföreteelse för de utvalda? Eller en 
möjlighet för många fler om tillgängligheten ökar och myterna mins-
kar?  

Om man lite grovt försöker placera olika kulturyttringar i staden så 
är ”den fria konsten” och ”finkulturen” något vi placerar i stadskärnan. 
Det är där vi har de stora institutionerna, museerna, teatrarna, konsert-
husen, gallerierna och salongerna. Och det är där de mer renommerade 
konstutbildningarna finns.  

Angeredsateljén ligger i en fabriksbyggnad fem minuters gångväg 
från Angereds centrum. Den har inte tillkommit för att stödja förorten 
eller människorna där utanför att bredda rekryteringen till svenskt 
kulturliv.  

Men Angered behöver kultur både för att höja sin attraktivitet och 
för att kultur, kunskap om kultur och produktion av kultur är ett sätt att 
hantera möten mellan människor från olika håll av världen. Kultur är 
både något att visa upp utåt och att använda inåt i ett område.  

”… kultur och identitet kan inte definieras entydigt och slutgiltigt 
utan skapas och omskapas genom människors möten i den historiska 
processen” 3  

Angeredsateljén drar på detta sätt nya människor till Angered och 
den stödjer Angeredsbor till att ta steget in i det svenska samhället. 

Jalla Jalla  
Jalla Jalla Kom igen grabbar! som projektet hette, var ett arbetslös-
hetsprojekt inom Medborgarskolan som vände sig till svårplacerade 
medelålders och lite äldre invandrare som varit arbetslösa länge eller 
rent av mycket länge. Det drevs med projektmedel så länge Urban II 
fanns kvar. 

Jalla Jalla hade ett speciellt koncept: mansfokus, fotboll som ett 
socialt element men också en möjlighet till ett nätverk och integration, 
en tydlig arbetslinje och en placering i centrala Göteborg. 

                                                 
3 Johansson & Sernhede 2001:9; min kursivering. 
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Placeringen 
Jalla Jalla höll till i Medborgarskolans lokaler, i ett gammalt hus som 
var byggt för bostäder en gång och som naturligtvis inte hade den än-
damålsenlighet som man ofta finner i samlingslokaler i förorten. Men 
lokalerna låg centralt i staden och inte i Angereds Centrum, vilket hade 
varit det ”vanliga”. Mitt i centrala Göteborg, i ”finrummet” i Vasastan 
där invandrartätheten är mycket låg, i varje fall om det handlar om 
hemländer utanför Europa och USA.  

Denna anknytning till Göteborg som stad kan både ses som att 
göra dygd av nödvändigheten (det var faktiskt lokalerna som var ut-
gångspunkten för sökandet efter en lämplig verksamhet) och, vilket jag 
tror är viktigare, som ett nödvändigt uppbrott från isoleringen i utsatta 
segregerade stadsdelar till en satsning på att göra projektdeltagarna 
delaktiga i sin stad. Att åka till centrum varje dag, att gå på restaurang 
på lunchen och på upptäcktsfärd i staden minskar säkert främlingska-
pet hos dessa medelålders invandrare som lätt blir tillbakaträngda och 
isolerade i sina stadsdelar.  

Det här är en god poäng med Jalla Jalla som också efterlystes i 
samband med Storstadssatsningen – det är viktigt att inte isolera delta-
garna i sina stadsdelar4. Även arbetsmarknadsprojekt kan bidra till att 
grupper blandas, att likheten i livssituationen som Göteborgare eller 
arbetslös betonas och inte olikheten i form av etnicitet, hudfärg eller 
boende. Här finns en möjlig vision där de medelålders invandrarna 
från förorten samlas i den centrala staden för kunskap, arbete och ge-
menskap tillsammans med ”de svenska”. Att det handlade om medel-
ålders och ”äldre” kanske skall understrykas, det verkar som att det är 
de som i avsaknad av sysselsättning, kunskap, vana och resurser blir 
kvar i ”sovstäderna” dygnet runt – det måste vara en tungt stigmatise-
rande tillvaro. Kanske skulle deras närvaro i det offentliga rummet 
också vara ett sätt att balansera ungdomarna som så självklart drar dit 
och gör stadens rum till sitt.  

GAIS 
Den kanske mest spektakulära delen av Jalla Jalla var fotbollsklubben 
Gais delaktighet. Genom en blandning av medvetenhet och tillfällig-
heter blev fotboll en av projektets grunder. Inte minst PR-mässigt gav 
detta ett tydligt genomslag: Jalla Jalla blev förknippat med Gais.  

                                                 
4  Se diskussionen i Storstadssatsningen i ett områdesperspektiv (Törnquist 2004) 

där för- och nackdelarna med områdesbaserade satsningar tas upp. 
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Vad stod då fotbollen för? I beskrivningarna återkommer de posi-
tiva orden gemenskap, gränsöverskridande engagemang, vägar in i 
Sverige, nätverk, arbete.  

Gemenskapen i gruppen stöddes av Gais deltagande men det var 
knappast intresset för fotboll som var drivande även om det fanns en 
del fotbollsentusiaster bland projektdeltagarna. Snarare då att bli in-
bjuden som deltagare till ett sammanhang som alla förstår, där man 
ingår i en gemenskap och har roligt tillsammans, vare sig man är från 
Irak, Iran, Egypten, Somalia eller Sverige. Fotboll ”är ett språk som 
alla förstår”. En gemenskap som ibland kunde vidgas för att innesluta 
också fruar och barn och de ansvariga i projektet.  

Fotbollen är antagligen ett av det mest universella vi har (bland 
män!) och som sådan blir den en naturlig inkörsport för förståelse.  

Det här tangerar också mansprojektens yttersta grund: ”hjälper vi 
männen så hjälper vi kvinnorna och barnen!” 

Papula 
Papula, som betyder fjäril på kurdiska, var en daglig verksamhet 
främst riktad till äldre invandrare. En dagcentral, ett medborgarkontor, 
en öppen och ganska allmän verksamhet med inslag av fasta aktiviteter 
som undervisning i svenska, gymnastik och bad. Papula finns inte 
längre och det här är berättelsen om en efterfrågad och framgångsrik 
verksamhet som det inte fanns utrymme för. Trots att ingen egentligen 
har haft något att invända mot behovet, inriktningen eller verksamhe-
ten. 

Papula tillkom och drevs av en engagerad kvinna och den före-
ning hon hade bakom sig, upplägget och genomförandet var helt deras 
eget, den ekonomiska insatsen från samhället mycket liten. 

Papula var inte ett projekt bara för äldre. Målet var att ”bryta iso-
lering och segregation i Hammarkullen genom att verka som en kultur- 
och generationsöverbryggande mötesplats.” Målgruppen var ”män och 
kvinnor i blandade åldrar, boende i Hammarkullen.” 

Papula verkar ha haft tre huvudsyften: där träffar man andra, bry-
ter sin isolering och får ett socialt liv; det är ett ställe där man kan få 
hjälp med nästan vad som helst och det är ett ställe där man läser 
svenska och lär sig om Sverige genom studiebesök etc.  

Målet med verksamheten handlade mycket om att generationerna 
skall hjälpa varandra. Äldre delar med sig av erfarenheter och blir 
ställföreträdande familj och släkt till de yngre vars anförvanter är kvar 
i hemlandet – de äldres sociala isolering bryts och de får hjälp med 

 232



 
 
 
 
 
 
 
 

STADENS PLANERING FÖR INKLUDERING AV SINA UTSATTA OMRÅDEN 

språk, kontakter och praktiska frågor av de unga. Här skulle byggas ett 
socialt nätverk. Och här fanns också ett områdesperspektiv som låg 
Hammarkullen nära: 

”Genom att det okända blir känt bidrar Papula till att skapa ett 
tryggare Hammarkullen.” 

Åldrarna varierade på Papula, här fanns en fast kärna av dem som 
är över 55, de som antagligen inte kom så mycket längre, de som lagt 
ner sina ambitioner eller där myndigheterna lagt ner dem. Men här 
rörde sig också påfallande många andra i alla åldrar, de som tittade in, 
de som deltog i svenskan som asylsökande, de som hängde ihop med 
någon av de äldre.  

Mycket av verksamheten rörde ständigt nya problem: kallelser, be-
sked och obegripliga skrivelser från den svenska byråkratin. Tolk-
ningar – vad betyder det? Vad innebär det? 

Kanske skall också ålder ses som något relativt när gamla männi-
skor flyttar från ett land med en mycket låg medelålder till Sverige där 
den kanske är 20 år högre. Hur gammal är gammal, blir frågan.  

Det finns mycket som är samstämmigt i litteraturen kring äldre in-
vandrare. Problemen med språket, risken för isolering, behovet av in-
formation på det egna språket, saknaden efter hemlandet både som 
kultur och miljö och som familj, släkt och nätverk. Risken för isolering 
och depression är större än för motsvarande svenska grupp. 

