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Förord  (juli 2005) 

Det har gått lång tid sedan den här texten ursprungligen skrevs och förhindren för den att 
komma ut har varit många. Dess avsikt var/är i första hand att vara till hjälp för dem som 
arbetar praktiskt som planerare och beslutsfattare och som undrar över hur invånarna ser på 
processer och aktörer som rör planering och förvaltning av deras närmiljöer och 
bostadsområden. Som forskande planerare med transdisciplinär inriktning och kvalitativ 
metod kan man få problem med att uppnå vad, som inom disciplinorienterad forskning 
uppfattar som god forskningskvalitet. Detta gäller inte minst om man har ett uttalat praktiskt 
syfte, så som jag har här när jag försökt lyfta fram enskilda människors situation i förhållande 
till den fysiska planeringen. I detta förord vill jag därför försöka förklara något av 
utgångspunkterna för denna studie. 

Som planerare måste man arbete med både hårda och mjuka fakta och göra avvägningar i 
osäkra situationer med hjälp av inlevelse och erfarenhet. Forskning inom planering har också 
alltmer börjat uppmärksamma praktikens behov av vad Gibbons (1994) kallar ”mode 2 
knowledge”. Med detta menas transdisciplinär, problemorienterad och fallbaserad kunskap. 
Den är vidare orienterad mot klienter utanför forskarvärden – som i detta fall beslutsfattare 
och professionella planerare. Inom denna kunskapsform kan man inte tala om högt eller lågt 
utan allt får värderas i sitt sammanhang. ”Mode 2 knowledge” skiljer sig från “mode 1 
knowledge” som typiskt är monodisciplinär, survey-baserad och anpassad för att möta 
forskarsamhällets egna krav. 

Empati är en viktig förutsättning för planering som berör människor nära. Planerarens 
empati behöver, som jag ser det, näring av kunskap om hur det är att leva i de miljöer som vi 
arbetar med. Speciellt de problematiska miljöer vi vill förbättra men där vi sällan själva bor. 
Det finns knappast några givna samband mellan fysisk miljö och människors lycka, välstånd 
eller annat. Men för att kunna forma omgivningar som boende och verksamma kan uppskatta, 
uppleva som trygga etc. behöver vi kunna förstå miljön från ett socialt perspektiv.    

Situationen som denna text behandlar har gjort det svårt att skriva inlevelsefullt utan att ta 
ställning för de berörda invånarna. Men det är egentligen bara på en punkt som detta är klart 
uttalat: det angelägna i att de boende får komma till tals och bli sedda. I några fall kan de 
(precis som du eller jag) ha fel i sak (om det ens går att bedöma vad som är rätt eller fel) men 
måste ändå få ha en mening, bli tagna på allvar och få svar av dem som bär ansvar. Jag har 
försökt skriva en text som nära och inlevelsefullt skildrar de inblandade personernas syn på 
sin plats och på livet där och försett deras berättelser med en omfattande beskrivning av 
omständigheterna - kontexten. Jag gjorde så för att jag uppfattar det som ett bra sätt att 
förmedla kunskap till de planerare och beslutsfattare som vill och orkar sätta sig in i andra 
människors perspektiv på det som är vårt arbetsfält – stadens miljö, särskilt ytterstadens 
fysiska miljö.  
 
 
Uppsala 2005-07-11 
Ulla Berglund 



Förord (Oktober 2001) 

