
”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. 

87 



 
 
 
 
 
 
 
 
SAMHÄLLSBYGGANDE OCH INTEGRATION 

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 
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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.  

* * * 

 92



 
 
 
 
 
 
 
 

”SKRIV HISTORIA MED OSS” 

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 

 102



 
 
 
 
 
 
 
 

”SKRIV HISTORIA MED OSS” 

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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