Kontakter med familjen och släkten är centralt för många äldre in-
vandrare. Att behoven finns och att dagcenter kan vara en bra lösning 
verkar det råda samstämmighet om. Men ett dagcenter kan vara olika 
saker, ha olika inriktning och vända sig till olika målgrupper. I 
Hammarkullen fanns redan ett kommunalt mycket väl fungerande dag-
center. Öppet för alla. Men dominerat av svenska pensionärer. 

Särlösningar 
Papula är inte bara ett dagcenter för äldre – det är en särlösning för 
vissa grupper av äldre, i praktiken de som pratar kurdiska, persiska, 
turkiska och arabiska. Den kurdiska dominansen är stor.  

Särlösningar är inget som vi ser på med blida ögon i den svenska 
modellen för välfärd. En av denna modells starkaste sidor är att den är 
generell, dvs. att alla är välkomna och att alla får samma möjligheter.   

Det är inte så att Papula utesluter någon men som svensk och en-
bart svensktalande känner man sig ganska utanför, om än mycket väl-
kommen. (Som icke-svensktalande kurd i 55-årsåldern känner man sig 
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förmodligen lika välkommen och utanför på den kommunala dagcen-
tralen. Om man är välkommen när man bara är 55!). 

Papula är alltså en särlösning för en speciell grupp och särlös-
ningar leder inte till integration enligt en del, samtidigt som det är en 
förutsättning enligt andra. Också över tid varierar sättet att se på detta.5 

Dessutom är Papula en generell lösning på ett sätt som vi inte är 
vana vid. Även om de äldre invandrarna (50+) utgör kärnan i verk-
samheten vimlar det i praktiken av alla möjliga åldrar, eftersom detta 
är det naturliga sambandet för de inblandade. Den svenska åldersseg-
regationen har inte slagit igenom. Bidragsmässigt är detta naturligtvis 
en byråkratisk mardröm, verksamheten är varken fågel eller fisk. Men 
för de inblandade verkar det vara till det bästa. 

Vad säger då forskningen om särlösningen? Ja, även här verkar 
samstämmigheten stor. Språket är förstås en förutsättning: 

”För en grupp med i allmänhet bristfälliga kunskaper i svenska 
språket är det viktigt att få uppleva den trygghet som det innebär att 
kunna umgås på det egna språket” skriver Folkhälsoinstitutet. 6  

Språket är dessutom en nyckel till mycket annat, med samma 
språk har man ofta samma bakgrund, samma referensramar och igen-
kännandet samma erfarenheter... 7  

Går vi sedan till det faktum att Papula är öppet för alla åldrar och 
kanske inte självklart kan hänföras till en dagverksamhet för äldre in-
vandrare är det knappare med åsikter från forskningen. Ett sätt är att se 
till hur det varit för många av dessa äldre tidigare. I Mellanöstern har 
man ofta levt i storfamilj, de nära familj- och släktrelationerna är 
mycket viktiga också när de rycks upp från de invanda nätverken. 

Det verkar rimligt att tro att kontakten med de yngre generatio-
nerna är en positiv faktor för de äldre på Papula (och det verkar inte 
orimligt att det är något som saknas på mer ”svenska” dagcentraler). 

Grundinställningen är att det inte leder till integration om man inte 
blandar. Men man måste fråga sig om blandningen på dagcentralen i 
Hammarhus är bättre än blandningen på Papula. Eller om inte båda 
blandningarna behövs. 

På detta sätt är det ganska tydligt att Papula svarade mot behov 
som inte bara de som gick där upplevde, utan som också en vidare 
forskning bekräftar. Även om Papula representerar en inte helt pro-
blemfri lösning så finns det knappast någon bättre. 
                                                 
5  Se t.ex. Borevi. 
6  Folkhälsoinstitutet 1998:46. 
7  Davidsson 2003:25. 
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Till sist 
De tre exemplen ovan kan verka motsägelsefulla. Angeredsateljén och 
Jalla Jalla kan till synes peka åt motsatt håll. I det ena fallet är etable-
ringen i förorten positiv, i det andra är det etableringen i centrum som 
är positiv. Men grundfrågan är snarast att vi måste bort ifrån invanda 
mönster och på nytt fundera över var olika verksamheter skall ligga. 
Om inkludering förutsätter blandning och möten mellan alla invånare i 
staden blir frågan var, när och hur.  

Att göra kontakten med Göteborgs stad till en del i Jalla Jalla går 
tvärtemot den tveksamma områdesanknytning som många projekt för 
invandrare har fått. Det är bra. Vill vi bort ifrån segregerade, ensidiga 
bostadsområden måste invandrarna göra staden till sin; vill vi bort 
ifrån okunnighet, främlingskap och fördomar måste invandrare och 
svenskar mötas i det offentliga rummet. 

Etableringen av en verksamhet som Angeredsateljén fungerar både 
på ett individuellt plan, på ett kulturellt plan och på det lokala planet. 
Nya grupper dras in i kulturens finrum både till egen och andras 
glädje, kulturlivet vidgas och vitaliseras när de som tidigare stått utan-
för får möjlighet att omsätta och bearbeta sina erfarenheter med konst-
närliga uttryck. Verksamheten bidrar till att öka attraktiviteten i ett 
utsatt område – finrummet flyttar ut i förorten. 

Att dra in nya aktörer i försöken att förbättra integrationen i det 
svenska samhället är alltid rätt. Ju fler som deltar desto bättre. GAIS 
engagemang i Jalla Jalla är därför positivt. 

Anknytningen till idrotten som kontaktyta i svenskt samhälle för 
kunskap, sociala kontakter och förståelse, för nätverk och för arbete är 
ett sätt att öppna svenskt samhälle. Kommunala och statliga åtgärder är 
nödvändiga men också lite trubbiga instrument. Det är lätt att segrega-
tionen hamnar på tjänstemannanivå, att problemen blir något som det 
offentliga skall ta hand om.  

Det har länge funnits en förhoppning i samhället att frivilliga 
krafter i det civila samhället skall ta över delar av välfärden och på så 
sätt göra den bättre och billigare. Byråkrati och administration skall 
minska och träffsäkerheten öka – medborgarna skall få vad de vill ha 
utan att det kostar mer pengar. Det ligger en demokratisk grund i en 
sådan förhoppning. Det är inte trovärdigt att stöta bort dem som ”tar 
saken i egna händer” bara för att de inte gör riktigt som vi är vana vid. 

Papula har varit ett sätt att hjälpa äldre invandrare. Verksamheten 
har varit icke-exkluderande, brukarinitierad och brukarstyrd. Och bil-
lig. En småskalig lösning mycket nära de som behöver den. 
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Från exemplet Papula kan vi lära att det måste finnas ett stöd till 
den här typen av verksamheter och att det måste vara flexibelt. De 
gamla grunderna för bidrag stämmer inte alltid när nya grupper in-
vandrare initierar nya verksamheter, bidragssystemet verkar föråldrat.  

Försvaret av svensk välfärd är viktig men det mångkulturella är 
komplicerat och ”svenska sanningar” håller inte alltid. Definitionen av 
särlösningar är inte alltid självklar och det finns tillfällen då de ändå är 
bäst. På samma sätt har det generella olika möjliga tolkningar.  

En god planering av staden måste innebära att verksamheter place-
ras på ett sådant sätt att olika grupper möts, det måste finnas mötes-
platser och det måste finnas ett regelsystem som gör det möjligt för de 
boende att själva ta initiativ. En sådan planering drar också in hela 
staden i försöken att minska segregationen och lindra dess verkningar. 
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Självorganisering i stadens periferi 

Av Lina Olsson 

Städer, speciellt stora städer, har genom historien ofta framställts som 
de primära platserna för nyskapande, nytänkande och framåtskridande 
utveckling. Den produktiva koncentrationen, blandningen och sam-
manblandningen av människor, kulturer, handelsvaror och idéer har 
troligen så länge som städer funnits utgjort själva sinnebilden av sta-
den och gör så fortfarande. Med hänvisning till de diskurser om kon-
kurrenskraft, innovation och framgång som städerna omgärdas av idag 
kanske man skulle kunna hävda att denna sinnebild nu odlas mer än 
någonsin tidigare. Dessa framgångsdiskurser representerar dock enbart 
vissa befolkningsgrupper och vissa delar av staden. Bortom berättel-
serna om framåtskridande utveckling skymtar andra verklighetsbilder. 
De förekommer allt oftare i den allmänna debatten och handlar om 
social polarisering och ”delade” städer. Det finns ytterligare en typ av 
berättelser vars budskap och berättare är frånvarande i de officiella 
framgångsdiskurserna, den offentliga debatten och de sammanhang i 
vilka stadens framtid utstakas. Dessa berättelser handlar om innovativa 
och nyskapande initiativ till förändringar på gräsrotsnivå, och i stadens 
periferi. Exempel på sådana initiativ och verksamheter finns inom den 
så kallade tredje sektorn, men även i form av småföretagande.  