Föreliggande skrift är en delrapport inom forskningsprojektet "Livsformer i förorter till större 
städer i östersjöländer" vid Södertörns högskola, Huddinge. Inom detta projekts ram har jag 
under ca fyra år studerat vardagsliv och närmiljö på två platser, Bredäng i Stockholm och 
Mezciems i Riga, Lettland. Delprojektets titel ”Boplatsens relativa betydelser” avspeglar 
avsikten att försöka belysa människors förhållande till och intresse för miljön i sin stadsdel. 
En ambition har varit att beskriva den fysiska miljöns betydelse i ett socialt sammanhang på 
platser där sociala och ekonomiska förhållanden präglas av förändring. I många stadsdelar i 
storstäders ytterkanter förändras befolkningens sammansättning genom t.ex. 
segregationsprocesser. Den fysiska miljön förändras också genom t.ex. nedslitning, 
upprustning och nybebyggelse. Jag har valt två platser som berörs av sådana förändringar och 
dessutom har vissa fysiska likheter när det gäller såväl bebyggelsekaraktär som omgivningar. 
Det är två, vad jag bedömt, relativt ”normala” höghusdominerade ytterstadsdelar – normala i 
den meningen att de inte är tydligt utpekade som extrema exempel på sociala eller fysiska 
problem. Urvalet syftade till att möjliggöra vissa jämförelser mellan de två platserna. Sådana 
genomförs också, men kommer att redovisas i uppsatser som är under arbete. Denna skrift är 
ägnad Bredäng och endast någon antydan till jämförelse förekommer.  

I min studie av Bredäng har jag utgått från Stockholms stads ”ytterstadssatsning”, ett 
omdiskuterat projekt, som under flera år och i olika form bedrivits i syfte att förbättra fysisk 
såväl som social miljö och medborgarinflytande i delar av ytterstaden. Jag har inte utvärderat 
projektet men följt vad som utspelats på det lokala planet. Ytterstadssatsningen har också 
fungerat som kontaktkälla – men inte den enda – för att nå samhälls- och miljöengagerade 
invånare. Det är deras tankar och upplevelser som jämte miljön i sig varit mitt viktigaste 
forskningsunderlag. 

Detta är alltså inte en ytterligare utvärdering av Ytterstadssatsningen. Det är heller ingen 
handbok för planerare som vill få enkla svar på hur den fysiska miljön kan bli bättre socialt 
anpassad. Ändå är det så att min bakgrund som landskapsarkitekt och stadsplanerare har 
präglat forskningsfrågor såväl som reflektioner och slutsatser. Mitt syfte är, som framgår i 
kapitel 1, att beskriva vardagsliv och närmiljö i en ytterstadsdel på ett sätt som är meningsfullt 
i ett ”praktiskt sammanhang”. Detta är en markering av att jag vill nå dem som intresserar sig 
för samhällsfrågor och samhällsplanering i praktiken. Det kan vara beslutsfattare, verksamma 
eller blivande planerare eller andra intresserade medborgare. 

Arbetet med detta projekt har bedrivits inom en tvärvetenskapligt sammansatt 
forskargrupp. För mig som planerare med viss sociologisk skolning har det varit av stort värde 
att kunna umgås med och lära av etnologer, antropologer och geografer. Tack till vännerna 
och arbetskamraterna inom forskargruppen ”Svanarna”: Thomas Borén, Siv Ehn, Bettina 
Lissner, Eleonora Narvselius och Erik Olsson! Ett särskilt tack till vår projektledare, professor 
Karl-Olov Arnstberg, som kunnigt granskat och kommenterat mina texter! Ett speciellt tack 
också till Anna Högsten Mercer, som på ett sällsynt positivt sätt hjälpt mig över skrivandets 
större och mindre förtretligheter!  

För det omfattande arbetet att hitta bakgrundsfakta om Stockholm och Bredäng har jag haft 
utmärkt hjälp av många kommunalt anställda funktionärer. Tack alla – särskilt 
bibliotekspersonalen i Bredäng och Anders Sandberg, Stadsbyggnadskontoret! Det mest 



avgörande har ändå varit tillgången till all den personliga kunskap om livet i Bredäng som 
många boende generöst delat med sig av i intervjuer och på annat sätt. Jag vill särskilt tacka 
dem som i de redovisade ”samtalen” (se kapitel 6) ger oss del av sina tankar och upplevelser. 
Flera andra har bidragit, på ett sätt som är mindre synligt men ändå ovärderligt för 
forskningsresultatet. Till slut finns bara en person kvar att tacka. Det är Anders Petersson, 
tidigare projektledare inom Ytterstadssatsningen i Bredäng och sedan länge engagerad boende 
i stadsdelen. Tack för all praktisk hjälp, kallelser, protokoll, lån av lokal, tips om kontakter 
och källor och inte minst för din generösa öppenhet med dina egna tankar och erfarenheter!  