I detta kapitel diskuteras, i relation till de förändringsprocesser 
som städer präglas av idag, vilka förutsättningarna är för medborgare 
att initiera och genomföra självorganiserade verksamheter samt vilka 
potential dessa har att bidra till stadsutveckling och formandet av sta-
dens rum. Diskussionen bygger på två grundläggande antaganden. Det 
första antagandet är att självorganisering i grund och botten handlar 
om en strävan att göra sig själv delaktig, dvs. att påverka politisk be-
slutsfattning och på andra sätt bidra till att skapa förändring. Det kan 
gälla förändring av såväl den egna, individuella livssituationen som 
gruppens villkor och möjligheter i samhället i stort. Det andra anta-
gandet är att självorganiserade initiativ genomförs i en social och 
rumslig kontext som sätter gränser för verksamheterna, men även öpp-
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nar upp för möjligheter. Självorganiserade verksamheter hänvisar så-
ledes inte till verksamheter som är fullständigt autonoma, tvärtom 
handlar det om initiativ och aktiviteter som är kringskurna av domine-
rande rumsliga och sociala strukturer, vars förändring kan utgöra ett 
mål för verksamheterna.  

Begreppet självorganisering brukar ofta förknippas med den sor-
tens aktivism som faller inom ramen för den så kallade tredje sektorn, 
frivilligsektorn eller civilsamhället (se ex. Young 2000, 164 ff). I detta 
kapitel görs en något bredare tolkning av begreppet då även verksam-
heter inom den privata sektorn inkluderas. Det är dock inte entrepre-
nörskap och marknadens självorganisering som står i fokus här. Dis-
kussionens tyngdpunkt kommer att ligga vid rummets, särskilt det of-
fentliga rummets, betydelse för självorganiserade verksamheter.  

Kapitlet inleds av en diskussion, med Stockholm som exempel, 
kring de omvandlingsprocesser som idag präglar städers rumsliga och 
sociala utveckling, och som utgör den övergripande urbana kontexten 
för självorganisering. Därefter presenteras två exempel på självorgani-
serade initiativ och verksamheter i miljonprogramsstadsdelen Rinkeby 
i Stockholm.1 Rinkeby är i detta sammanhang en intressant stadsdel 
eftersom det där tycks finnas många exempel på självorganiserade 
verksamheter, kommersiella såväl som icke-kommersiella. Det första 
exemplet utgörs av Somaliska kultur- och idrottsveckan, en europeisk-
somalisk fotbollsturnering som arrangerats i Rinkeby varje sommar 
sedan 1999. Det andra exemplet som presenteras i detta kapitel utgörs 
av den mångfald småbutiker som etablerats utanför stadsdelscentret i 
Rinkeby. Småbutikerna är inhysta i bostadshusens bottenvåningar i 
lokaler som från början inte avsetts för butiksverksamheter. Intentio-
nen med presentationen av dessa två exempel är inte att idealisera eller 
romantisera den skaparkraft som finns i stadsdelar som Rinkeby. Det 
betyder inte att de därmed heller döms ut som betydelselösa. Intentio-
nen är att här lyfta fram potentialen hos dessa initiativ och verksamhe-
ter, men även de hinder och begränsningar som de rumsliga och soci-
ala förutsättningarna i den lokala kontexten utgör. 

                                                 
1  Detta kapitel sammanfattar i stora drag den forskning som presenteras i avhand-

lingen Den självorganiserade staden: appropriation av offentliga rum i Rinkeby 
(Olsson 2008). I avhandlingen har analysen av de nämnda exemplen genomförts 
i form av två fallstudier. 
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Den delade entreprenörsstadens framväxt 
Stockholm har som många andra städer i västvärlden genomgått en 
genomgripande omvandling som i många avseenden förändrat förut-
sättningarna att bo och leva i staden. I den konkurrensinriktade globala 
kontexten har städer kommit att utveckla strategier för att öka sina 
möjligheter att attrahera globalt kapital för investeringar som kan 
skapa arbetstillfällen, generera tillväxt och attrahera högutbildad ar-
betskraft. Inom forskningen sammanfattas denna utveckling ofta under 
begreppen entreprenörsstaden (the entrepreneurial city) (Hall & Hub-
bard 1996), urbant entreprenörskap (urban entrepreneurialism) (Har-
vey 2001) och urban governance (Elander 1999). Dessa begrepp hän-
visar till de strategier som utvecklats för att städer ska kunna attrahera 
nya investeringar och nya invånare. En vanlig strategi genom vilken 
städer strävar efter att flytta fram sina positioner går ut på att kanali-
sera offentliga investeringar till stadsförnyelseprojekt, högre utbild-
ning, kulturinstitutioner, handelsetableringar och företagsparker, sär-
skilt inom high-tech-industrin. I Stockholm gör sig dessa trender 
märkbara bland annat genom utbyggnaden av centralt belägna, högat-
traktiva och exklusiva stadsdelar, såsom Hammarby Sjöstad och Sankt 
Eriksområdet.  

En annan strategi som ofta tillämpas för att förbättra konkurrens-
förutsättningarna och skapa ekonomisk utveckling är att satsa på ut-
byggnad och marknadsföring av stadens konsumtionsmiljöer och kul-
turutbud. Flera forskare har pekat på att allt fler städer marknadsför sig 
som kulturellt innovativa platser med ett rikt utbud av nöjen och kon-
sumerbar kultur, inte minst för att attrahera turister. Kring konsumtio-
nen av upplevelser har det vuxit fram en industri som genererar ar-
betstillfällen och ekonomisk vinst och till vilken allt större offentliga 
och privata investeringar kanaliseras (se ex. Evans 2003; Zukin 1995). 
Sharon Zukin förklarar att denna trend har skapat en symbolisk eko-
nomi där kulturella symboler och offentlig kultur sammanflätas med 
kommersialismen. Symboler och ”image” har allt mer blivit globala 
handelsvaror, varför den symboliska ekonomin blivit en aktiv drivkraft 
för stadens ekonomiska utveckling. Det görs idag stora investeringar i 
utbyggnaden av ”kulturindustrin”. Den symboliska ekonomin föränd-
rar därför stadens geografi och har även intagit en aktiv roll i skapan-
det av representationer av och för staden (Zukin 1995, 3-15).  

Utbyggnaden av nya konsumtionsmiljöer spelar idag en mycket 
betydande roll för hur våra städer formas och omformas idag. I Stock-
holmsregionen byggdes under 1990-talet flera nya, storskaliga han-

 241 



 
 
 
 
 
 
 
 
SAMHÄLLSBYGGANDE OCH INTEGRATION 

delsplatser – externa stormarknadsområden och shoppinggallerior – 
med regionala omland. Till de största kan räknas Barkarby (Stock-
holm Quality Outlet), Sickla Köpkvarter, Kista Galleria samt Kungens 
kurva, som marknadsför sig som Nordens största handelsplats. Åren 
2003 respektive 2004 inleddes uppgraderingen av stadsdelscentren i 
Vällingby och Skärholmen till konsumtionsmiljöer av nutida snitt där 
konsumtionen ställs i fokus som en upplevelse och anläggningarnas 
bekvämlighet är högt prioriterad. Gemensamt för de två sistnämnda 
utbyggnadsprojekten är att de vilar på en förhoppning om att expan-
sionen av handel kan göra Skärholmen respektive Vällingby, men även 
de närliggande stadsdelarna, mer attraktiva som boendemiljöer och 
platser för företagsetablering (Vällingby centrum 2007; Skärholmens 
centrum 2007).  

Ytterligare en urban utvecklingsstrategi som tillämpas flitigt är 
satsningen på marknadsföring genom produktionen av berättelser om 
framgång och utveckling. I den senaste regionala utvecklingsplanen 
för Stockholmsregionen, kan man exempelvis läsa att: ”Stockholm har 
etablerats som en av världens mest innovativa stadsregioner” 
(RTK 2002, 13). Ett liknande budskap framställs i Stockholm Stads 
Vision Stockholm 2030: ”Stockholm är en framgångsrik storstad som 
hävdar sig väl i den internationella konkurrensen” (Stockholms Stad 
2004, 6). Sedan 2005 marknadsförs Stockholmsregionen under varu-
märket ”Stockholm – The Capital of Scandinavia” med målet att ”göra 
Stockholm till norra Europas ledande tillväxtregion” (Stockholm Bu-
siness Region 2007). 

Bortom entreprenörsstadens representativa stadsdelar och berättel-
ser om framgång finns dock verkligheter och berättelser som åter-
speglar en annan stad. Den är föga omnämnd i de urbana framgångs-
diskurserna, men diskuteras desto oftare i media och inom forsk-
ningen. Jämsides med städernas anpassning till den urbana konkurren-
sen kan nämligen märkas en tydlig tendens mot social och ekonomisk 
polarisering. Den mest påtagliga och oroväckande utvecklingen är den 
som innebär att befolkningsgrupper med olika ekonomiska förutsätt-
ningar och kulturella identiteter lever allt mer åtskilda. Begrepp som 
divided eller dual cities används frekvent inom den internationella 
forskningen för att beskriva denna utveckling (se t.ex. Harvey 2001, 
367). ”Delningen” hänvisar till en på samma gång social och rumslig 
uppdelning. Även i Sverige talas om delade städer (se Magnusson 
et al. 2001; Storstadskommittén 1997), men oftast sammanfattas den 
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kombinerade rumsliga och sociala polariseringen, både i den offentliga 
debatten och inom forskningen, under begreppet segregation.  

Den utveckling mot ökad social polarisering och segregation som 
skett internationellt känns igen även i Stockholm. I innerstaden har 
koncentrationen av en resursstark befolkning vuxit under många år. I 
stadens mer perifera delar har de ekonomiska skillnaderna accentuerats 
mellan resursstarka villaområden och resurssvaga förorter med en do-
minerande andel hyresrätter. I Stockholm är denna skillnad mellan 
stadsdelar i periferin påfallande tydlig i jämförelsen mellan Spånga 
och de närliggande miljonprogramsstadsdelarna Rinkeby, Tensta och 
Hjulsta. Spånga består till stor del av villabebyggelse och är relativt 
glest befolkat. Här är arbetslösheten låg och invånarna har en medelin-
komst som är högre än genomsnittet i Stockholms Stad (Stockholms 
Stad 2006b, 14-15). På andra sidan det smala grönområde – Spånga-
dalen – som skiljer Spånga från Rinkeby, Tensta och Hjulsta, är för-
hållandena helt andra. I dessa stadsdelar är medelinkomsten avsevärt 
lägre, medan arbetslösheten och andelen hushåll med ekonomiskt bi-
stånd är avsevärt högre än stadens genomsnitt.2 Hyresrätter i 
flerfamiljshus är den dominerande boendeformen och befolkningstät-
heten är hög. För dem som inte har råd att investera i ett privatägt bo-
ende i Stockholm har bostadsmarknaden blivit trängre då allt fler hy-
resrätter omvandlats till bostadsrätter och nyproduktionen av bostäder 
koncentrerats till privatägda bostadsformer och exklusiva bostäder i 
”attraktiva lägen”.3 ”Trängseln” på bostadsmarknaden har i innersta-
den dock inte genererat någon verklig trångboddhet.4 I många av sta-
dens fattigare områden har trenden varit den motsatta. Trångboddhet,  

                                                 
2  I rapporten Delade städer (SOU 1997:118) har medelinkomsten i Stockholms 

stadsdelar graderats på en åttagradig skala från ”extremt låg inkomst” till ”ex-
tremt hög inkomst”. Rinkeby och Tensta hamnar i den lägsta inkomstkategorin 
”extremt låg inkomst”. De olika delområdena i Spånga hamnar i de två näst hög-
sta kategorierna, ”hög inkomst” respektive ”mycket hög inkomst” (Stor-
stadskommittén 1997, 95, 99, 101). År 2004 hade 29,2 % av hushållen i Rinkeby 
ekonomiskt bidrag, vilket kan jämföras med 5,6 % för staden i sin helhet 
(Stockholms Stad 2006a, 7).  

3  Att koncentrera planeringen av nya bostäder till ”attraktiva lägen” har varit en 
uttalad hållning från stadens sida (se Stockholms Stads Översiktsplan 1999, 30). 
Tanken är att detta ska generera flyttkedjor och på så sätt även gagna befolkn-
ingsgrupper som inte har råd att flytta till de nya områdena. 

4  I Stockholms innerstad bor i genomsnitt 1,59 personer i varje lägenhet, vilket 
innebär att varje person har tillgång till 1,96 rumsenheter. I Rinkeby bor det 3,07 
personer per lägenhet och det innebär att varje person har tillgång till 1,24 rum-
senheter (Stockholms Stad 2006b, 191, 194).  
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Järva-Spånga-området. Karta. © Stockholms Stad. 
 

som under den första delen av 1900-talet så aktivt bekämpades i Sve-
rige, har återigen blivit ett samhällsproblem (Boverket 2006). Paral-
lellt med dessa förändringar i boendeförhållanden har även allt fler 
blivit utan hem.5  

Segregationen präglas emellertid inte enbart av klasskillnader. 
Idag sammanfaller klasskillnader i allt större utsträckning med etniska 
skiljelinjer, varav den mest påtagliga i Sverige är den som skiljer 
gruppen ”svenskar” från den etniskt heterogena gruppen ”invandrare”. 
Detta segregationsmönster framträder tydligt i Järva-Spånga-området 
där Järvastadsdelarna karaktäriseras av en mycket större etnisk 
mångfald än i Spånga. I de flesta av Stockholms fattiga områden är 
andelen personer tillhörande den sistnämnda gruppen mycket hög i 
jämförelse med staden som helhet. Det var också denna grupp som 
drabbades hårdast av den stigande arbetslösheten under 1990-talet, 
                                                 
5  Mellan 1999 och 2005 ökade det inrapporterade antalet hemlösa personer i lan-

det med 51 %. Största andelen hemlösa finns i de två största städerna Stockholm 
och Göteborg (Socialstyrelsen 2006, 86). 
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som sedan dess inte någon gång har sjunkit till tidigare nivåer.  Det är 
också i de stadsdelar där många har sitt ursprung i andra länder som 
den långvariga arbetslösheten koncentrerats (Andersson 1998, 62, 85; 
Bunar 2005, 64). Strukturell diskriminering har av många forskare 
utpekats som den avgörande faktorn för skapandet av den etniskt 
segregerade arbetsmarknaden i Sverige (Schierup 2006, 70 ff). 
Ofta kretsar diskussionerna om segregation just kring boendesegrega-
tionen, men den klassmässiga och etniska segregationen gör sig även 
gällande i många andra avseenden där segregationsmönster skapas, 
exempelvis inom skolan (Andersson 2001, 118). Vad som händer är 
inte enbart att barn och ungdomar med olika klasstillhörighet och et-
nisk bakgrund går i olika skolor. Skillnaderna växer även ifråga om 
elevernas resultat i skolan. I Rinkeby, exempelvis, var andelen elever 
som efter grundskolan uppnått behörighet att påbörja gymnasiestudier 
markant lägre i jämförelse med staden i övrigt (Stock-
holms Stad 2006a, 8).  

Ett annat område där segregationen blivit uppenbar är handeln. I 
takt med att väginfrastrukturen byggts ut och varuhandeln koncentre-
rats till större, bilburna anläggningar och handelsområden försämras 
utbudet för dem som inte har tillgång till bil. I många av de äldre och 
mindre centren i Stockholms ”tunnelbanestadsdelar” har kommersen 
falnat då många av de etablerade butikskedjorna övergett dem 
(RTK 2000, 5). Den enda lösningen i sikte för de äldre stadsdelskär-
norna tycks vara att uppgradera och expandera dem till tidsenliga och 
mycket större shoppingcentrer, som i fallet med Skärholmen och Väl-
lingby. Denna väg är dock enbart möjlig för ett fåtal av dem, och man 
kan fråga sig vilken framtid många andra stadsdelscentrer står inför. 
Rinkeby utgör ett undantag i detta fall. Här finns en stor efterfrågan på 
lokaler, både i centrumanläggningen och utanför stadsdelscentret.  