För finansieringen av detta delprojekt liksom för hela forskningsprojektet ”Livsformer i 
förorter till större städer i östersjöländer” svarar Östersjöstiftelsen. Projekt ingår i en större 
ram, ”Östersjöprojekten” vid Södertörns högskola. 
 
 
Huddinge 2001-10-24 
Ulla Berglund 
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Kapitel 1. Inledning 

En orättvis bild/en bild av orättvisa? 
Under åren 1998-2000 hade jag en intensiv kontakt med stadsdelen Bredäng i södra 
Stockholm. Jag följde då försöken att med hjälp av det kommunala projektet 
Ytterstadssatsningen förbättra miljön och öka integrationen. Målet var inte att söka efter 
”förortens problem” utan snarare – genom att tala med de, som engagerar sig för platsen – 
efter hoppet och vägen mot förbättring. Men för snart sagt varje intervju eller annat möte 
mörknade bilden. De positiva glimtarna kom på Ytterstadssatsningens möten, där den lokale 
projektledaren Anders Petersson var den som kämpade för att sprida en hoppfull attityd och få 
församlingen att se möjligheter snarare än problem. När jag ser tillbaka på min första intervju 
med Anders Petersson, från februari 1998 ser jag också hur han direkt tar fram de goda 
sidorna – rymligheten, naturen, den goda kollektivtrafiken och det ”lagom” avståndet till stan. 
Han berömmer utbudet i centrum och menar att trots att Bredäng nu är en segregerad stadsdel 
så är det stabilt, inte så mycket bus och ”inte så förstört som alla säger och tror att det skulle 
bli i ett sånt här område. Och det tror jag beror på att det finns ett stort intresse för Bredäng 
bland befolkningen här.”. 

Det kändes därför tungt men också som en bekräftelse när jag i september 2000 fick ett e-
brev (Se bilaga 1) från Anders Pettersson där han efter att ha avslutat sitt arbete för 
kommunen redovisar sin uppgivenhet och sin upplevelse inifrån systemet av att det inte är 
rättvist. Så här skriver han t.ex.  

Det börjar gå upp för mig nu hur klyftorna verkligen ökat i samhället. Hur viktigt det är att 
medborgarna i Bredäng ska upptäcka att de trampas på genom eftersatt underhåll och dålig 
miljö, allt sämre skolor, allt sämre service, minskade ekonomiska resurser i stadsdelsförvalt-
ningen, centralisering och minskad närdemokrati, konkurrensideologi, utförsäljningar och pri-
vatiseringar av det allmänna och en ökande segregation med förortsdiskrimineringen som ett 
axiom medan man pratar om integration. 

I sådan ton hade han inte uttryckt sig tidigare när han var tjänsteman i kommunen och inte 
”bara boende”. Däremot var det vanligt att andra boende som framträder i denna studie 
uttryckte sig i mycket hårda ordalag om platsen, kommunen, politikerna etc. Det är skillnad 
på att vara tjänsteman anställd för att försöka få med sig folk för förändring och att vara 
frivilligt engagerad boende i en sådan process. Det är också stor skillnad på att var på plats 
och att vara centralt placerad tjänsteman, politiker i stadshuset respektive stadsdelsnämnden i 
– som har flera socialt utsatt stadsdelar i skärholmsområdet att ta hand om. I denna studie har 
inte några av dessa utifrån fått komma till tals utan ingår i målgruppen för rapporten. Genom 
att ha följt Ytterstadssatsningen på mycket nära håll och låtit de intervjuade komma till tals 
ganska oredigerat hoppas jag kunna ge en bild som går att leva sig in i och där både 
människor och miljö framträder i ett meningsfullt sammanhang. Kanske är det en orättvis bild 
eller kanske en rättvis bild av ett orättvist förhållande – eller snarare både och.  

Att försöka förstå och belysa det jag erfarit så bra jag förmått har varit min självklara 
strävan. Men risken att missförstå en komplex och föränderlig situation ligger alltid på lur. 
Ibland kan verkligheten vara så svårtolkad som poeten Pentti Holappa skriver (2000 s. 53):  
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Det som är, är ett meddelande om det som skulle kunna 
vara, och innefattas av det obefintliga som ett ord i ett språk 
som man ännu inte eller aldrig någonsin lyckas förstå. 
Man vet inte vad det är för förståelse man talar om.  

Helt kan vi aldrig förstå andra. Och i denna text finns förvisso utrymme för läsarens 
tolkningar. Men följande vill jag att alla ska förstå lika. Trots den övervägande mörka bild 
som denna rapport redovisar, är att det sista jag vill att svärta ned de människor som bor och 
verkar i Bredäng. De är inte skyldiga till vare sig torftig miljö eller segregation. De som bor 
kvar på platser med sjunkande status ses ofta som förlorare och behandlas därför inte sällan 
nedlåtande av dem som lyckats bättre i boendekarriären. Men vi kanske snarare borde se de 
kvarboende som hjältar, de som inte svikit utan håller fast vid och i många fall engagerar sig 
för sin stadsdel trots en nedgång som drabbar dem personligen. Jag menar självklart inte 
heller att kommunalpolitiker och tjänstemän är illvilliga eller okunniga. Men det är inte deras 
perspektiv utan ”de andras” som jag just här vill göra synligt och om möjligt skapa förståelse 
för hos dem som arbetar för att skapa mer rättvisa villkor i staden. 

Om risken med att säga något alls 
Det räcker inte att försöka vara rättvis för egen del. Jag, liksom alla som skriver eller talar om 
något så negativt laddat som socialt segregerade platser gör det i ett sammanhang där nästan 
allt som sägs kan tolkas till det sämsta. Därav min rädsla för de svarta hål, jag snubblat över 
och dessutom min önskan att åtminstone hitta något att balansera med. Kerstin Bodström 
skriver (2000) om hur hon själv som forskare liksom de boende i hennes ”objekt”, 
stockholmsförorten Alby, utför ett slags balansakt av fruktan för den ”rekyl” som även sakligt 
korrekt information, som förs ut på ”förortsbörsen”, kan få via uppmärksamhet och 
tillspetsning i media. I fallet Alby liksom i andra särskilt hudflängda förorter finns också ett 
aktivt skapande av motbilder i pressen såväl som i skrifter. Se t.ex. ”Skriven i Fittja” (1998) 
där dagböcker från boende och verksamma publicerats, och ”Därute i Tensta” (Arnstberg och 
Erdal, 1998), som skrivits med stöd av Ytterstadssatsningen. Som Bodström påpekar har det 
också skapats motbilder till motbilderna, där Lena Anderssons (1999) kritiska inifrånbild av 
”Stenby” (Tensta-Rinkeby) får stå som exempel. Kritiska bilder inifrån skapas också av unga, 
som rapparna The Latin Kings från norra Botkyrka. Dogge, en av medlemmarna, uttalar sig så 
här i en tidningsartikel: 

- Vi bor i landets kanske fattigaste förort. Här lever nästan bara invandrare eller fattiga 
människor. Många blundar för det och vill tysta ned problemen, till och med vissa som bor här. 
Men vi vill berätta om den förort vi känner till, om den verklighet som vi ser.  
- Ibland är det tufft att bo här, men vi älskar ändå förorten.1 

Bredäng har inte nått ned till vare sig det rykte eller de mätbara indikationer på segregation 
eller utsatthet, som Norra Botkyrka, Tensta-Rinkeby eller ens grannstadsdelen Skärholmen 
har. Istället är det en av flera förorter/stadsdelar med sjunkande, mätbar status, med negativ 
rapportering i media och få motbilder. Kanske är det ännu farligare att beskriva en plats i ett 
sådant tillstånd? Eller kan en nyanserad beskrivning snarare bidra till att stoppa processen mot 
ghettoisering innan ”botten” är nådd?  