Många varnar nu för konsekvenserna av den riktning som städer 
utvecklats mot idag.  Vad som händer är att städernas omvandling ten-
derar att skapa rumsliga och sociala barriärer som separerar fattiga och 
rika befolkningsgrupper från varandra. Risken är att denna utveckling 
skapar städer där olika befolkningsgrupper lever i skilda världar som 
sällan möts, något som i sin tur kan generera ett större främlingsskap 
mellan människor (Nylund et al. 2001). I takt med att de sociala skill-
naderna mellan olika befolkningsgrupper ökar finns även en risk för att 
den negativa inställningen gentemot socialt marginaliserade grupper 
stärks och att rädslan för den andra ökar. En konsekvens av denna ut-
veckling är att närvaron av olikheter i stadsrummet dramatiseras och 
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uppfattas som något hotfullt sig (Smith 1996, 211 ff). Det föreställda 
hotet blir då ofta något som framträder genom visuella markörer såsom 
hudfärg och klädstil. På så sätt kan etnisk mångfald kopplas samman 
med rädsla och hot, vilket innebär att även det offentliga rummet rasi-
fieras.6  

En annan negativ konsekvens som dessa förändringar riskerar att 
medföra är att det offentliga rummets ”offentlighet” krymper. I Stock-
holm har en sådan utveckling blivit märkbar under senare tid, exem-
pelvis genom det ökande antalet offentliga platser som kameraöverva-
kas, att tiggeri förbjudits och att hemlösa uppmanas lämna vissa plat-
ser i innerstaden (Thörn 2006, 311-312). Även möjligheten för med-
borgare att ge uttryck för politiska åsikter och aktivt delta i att forma 
de offentliga rummen, exempelvis genom att skapa platser för icke-
kommersiell kultur, tenderar att begränsas. Ulf Stahre har i sin forsk-
ning visat hur framförallt anti-globaliseringsinriktade rörelser sedan 
senare delen av 1990-talet bemötts med allt hårdare tag vid politiska 
demonstrationer och manifestationer i det offentliga rummet (Stahre 
2004).  

Självorganisering i skuggan av välfärdsstadens 
nedskärningar 
En annan utveckling som hänger nära samman med de förändringspro-
cesser som präglar västvärldens städer idag är nedskärningar av of-
fentliga medel och välfärdstjänster. I USA och Storbritannien har ned-
skärningarna resulterar i att frivilligorganisationer på många håll för-
sökt kompensera för förlusten av välfärdstjänster. Under de senaste två 
decennierna har intresset för frivilligsektorn, eller den så kallade tredje 
sektorn, därför fått ett avsevärt uppsving (Fyfe 2005; Wolch 1990, 38-
41, 209). Frivilligsektorns bidrag ses i detta perspektiv som en löftes-
rik väg mot att bekämpa de växande sociala problemen samt mot att 
stärka demokratin, det aktiva medborgarskapet och den offentliga sfä-
ren.  

I Sverige har försöken att motverka de negativa sociala konse-
kvenserna av de välfärdsstatliga nedskärningarna och den strukturella 
arbetslösheten först och främst genomförts i form av kompensatoriska 
åtgärdspaket. Ett exempel på ett sådant åtgärdspaket är Storstadssats-

                                                 
6  Rasifiering hänvisar till de processer som kategoriserar, diskriminerar, exklude-

rar och skapar materiella ojämlikheter mellan människor utifrån föreställningar 
om rasskillnader och kulturella olikheter (Molina 1997, 62, 180-181, 214).  
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ningen som gick ut på att fördela medel till fattiga stadsdelar i stor-
stadsområdena i syfte att motverka segregation och skapa jämlika lev-
nadsvillkor (Bunar 2005). Men även i Sverige har frivilligsektorns 
möjligheter till ökat engagemang uppmärksammats allt oftare. Här 
diskuteras detta under begreppet ”social ekonomi”, vilket i princip 
likställs med vad som brukar kallas den tredje sektorn (Regerings-
kansliet 2001). Redan i slutet av 1980-talet diskuterades möjligheterna 
att engagera frivilligsektorn i välfärdsarbetet i Sverige. I en statlig ut-
redning från 1993 föreslås att ”ideella organisationer i ökad utsträck-
ning borde engageras i diskussionen om övertagandet av arbetsupp-
gifter som ett alternativ till privatisering av offentliga verksamheter” 
(SOU 1993:71 i Regeringskansliet 2001, 8). Detta har också skett 
inom många områden. Ett exempel är frivilligorganisationers insatser 
för hemlösa (Angelin 2002, 231). Ett annat exempel är att driften av 
55 % av landets 30 000 idrottsanläggningar överförts till idrottsföre-
ningar (Regeringskansliet 2001, 11).  

Vad man idag alltså kan se är att det finns en förväntan på frivil-
ligsektorn att ta ett större välfärdsansvar samt en verklighet som visar 
att så delvis skett. Inom forskningen framförs dock argument för att 
den tredje sektorns utvidgade ansvarstagande för välfärdsproduktion 
riskerar att göra sektorn mer instrumentell till sin karaktär. Detta kan i 
sin tur leda till att dess möjlighet att agera som en kritisk och föränd-
ringsorienterad kraft försvagas. Om man betraktar den tredje sektorns 
förändrade roll mot bakgrunden av de förändringar som berör det of-
fentliga rummet framträder en annan motsättningsfull situation. Samti-
digt som den tredje sektorn förväntas ta ett större ansvarstagande och 
bli mer produktionsinriktad tenderar det offentliga rummet, som utgör 
en av den tredje sektorns viktigaste resurser, att snävas in. Ytterligare 
en motsättningsfull tendens är, som tidigare nämndes, att toleransen 
för organisationer och rörelser som framför oppositionella politiska 
budskap, ofta i samband med deras användning av det offentliga rum-
met, i sin helhet tycks ha minskat (se Stahre 2004).   

Strävan efter att skapa samhällelig förändring är dock inte alltid 
utagerad på ett instrumentellt sätt av frivilligorganisationer eller i op-
positionella termer i form av demonstrationer, aktioner och konkreta 
politiska krav. Om man lyfter blicken bortom gränserna för de organi-
serade motståndsrörelserna kan man finna en mångfald olika agendor, 
ambitioner och former för organisering och initiativtagande. Inom det 
politikområde som går under benämningen identitetspolitik finns ex-
empel på självorganiserade förändringsarbeten som präglas av många 
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olika uttrycksformer och sker inom verksamhetsområden som vanligen 
inte betraktas som politiska. Så är fallet med det förändringsarbete som 
kommer till uttryck under Somaliska kultur- och idrottsveckan, där 
fotbollsturneringen bland annat utgör ett viktigt sammanhang för of-
fentlig artikulering av nya kulturella och transnationella identiteter. 
Det offentliga rummet spelar en viktig roll för självorganisering inom 
detta område. För aktörer inom den tredje sektorn, som ofta har små 
ekonomiska och materiella resurser, spelar de offentliga rummen och 
de offentliga faciliteterna dessutom en viktig roll som rumsliga resur-
ser. 

Somaliska kultur- och idrottsveckan 
Somaliska kultur- och idrottsveckan är en fotbollsturnering för fot-
bollslag inom den somaliska diasporan i Europa. Bland somalier i 
dessa länder utgör Somaliska kultur- och idrottsveckan, eller ”Soma-
liska veckan” som den kallas i Rinkeby, en stor händelse. Evene-
manget lockar ofta en stor publik, varav en omfattande andel utgörs av 
gäster som reser till Rinkeby från andra städer i Sverige och från andra 
länder för att delta. Sedan evenemanget arrangerades för första gången 
under sommaren 1999 har fotbollslag från Danmark, England, Finland, 
Holland, Norge och olika platser i Sverige deltagit regelbundet.  

Somaliska veckan handlar inte enbart om fotboll, även om fot-
bollsturneringen utgör dess huvudattraktion. Under evenemanget ar-
rangeras många andra aktiviteter såsom musikuppträdanden, fester, 
seminarier och utflykter. För arrangörer och deltagare har Somaliska 
veckan många olika mål och betydelser. För många av deltagarna ut-
gör Somaliska veckan således en möjlighet att återse vänner och släk-
tingar, skapa nya bekantskaper och utbyta erfarenheter från emigratio-
nen och livet i diasporan. Möjligheten att diskutera erfarenheter och 
etablera kontakter för ett mer kontinuerligt utbyte förefaller vara något 
som många deltagare lägger stor vikt vid.  

Om någon grupp står i fokus för evenemanget mer än andra är det 
den yngre generationen – barnen och ungdomarna. Något som tycks 
vara särskilt viktigt för arrangörerna är att ge de yngre inom den so-
maliska diasporan i Europa en möjlighet att träffa varandra.  Som so-
malier delar de en gemensam – somalisk – identitet, men som européer 
av olika nationaliteter de skiljer sig även från varandra. Något som 
flera av de engagerade understrukit är vikten av att presentera förebil-
der som de yngre kan identifiera sig med. Särskilt viktigt förefaller 
vara att skapa motbilder till de vanligt förekommande negativa före 
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Somaliska veckan, Sundbybergs idrottsplats. Foto: Ibrahim Warsame, 
 
ställningarna om somalier, som så lätt överförs och internaliseras av de 
unga. Till evenemanget inbjuds varje år kända somaliska personlighe-
ter såsom framgångsrika fotbollsspelare eller andra idrottare, förfat-
tare, artister och somalier som ”lyckats” med att skaffa sig en högre 
utbildning och arbete i Sverige, för att uppträda och ge föreläsningar. 
Målet är att uppmuntra de unga och skänka dem tillförsikt inför den 
egna framtiden.  