I ett humant samhälle måste det självklart vara möjligt att berätta om upplevda problem i 
sin närmiljö och få sympati istället för förakt från omvärlden. Att människor älskar en plats 
                                                                 
1 Gustav Lorentz. Artikel i Uppsala Nya Tidning 2000-11-06 
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trots dess problem, måste rimligen ses som positivt och i själva verket som en god grund för 
konstruktiv kritik och för engagemang. De som kämpar för sin stadsdel eller förort utifrån ett 
sådant förhållande borde då ses som bärare av hoppet om förbättring. De, och även de som 
idag är besvikna men ändå fortsätter arbeta för att deras stadsdel ska bli bättre att leva i är 
värda vår respekt och vårt öra. För i detta perspektiv är det ju vi, som inte lever i segregerade 
förorter och ytterstadsdelar som är utanför, i den meningen att vi saknar den erfarenhet man 
bara kan få genom att verkligen leva på en viss plats 

Studiens uppläggning, syfte och genomförande 
Studien fokuserar på engagerade människor och deras förhållande till sin miljö. Strävan har 
varit att sätta den fysiska miljön i relation till andra värden i människors liv. En ambition i 
mitt projekt har varit att beskriva den fysiska miljöns betydelse i ett socialt sammanhang på 
platser där sociala och ekonomiska förhållanden är stadda i förändring. I min ursprungliga 
tanke låg att undersöka inte bara människors engagemang för sin närmiljö utan också för 
miljöfrågor i vidare bemärkelse. Agenda21-projekt skulle också ingå i Ytterstadssatsningen. 
Men efter att de mer eller mindre utgått har denna aspekt av miljön fått tonas ned också i min 
studie. Segregationen som sådan har inte varit i fokus för mig.  

Syftet med studien kan kort sägas vara att beskriva vardagsliv och närmiljö i en 
ytterstadsdel, med utgångspunkt i et mobiliseringsprojekt med fysiska förbättringar som mål 
och med fokus på människor som frivilligt engagerat sig för sin stadsdel och dess miljö. 
Vidare att göra detta på ett sätt som är meningsfullt i ett praktiskt sammanhang. Betoningen 
av det praktiska sammanhanget betyder att jag i första hand skriver för dem som intresserar 
sig för samhällsfrågor och samhällsplanering i praktiken.  

Studien är av kvalitativ karaktär och bygger till stor del på samtalsintervjuer och 
observationer som spritts ut under nära fyra års tid, men också på en mängd skrivet material 
av olika karaktär. Framförallt boende men också lokalt verksamma personer har ingått, bland 
dem också kommunalt anställda. Jag har sökt kontakter i första hand via Ytterstadssatsningens 
aktiviteter, vilket inte innebär att alla jag talat med haft direkt beröring med denna 
verksamhet. Några boende har jag nått via den lokale projektledaren, någon via en tidigare 
intervjuad. Flera av de intervjuade har varit aktiva inom Bredängs utvecklingsråd, ett 
medborgarinitiativ som fortsatt arbetar för utveckling av stadsdelen. Så långt möjligt har jag 
sökt få med personer av olika ålder, boendetid, livssituation, etnisk bakgrund och med – vad 
jag kunnat bedöma – olika slags intressen när det gäller Bredäng som plats och samhälle. Det 
som framförallt förenar dem är att de var och en uttryckt ett intresse för att påverka den 
stadsdel där de bor och eller verkar. Totalt 15 boende har intervjuats i långa samtalsintervjuer. 
Dessutom har nio personer intervjuats i sin egenskap av arkitekter eller samhällsanställda 
funktionärer. Av de 15 boende var några också yrkesmässigt verksamma i Bredäng. 
Projektledaren intervjuades vid fyra tillfällen, och flera av boendeintervjuerna följdes upp 
med telefonsamtal och/eller besök och brevväxling. Detta har framförallt gjorts inför 
presentationerna i kapitel 6. Förutom de längre intervjuerna har många kortare samtal 
förekommit i huvudsak i samband med olika aktiviteter inom Ytterstadssatsningen eller 
utomhus. (Se vidare bilaga 2.) 

Ett antal personer har delat med sig av sina egna skrivelser, tidningsurklipp och annat 
material. Bibliotekarierna i Bredängs bibliotek har hjälpt mig att hitta lokalt stoff, äldre såväl 
som dagsaktuellt Ytterstadssatsningen i Bredäng har generöst försett mig med både eget och 
externt material. Jag har besökt ett stort antal ”samverkansmöten” och andra aktiviteter inom 
Ytterstadssatsningen och genomfört ett 20-tal längre promenader och många kortare turer för 
att observera livet utomhus i stadsdelen. Det blev två tjocka böcker med egna anteckningar 
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från möten och utomhusobservationer, dessutom allt insamlat skriftligt material (protokoll, 
insändare, skrivelser till myndigheter, svar på skrivelser etc.). Också från stadens centrala 
organ och från stadsdelsförvaltningen har jag fått hjälp med dokument och svar på mina 
frågor. Det har varit betydligt svårare att sätta stopp själv än att få det underlag jag önskat.  

Jag har vandrat, tittat och frågat och dessutom använt många externa källor, vetenskapliga 
och andra för att få en så hel och rättvisande bild som möjligt att mogna fram. Inte en riktig 
inifrånbild – den kan bara den som är verkligt inne skapa – men en bild starkt präglad av de 
upplevelser inifrån jag försökt leva mig in i, och av det som jag som återkommande besökare 
kunnat uppleva. Till slut har också alla dessa bildskärvor granskats, gnuggats, plockats sönder 
och samman igen av mitt utanförstående forskar-jag. Det har varit ett pusslande enligt 
hermeneutikens regler med många försök till tolkningar, förkastanden och nya försök för att 
komma fram till den heuristiska upplevelsen: jag har funnit det, dvs. förstått ett sammanhang.  
Kanske inte en stor, men flera små sådana upplevelser av nya insikter har präglat detta arbete 
och varit en viktig drivkraft.  

Som framgått är det vad som brukar kallas underifrånperspektiv som dominerar denna 
framställning. Men det är de människor som haft ork, vilja, mod och kunskap nog att 
engagera sig för sitt lokalsamhälle som kommit till tals. Ytterstadssatsningen har underlättat 
ett sådant engagemang, varför man inte kan säga att de intervjuade som grupp utgör direkta 
”eldsjälar” eller ledartyper, även om sådana ingår. Varje intervjuad representerar ett unikt fall. 
Tillsammans hoppas jag deras berättelser kan spegla situationer och förhållningssätt typiska 
för berörda i samband med samhällsprojekt i utsatta stadsdelar. Detta gäller också de lokalt 
verksamma kommunanställda. 

I en kvalitativ studie kan inte representativiteten räknas fram. Ändå vågar jag påstå att min 
långvariga kontakt med boende och verksamma i Bredäng samt inblick i deras olika försök att 
påverka samhället har lett fram till en god bild av aktuella förhållanden, så som de upplevdes 
av samhällsengagerade personer på platsen. Generaliseringar (men inte i statistisk mening) till 
andra platser och grupper kan med försiktighet göras via associering, dvs. genom jämförelser 
mot likartade förhållanden. En del har jag gjort, och därutöver försökt göra beskrivningar som 
kan ge läsaren möjlighet att gå vidare med hjälp av sina erfarenheter. 

Jag har avstått från direktkontakt med politiker och chefstjänstemän. Dessa tillhör dem jag 
vill nå med mitt skrivande, inte dem jag undersöker eller granskar. Det är därför jag dristat 
mig att förmedla boendes och lokalt verksammas bild av beslutsfattares agerande i offentliga 
sammanhang utan deras kommentar. Det är just detta perspektiv jag försöker redovisa och 
alltså inte en allsidig belysning av verkligheten. För beslutsfattare och andra vill jag heller inte 
bara beskriva en ytterstadsdel med problem. I bostadsbristens Stockholm borde det finnas 
förutsättningar att utnyttja läget till en förnyelse som gynnar såväl de nu boende och 
verksamma som de tillkommande. För självklart finns det inte bara problem utan också 
kvaliteter att ta tillvara och utveckla. Det är i detta sammanhang jag hoppas min text kan 
komma in och bidra till en ökad inifrånbaserad kunskap, och en bättre dialog mellan 
makthavare och boende/verksamma i ytterstaden. 