Den somaliska diasporan av idag har en relativt kort historia, en 
stor geografisk utbredning och utgör en betydande andel av den soma-
liska befolkningen. Många av dem som ingår i den somaliska diaspo-
ran är unga, varav en växande andel är födda i de europeiska hemlän-
derna. I sin studie Multikultiungdom har Aleksandra Åhlund påpekat 
att ungdomar med invandrarbakgrund ofta har ett ambivalent förhål-
lande till sin identitet vilket bottnar i erfarenheten av ett identitetsmäs-
sigt utanförskap och sökandet efter en verklig hemmahörighet (Åh-
lund 1997, 145, 152). Var man hör hemma, kulturellt och socialt, är en 
fråga som präglar identitetsskapandet och som de flesta som växer upp 
som barn till invandrade föräldrar återkommer till. De växer upp mel-
lan föräldrarnas kulturer och traditioner och kulturerna i det ”nya” lan-
det, och i relation till dessa utvecklas och definieras deras egna, dubbla 
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identiteter. Samtidigt tampas många med en påtvingad invandrariden-
titet som problematiserar identitetsutvecklingen då den ofta innebär att 
hantera omgivningens tendenser till stigmatisering av den egna identi-
teten (Åhlund 1997, 163-164).  

Somaliska veckan är ett tillfälle då processerna av individuellt och 
kollektivt identitetsskapande blir särskilt tydlig. För den yngre genera-
tionen handlar det om att väva samman sitt somaliska ursprung med 
den tillhörighet de har i sitt europeiska hemland. Genom Somaliska 
veckan skapas ett tillfälle för deltagarna att manifestera sina olika 
identiteter både inför varandra och gentemot det övriga samhället. Ett 
syfte med Somaliska veckan är, som en del av arrangörerna gett ut-
tryck för, att ge ungdomarna en möjlighet att skapa sina egna repre-
sentationer av sig själva.  

Förutom fotbollen utgörs Somaliska veckans gemensamma näm-
nare av de somaliska identiteter som manifesteras genom hela evene-
manget: i musiken som spelas, i talen i samband med matcher och fö-
reläsningar, genom närvaron av de utländska gästerna, i form av olika 
religiösa praktiker och genom olika berättelser om Somalia. Att även 
framhäva skillnaderna bland de deltagare som samlas förefaller dock 
vara lika viktigt som att understryka den gemensamma identiteten un-
der Somaliska veckan. Ett avseende där dessa skillnader betonas expli-
cit avser själva fotbollsturneringens upplägg. Under fotbollstur-
neringen associeras fotbollslagen med sin fotbollsklubb och sin hem-
stad, men representerar i första hand sitt europeiska land. I närvaron av 
somalier från olika länder och inom ramen för den gemensamma so-
maliska identiteten, finns en möjlighet att betona den europeiska na-
tionella identiteten.  

Genom evenemanget skapas således en möjlighet att inte enbart 
representera sig som somalier utan även som svensk/finsk/engelsk osv. 
Genom Somaliska veckan har arrangörerna skapat ett tillfälle då både 
skillnaderna och likheterna betonas och exponeras offentligt. Sett ur 
detta perspektiv kan Somaliska veckan betraktas som en strävan att 
omvandla den offentliga innebörden av ”somalier” till något mer än 
enbart en etnisk kategori inom gruppen ”invandrare”. Somaliska 
veckan utgör i detta avseende ett ifrågasättande av essentialiserande 
tolkningar av nationella och kulturella identiteter, något som framträ-
der tydligt genom närvaron av de många olika språk som talas på läk-
taren och fotbollsplanen likväl som genom närvaron av olika natio-
nella symboler.  Att skapa en situation där de transnationella identite-
terna synliggörs i det offentliga rummet som faktiska verkligheter 
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framstår som en av Somaliska veckans viktigaste målsättningar. Sett i 
detta perspektiv representerar evenemanget en strävan att göra den 
somaliska diasporan till en del av det offentliga rummet och i förläng-
ningen till en del av det svenska samhället. Att skapa representation i 
det offentliga rummet kan sålunda utgöra ett viktigt motiv för självor-
ganisering.  

Att arrangera ett evenemang av Somaliska veckans omfattning har 
för arrangörerna dock visat sig vara en arbetskrävande och stundtals 
mycket svår uppgift att genomföra. Somaliska veckan är ett projekt 
vars genomförande är beroende av många personers ideella arbete och 
ekonomiska bidrag. Ett problem som arrangörerna varje år ställs inför 
att lösa är att finna lokaler för de olika aktiviteterna samt husrum för 
de inresande gästerna. Att finna en lämplig idrottsplats för själva fot-
bollsturneringen har visat sig vara en annan svår uppgift. I Rinkeby är 
idrottsfaciliteterna få och otillräckliga för ett evenemang av Somaliska 
veckans omfattning. Stadsdelen har två bollplaner, men saknar en full-
stor idrottsplats. I de närliggande miljonprogramsstadsdelarna Tensta 
och Hjulsta, är situationen rörande idrottsfaciliteter den liknande.  

I brist på idrottsfaciliteter i Rinkeby har arrangörerna av Somaliska 
veckan därför tvingats lokalisera evenemanget utanför stadsdelen. Ge-
nom åren har flera idrottsplatser i närliggande områden, bland andra i 
Spånga, men även i Kista, Sundbyberg och Stadshagen, använts. För 
arrangörer har detta medfört praktiska problem, men tackvare deras 
förmåga att på ett taktiskt sätt anpassa sig till de rådande förhållandena 
har Somaliska veckan dock kunnat överleva som ett årligt evenemang.  

Att arrangörerna från år till år tvingats flytta fotbollsturneringen 
mellan olika platser är en av anledningarna till att de kämpat för ut-
byggnaden av idrottsfaciliteterna i Rinkeby. Det är dock inte enbart de 
praktiska aspekterna som utgjort motivation till kampen om en egen 
idrottsplats. För arrangörer och deltagare förefaller betydelsen av att få 
tillgång till en ”riktig” idrottsplats i Rinkeby även ha sin förklaring i 
att de inte lyckats få ett fast fotfäste på de idrottsplatser som använts 
utanför stadsdelen. På dessa idrottsplatser har Somaliska veckan 
främst betraktats som ett ”externt” evenemang till vilket idrottsplat-
serna varit till låns. Att så har varit fallet har även blivit uppenbart ge-
nom det faktum att arrangörernas möjlighet att få tillgång till idrotts-
platserna visat sig vara avhängig deras informella kontakter med 
tjänstemän och politiker.  
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Rinkebys småbutiker 
Rinkeby framställs ofta som ett representativt och genomsnittligt ex-
empel på en svensk förort från miljonprogramsperioden. Stadsdelen 
återspeglar i stora delar de stadsbyggnadsprinciper som präglat mer-
parten av bostadsområden som byggdes under denna epok. Gatu-
strukturen utformades som ett funktionsseparerat system av matargator 
och återvändsgator samt ett särskilt vägnät för gående och cyklister. 
Handel och offentlig service lokaliserades till stadsdelskärnan, medan 
stadsdelens övriga områden tillägnades boendet som övergripande 
funktion.  

Den funktionsseparerade gatustrukturen har i stort stått sig 
oförändrad sedan stadsdelen färdigställdes år 1972. Vad gäller 
handelns struktur har dock mer omfattande förändringar skett. I 
Rinkeby centrum är de kommersiella lokalerna mycket eftertraktade 
och under 1990-talet utvidgades det kommersiella utbudet då Rinkeby 
Galleria byggdes. En annan förändring är att handelsverksamheter 
ända sedan slutet av 1970-talet successivt etablerats utanför centrum, i 
stadsdelens bostadsområde där gemensamhetslokaler, såsom förråd, 
tvättstugor och garageutrymmen, har tagits i anspråk av småskaliga 
kommersiella verksamheter. Rinkeby har, med andra ord, med tiden 
blivit en mer funktionsblandad stadsdel. Utanför centrum fanns år 
2005 43 kommersiella lokaler för lika många verksamheter, varav 32 
utgjordes av butiker.7  

Småbutikerna i Rinkeby kan kategoriseras på många olika sätt 
beroende på om man ser till deras kundkrets, typ av utbud, funktionen 
de fyller för kunderna och så vidare. På grundval av utbudet kan man 
urskilja tre olika sorters småbutiker: livsmedelsbutiker, ”diversebuti-
ker” och nischade butiker. Livsmedelsbutikerna skiljer sig från var-
andra främst ifråga om storlek och utbud. De flesta av dem saluför ett 
visst sortiment av ”utländska delikatesser”, dvs. varor som normalt 
inte säljs i de etablerade livsmedelskedjorna. Många av livsmedelsbu-
tikerna har valt att konkurrera och locka kunder genom att satsa extra 
på ett visst varusegment, exempelvis frukt och grönsaker eller varor 
från ett visst land eller en viss region. ”Diversebutikerna” har ett sor-
timent bestående av en mångfald olika varor, exempelvis kläder, pre-
sentartiklar, hushållsartiklar och leksaker, ofta till låga priser. De ni-
schade butikerna är inriktade på ett specialiserat sortiment av dagligva- 
 

                                                 
7  Inventeringen genomfördes 2005. 
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Småbutiker i Rinkeby. Foto: Lina Olsson. 
 
ror, exempelvis kosmetiska produkter, eller sällanköpsvaror som mat-
tor eller hemelektronik.  