Läsanvisningar 
Texten är uppdelad i åtta kapitel utöver denna inledning. Dessa är skrivna så att de hjälpligt 
ska gå att läsa fristående. I kapitel 2 granskas förortsbegreppets förvandling och här ges en 
allmän bakgrund med fakta om Bredängs tillkomst och sociala situation. Kapitel 3 ägnas 
Ytterstadssatsningen, som är den ram inom vilken många av de aktiviteter utspelas, som 
ligger till grund för min berättelse. Intentioner såväl som granskningar av resultaten redovisas 
och kommenteras. Kapitel 4 och 5 tar upp de huvuddimensioner jag valt att beskriva Bredäng 
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i: trygghet och värdighet. Jag har valt dessa begrepp utifrån den problembild, som dominerar 
beskrivningen av oattraktiva stadsområden: dvs. bilden av platser som är otrygga att leva på 
och som man skäms att bo på. Alltså ställer jag frågan och diskuterar om Bredäng är en trygg 
plats respektive en värdig plats. Diskussionen förs utifrån teori och annan forskning som ställs 
mot resultat från den egna studien i Bredäng. Empirin ges ingen samlad framställning men 
belyses i kapitel 6 genom ett antal ”samtal” med några bredängsbor, vars berättelser haft stor 
betydelse för rapporten. Dessa ”samtal” avser förmedla bilder, som kan ge läsaren möjlighet 
till egen inlevelse och tolkning. För att ge helhet är de omfattande och försiktigt redigerade. 
Här berättas också historien om ”Kulturhuset Träffen” –  ett exempel på en i sig viktig fråga 
såväl som på kommunikationsproblemen mellan medborgare och beslutsfattare. Kapitlen 7-9 
innehåller en summering med slutsatser och några tankar om framtiden.  
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Kapitel 2. Utgångspunkter – Om förort och stad samt 
fakta om Bredäng  

När förorten blev med betong 
Att kalla en plats för betongförort innebär en negativ kritik. Åtminstone har jag aldrig hört 
någon tala om en ”trivsam betongförort” utan att i så fall vara ironisk. Inte heller en vacker 
eller ens spännande och livfull betongförort har jag hört talas om. Visst kan man påstå att det 
är spännande och livfullt i såväl Rinkeby som Skärholmen. Men då är det inte i bemärkelsen 
”betongförort” man talar om dessa platser, utan om något som i bästa fall kan uppstå trots att 
de också kan beskrivas som betongförorter.  

Men vad menas egentligen med ”betongförort”? Arnstberg (1999, s. 7) menar att det är 
liktydigt med ”miljonprogrammets flerbostadshus” Han betecknar begreppet betongförort 
som en ”genrebild, negativt laddad och fördömande” och som ”moraliskt inmutat av 
kritikerna”. Till slut jämför han också med begreppet stenstad och förespeglar möjligheten 
(som han ändå inte tror på) att ”betongförort” en gång också ska göra semantisk karriär: ”För 
idag är stenstaden ett positivt begrepp, men som bekant var det den loppbitna och tuberkulösa 
stenstaden med sina mörka gårdar, som var det starkaste argumentet för att bygga förorter.” 
(ibid. s. 8)  

Varifrån begreppet ”betongförort” kommer, har jag inte lyckats reda ut, men betongen som 
negativ symbol har använts i olika slags texter och i vardagligt tal åtminstone sedan slutet av 
1960-talet. I den danske arkitekten Jan Gehls inflytelserika bok ”Livet mellem husene” från 
1971 är det bilderna från storskaliga, ”betongdominerade” bostadsmiljöer, som får stå för de 
dåliga exemplen. Anna-Lena Löfgren sjunger 1967 nostalgiskt om ”Lyckliga gatan” med allt 
sitt liv och sin poesi som skövlats för att ge plats åt höghus i betong. 1975 ger 
Lekmiljörådet/socialstyrelsen (Insulander) ut boken ”Barnen och betongen. En rapport om 
barns villkor i en svensk förort”. Här är det Rosengård i Malmö, som är det hårt kritiserade 
exemplet. I en kommentar mot slutet kan man läsa: ”Bostadsområden byggs för människor. 
Om man ser på modern svensk stadsplanering i dag kan man ibland få för sig att detta faktum 
är helt åsidosatt.” (ibid. s. 93)   