Rinkebys småbutiker är visserligen inte unika. Småbutiker som 
dem i Rinkeby finns i många andra miljonprogramsstadsdelar. I 
Rinkeby tycks dock småbutikerna vara jämförelsevis många. För 
rinkebyborna har småbutikerna inneburit en avsevärd utökning av den 
kommersiella servicen i stadsdelen. En annan uppskattad aspekt av 
småbutikerna är att de i mångt och mycket även utgör vardagliga 
mötesplatser för rinkebyborna. Mycket tyder på att småbutikerna även 
lockar till sig utifrånkommande kunder som reser till Rinkeby för att 
handla. Rinkeby förefaller med andra ord fungera som ett slags 
regional handelsplats.  

En faktor som pekats ut som förklaring till den relativt omfattande 
förekomsten av småbutiker i Rinkeby är att stadsdelen till skillnad från 
många andra miljonprogramsstadsdelar är mer ”stadslik” till sin rums-
liga struktur och därför kan antas gynna etableringen av småskalig 
detaljhandel (Elmlund 2005). Även om rummets struktur är en viktig 
och betydelsefull faktor finns fler faktorer som här måste vägas in. En 
grundläggande och given förutsättning är att det har funnits personer 
som tagit initiativ till att öppna butik. De flesta av lokalerna har om-
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vandlats till butiker med hjälp av relativt små medel, ofta av butiksin-
nehavarna själva. De exteriöra förändringar som utförts är få och be-
står främst av tillägg i form av skyltar, entrétak, entrétrappor och sä-
kerhetsgaller. I vissa fall har även nya dörrar och fönster tagits upp för 
att bättre anpassa lokalen för den nya användningen. Det handlar om 
små, provisoriska och successivt utförda förändringar av lokaler som 
från början inte avsetts att användas som butikslokaler. 

En annan viktig förutsättning som möjliggjort småbutikernas eta-
blering är det stöd i form av tillåtelse och tillstånd som fastighets-
ägarna och stadens myndigheter gett dem. Formellt har omvandling-
arna skett med tillfälliga bygglov som varit möjliga att bevilja till följd 
av det sätt på vilket plan- och bygglagen använts. I formell mening har 
småbutikerna infogats som ”avvikande” och ”temporära” åtgärder be-
viljade med tillfälliga bygglov som undantar detaljplanernas reglering 
av markanvändningen. En mer regelrätt omvandling av lokalerna till 
permanenta verksamhetslokaler skulle troligen kräva både detaljpla-
neläggning och en större finansiell och materiell investering. Möjligen 
kan detta också ha varit en orsak till varför man har valt att inte be-
handla småbutikerna inom planeringen. Oavsett vad förklaringarna kan 
vara till att småbutikerna inte behandlats i detaljplanerna kan man kon-
statera att bristen på lokaler avsedda för butiker kunde överbryggas 
tack vare att initiativtagare satsat på att starta verksamheter och att 
såväl fastighetsägarna som Stadsbyggnadskontoret och andra myndig-
heter tillåtit och, i vissa fall, även understött anspråkstagandet av lo-
kaler ämnade för boenderelaterade verksamheter.  

Att småbutikerna i formell mening definieras som tillfälliga åtgär-
der antyder emellertid att de inte betraktas som helt och hållet legitima. 
Avsaknaden av detaljplaneändringar rörande småbutikerna vittnar 
dock om att intentionen inte varit att understödja en mer strategisk 
funktionsomvandling av området. Småbutikernas formella status som 
tillfälliga åtgärder och deras ofta otillräckliga och svåranvända lokaler 
innebär även att butiksägarna måste vara flexibla och taktiska i sin 
användning av lokalerna för att göra dem användbara som butiker. För 
butiksinnehavarna handlar det om att få ut det mesta av det minsta, 
vilket ibland innebär att lokalerna används på sätt som inte är regelen-
liga.   

Bland fastighetsförvaltarna i Rinkeby har småbutikernas proviso-
riska förhållanden uppmärksammats som problematiska. Orsaker till 
problemen har bland dessa dock ofta ansetts vara brister i butiksinne-
havarnas sätt att omvandla och använda lokalerna. Medan vissa av 
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fastighetsförvaltarna ansett att dessa problem orsakats av brist på in-
tresse från butiksinnehavarnas sida, har andra hävdat att problemen 
berott på butiksinnehavarnas ”andra kulturer” och att dessa därmed har 
andra regler och sätt att ta i anspråk småbutikslokalerna. En del fastig-
hetsförvaltare har även tolkat de provisoriskt inrättade småbutiksloka-
lerna, framför allt utformningen av lokalernas exteriörer, som uttryck 
för butiksinnehavarnas ”andra” estetiska normer.  

Hur småbutikerna utformats och hur de används finner, vill jag 
hävda, emellertid delvis sin förklaring i de förutsättningar, formella 
såväl som materiella, under vilka småbutikerna etablerats. Småbuti-
kernas provisoriska skick kan inte betraktas som kulturellt produce-
rade, dvs. som produkter av butiksinnehavarnas etniska tillhörighet. I 
skapandet av småbutikernas provisoriska materiella förhållanden har 
såväl fastighetsägare som Stadsbyggnadskontoret, som beviljat de till-
fälliga byggloven, deltagit. Andra faktorer som bör invägas är även de 
övriga sociala och ekonomiska förhållanden under vilka verksamhe-
terna bedrivs. Troligt är att begränsningar i butiksinnehavarnas eko-
nomiska resurser bidragit till en mindre benägenhet att investera i lo-
kalerna. Småbutikernas arkitektoniska rum kan i detta avseende be-
traktas som mer talande för butiksinnehavarnas ekonomiska förutsätt-
ningar, än för deras ”andra kulturer”. 

Det är därmed inte sagt att småbutikernas arkitektoniska rum inte 
alls skulle präglas av butiksinnehavarnas eller kundernas kulturella 
identiteter. Representationer och symboler av dessa finns också där, 
exempelvis i butiksnamn, urval av varor och på reklamskyltar. Att 
dessa har gjorts synliga har en viktig betydelse. I och med etableringen 
av småbutikerna har arkitekturen förändrats. Arkitekturen har tillförts 
betydelser som på ett annat sätt än tidigare återspeglar Rinkebys hete-
rogena befolkning. Småbutikerna har därför berikat Rinkeby med nå-
got mer än enbart en ökad funktionsblandning.   

Rummets betydelse för självorganisering 
Enligt urbanteoretikern Henri Lefebvre utgör rummet en viktig, men 
ofta förbisedd, faktor som inte enbart påverkar, utan även strukturerar 
samhällets utveckling (Lefebvre 1991, 26-46). Reproduktionen av 
samhällets sociala relationer och maktförhållanden sker i rummet, men 
möjliggörs också med rummet som ”verktyg” och medium. Verkligt 
medborgerligt inflytandet i samhället handlar, enligt Lefebvre, om att 
delta i samhällets kontinuerliga ”produktion av rum”. En förändring av 
stadens sociala verklighet måste därför omfatta en förändring av rum-
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met. Lefebvre anser därmed att stadens invånare bör ha en ”rätt till 
staden” vilket innebär att de ges möjlighet att appropriera stadens 
rum, dvs. att ta dem i anspråk och använda rummen som sina egna.  

I en generell betydelse står begreppet appropriation för den hand-
ling eller den process som det innebär att ta något i anspråk, att tillägna 
sig något eller att göra något till sitt eget. Enligt Lefebvre representerar 
appropriationen en praktik som skiljer sig från praktiken att ta något i 
besittning eller att äga. Appropriation hänvisar till praktiker som när-
mast kan associeras med de slags meningsskapande processer som 
grundar för en förtrogenhet med den plats man lever på. Idealt är ap-
propriationen inte enbart ett osynligt bruk utan ett bruk som lämnar 
spår efter sig och som bidrar till att forma stadens rum. Man skulle 
därför kunna tala om appropriationen som en form för rumslig pro-
duktion. Appropriation representerar således ett praktiskt och verkligt 
deltagande i produktionen av stadens rum av dem som vanligtvis en-
bart uppfattas som brukare. Det är genom appropriationen av stadens 
rum som stadsinvånare har en möjlighet att omforma staden och ladda 
stadsrummen med nya betydelser (Lefebvre 1991, 167-168; 1996, 
77-79).  

Michel de Certeau är en annan urbanteoretiker som i likhet med 
Lefebvre diskuterat appropriationens möjligheter. Certeau använder 
sig av begreppsparet strategier och taktiker för att beskriva karaktären 
av de maktrelationer som rummet präglas av respektive de möjligheter 
stadsinvånare har att ta stadens rum i bruk och bidra till att forma och 
omforma dem. Medan strategier syftar till att skapa kontroll, stabilitet 
och förutsägbarhet hänvisar taktiker till verksamheter och aktiviteter 
som är underordnade den ordning som strategier skapar. Taktiker ger 
varken upphov till sina egna konkreta rum eller produkter, utan måste 
istället ta tillvara på de tillgångar som finns för handen och de möjlig-
heter som uppenbarar sig i stunden. Det handlar om att ta tillfället i 
akt, invänta rätt ögonblick och grabba tag i möjligheten då den ges 
(Certeau 1984, xix, xx, 29-30, 65, 86, 133-134).8 

Med utgångspunkt i Certeaus begreppspar strategi – taktik, samt 
Lefebvres tankegångar om appropriation kommer jag i det följande att 
skilja mellan två olika appropriationsformer: strategisk respektive tak-
tisk appropriation (Olsson 2008, 85-93). Strategisk appropriation hän-
visar till appropriationsprocesser som har en mer stabil och permanent 
karaktär och som på ett påtagligt sätt bidrar till forma staden, i både ett 
                                                 
8  För en utförligare diskussion om Lefebvres och Certeaus rumsteorier, se kapitel 

3 i Den självorganiserade staden (Olsson 2008). 
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materiellt och ett socialt avseende. Strategisk appropriation utgörs av 
sådan appropriation som skapar en stabiliserad och normaliserad 
rumslig ordning, varför man kan tala om strategisk appropriation som 
ett slags konkret rumslig normaliseringsprocess. Taktisk appropriation 
är mer temporär, mobil och ad hoc-mässig till sin karaktär, vilket ofta 
även innebär en avsaknad av den legitimitetsgrund som är karaktärise-
rande för strategisk appropriation. Huruvida det är möjligt att kategori-
sera rumsliga praktiker som strategiska eller taktiska appropriationer 
beror på huruvida appropriationen resulterar i rumsligheter och ting 
som är mer eller mindre stabiliserade. Aktiviteter och verksamheter 
som lyckats ge upphov till sina egna, ordnade platser åtnjuter en pri-
vilegierad position i relation till dem som inte förmår göra så. Att vara 
i besittning av en egen, ordnad plats innebär en möjlighet att definiera 
förutsättningarna för andras appropriation. Strävan efter strategisk ap-
propriation innebär en strävan efter en legitim och erkänd plats i sam-
hället och det kan inte uppnås om denna plats saknar en materiell för-
ankring. I avsaknaden av privat egendom och andra strategiska resur-
ser spelar offentliga rum och offentliga faciliteter en viktig roll för 
möjligheten till självorganisering.  

Självorganisering sker ofta utan strategiska resurser och förfo-
gande över strategiskt approprierade platser. Gemensamt för Soma-
liska veckan och småbutikerna i Rinkeby är att de utgör illustrativa 
exempel på det taktiska förhållningssätt som knappa resurser och av-
saknaden av en ordnad plats – ”riktiga” butikslokaler och en ”ordent-
lig” hemmaarena – nödvändiggör. Den taktiska förmågan hos Soma-
liska veckans arrangörer att anpassa sitt handlande efter rådande för-
hållanden har, precis som hos de aktörer som varit inblandade i etable-
ringen av småbutikerna, spelat en avgörande roll för de respektive 
verksamheternas förverkligande. I båda fallen har begränsningar, hin-
der och svårigheter övervunnits, dock utan att verksamheterna resulte-
rat i strategisk appropriation. 

Avsaknaden av möjlighet till strategisk appropriation och etable-
ring av en ordnad plats – en ”ordentlig” hemmaarena och ”riktiga” 
butikslokaler – innebär dock en osäker eller instabil tillvaro. Vad 
gäller småbutikerna tenderar butikslokalernas provisoriska karaktär att 
kräva merarbete av butiksinnehavarna och göra verksamheterna sår-
bara. Småbutikerna saknar ordnade platser, i både materiell och for-
mell mening. Det är också just på grund av avsaknaden av en ordnad 
plats – en ”ordentlig” hemmaarena – som Somaliska veckans arrangö-
rer kämpat för utbyggnaden av en ”egen” konstgräsplan i Rinkeby. Det 
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arbete som arrangörerna lade ner för att driva denna fråga vittnar om 
betydelsen av att ha tillgång till en idrottsplats som inte enbart är till 
”låns”, utan möjlig att appropriera på ett mer strategiskt sätt. Denna 
strävan handlar om att skapa sig en stabil och legitim tillvaro i rum-
met.  

Genom att skilja mellan taktisk och strategisk appropriation blir 
det möjligt att peka på vad självorganisering ofta handlar om, nämli-
gen taktisk appropriation, medan vad den i grund och botten strävar 
efter är strategisk appropriation. Ambitionen att appropriera stadens 
rum på ett mer strategiskt sätt innebär en strävan att normalisera det 
egna varandet i staden; med andra ord att göra staden till sin. En stabil 
tillvaro behöver dock inte innebära att appropriationen är permanent. 
Även temporära aktiviteter och verksamheter, vilka äger rum regel-
bundet och vilka är i besittning av en ordnad plats, kan äga en stabilitet 
och en tryggad tillvaro i rummet.  

Självorganisering och planering 
De former för självorganisering som beskrivits i de ovan nämnda ex-
emplen förefaller sällan vara av sådan karaktär att de mobiliserar den 
offentliga planeringen på övergripande nivå. Snarare utgörs de av små-
skaliga projekt där kontakten med offentliga aktörer oftast sker på de 
nivåer där löpande ärenden hanteras, exempelvis vid ansökan om olika 
typer av tillstånd och ekonomiska bidrag eller vid bokning och an-
vändning av offentliga anläggningar. De två exemplen visar dock att 
stödet från de offentliga aktörerna varit viktigt för möjligheten att för-
verkliga verksamheterna. Det är emellertid här inte fråga om etablering 
av officiella partnerskap, som ett slags urban governance på mikro-
nivå. Det handlar snarare om mer eller mindre informella överens-
kommelser och agerande i samförstånd. Relationen mellan initiativta-
gare och myndighetspersoner, men även politiker, förefaller ha spelat 
en viktig roll för möjligheten till appropriation i de två exemplen. 
Dessa fall visar med andra ord att appropriation och självorganisering 
till viss del är beroende av ett offentligt stöd. Eftersom det visar sig att 
även aktörer inom den offentliga byråkratin har ett visst taktiskt hand-
lingsutrymme finns det för dessa en möjlighet att pröva sig fram på 
nya vägar, precis som så ofta är fallet i governance-orienterade plane-
ringsprojekt. 

Idag sätts en allt större tilltro till självorganiserade verksamheters 
möjlighet att kompensera för dagens krympande välfärd och struktu-
rella missförhållanden. Ett exempel är att det finns en växande tilltro 
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till att den så kallade tredje sektorn i ökad utsträckning kan bidra till 
produktionen av välfärd. Ett annat exempel är de offentliga åtgärds-
program som syftar till att uppmuntra personer med ”invandrarbak-
grund” till egenföretagande. Allt oftare framhålls både ”invandrarfö-
retagande” och den tredje sektorns verksamheter som viktiga produ-
center av attraktiva och spännande stadsmiljöer som kan locka till sig 
de befolkningsgrupper som föreställs ha störst potential att bidra till 
stadens ekonomiska utveckling (Florida 2001). Denna instrumentella 
syn på marginaliserade gruppers självorganisering är dock ytterst pro-
blematisk. Den reducerar självorganiseringens egna värden och bortser 
från det faktum att självorganiserad strävan präglas av en kamp som 
ofta sker med små resurser och utan de privilegier som utgörs av stra-
tegiska förutsättningar. Självorganisering handlar inte om att skapa en 
attraktiv miljö för privilegierade grupper, utan om marginaliserade 
gruppers appropriation av rum för deras egen skull. I brist på strate-
giska förutsättningar måste dessa individer och grupper utnyttja hela 
sin taktiska kreativitet och uppfinningsrikedom för att göra det bästa 
av de resurser som råkar finnas för handen. Både Somaliska veckan 
och småbutikerna i Rinkeby utgör exempel på vad sådan kreativitet 
och taktisk appropriation innebär, men även vad den kan skapa. 
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