Bilden av betong, som ett tekniskt problematiskt byggnadsmaterial, förknippat med 
oattraktiva höghusområden runt om i Europa förstärks av en undersökning av 20 speciellt 
problematiska bostadsprojekt i flera länder. Betongen står här för en klumpigt formad miljö 
med svåra underhållsproblem. (Power 1997, s. 58,59) ”Concrete was a hard, dominant and 
inflexible form, making the physical structure of mass estates appear beyond human control.” 
(Ibid. s. 97) 

Man skulle kunna säga att betongen svärtat ned förortsbegreppet och också bidragit till 
exkluderingen av en del stadsdelar – att så att säga krympa begreppet stad till att gälla 
”stenstaden”. Alltså, när begreppet stenstad blivit rentvättat och upphöjt blev det fler och fler 
som inte ville kännas vid de yttre stadsdelarna som ingående i själva staden. Från början var 
inte platser som Rosengård betecknade som förorter utan benämndes oftare bara 
”bostadsområden”. De första förorterna var villasamhällen för en i huvudsak välbärgad 
borgarklass som flydde stenstaden. De mer uppluckrade stadsdelar, som byggdes under 1940-, 
50- och 60-talen i snart sagt alla svenska städer kallades normalt inte förorter om de byggdes 
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som en utvidgning av kommunens huvudort/staden (utom kanske i Stockholm). Inte ens ett så 
tydligt exempel som Norrköpings Navestad kan jag erinra mig att någon kallade förort när det 
var nytt. Det var helt enkelt en stadsdel. Det var förstås inte ”stan” i den bemärkelse som 
ligger i uttrycket ”gå på stan”. Men förorten var då t.ex. Lindö, villasamhället vid Bråviken 
några kilometer utanför, med skog och åkrar emellan, ett ställe dit man kunde flytta om man 
hade råd. För de norrköpingsstudenter, som jag 1999 samtalade med om min gamla hemstad 
var det självklart att Navestad var en förort eftersom området såg ut som det gjorde. Dessutom 
undrade någon om man inte kunde kalla ett kvarter (Marielundsområdet) helt nära centrum för 
förort. Det är bebyggt med höga skivhus med fasader av betongelement, samt har låg status 
och sociala problem – dvs. det motsvarade väl deras bild av ”förorten”.  I studenters texter i 
ämnet urbangeografi har jag sett samma tendenser, och någon skriver om ”förorter och 
villaförorter”.2 Begreppet förort utan tillägg innefattar då inte längre den ”ursprungliga” 
villaförorten. ”Förorten är inte så mycket en geografisk fråga som en fråga om status och 
utseende och smak” skriver också Pär Eliaeson i antologin ”Förorten idag – en annan stad” 
(1999, s. 3), i ett försök att konstruera en positiv motbild.3 I samma antologi tas också 
Navestad upp som ett av exemplen (Lövgren), och Rosengård beskrivs under titeln 
”Betongförorten som tecken” (Ristilammi) där numera den sociala och framförallt den etniska 
”annorlundaheten” är det som utmärker förorten mer än det moderna och geografiskt 
betingade, som gällde under 1960-talet.  

En tillbakablick på förortsbegreppets tidigare utveckling ges i en kulturgeografisk 
undersökning (Ohre 1966). Här framgår att ”förort” officiellt användes om antingen avskilda 
tätorter eller tätorter utanför huvudortens administrativa gräns. Sedan 1950 anses inte 
begreppet ha använts i officiell statistik om tätbebyggelse inom huvudortens administrativa 
gräns oavsett eventuell avskildhet (ibid. s. 6). Den typiska förorten i rapporten är snarast 
villaförorten eller det gamla samhället, som ”invaderas av en svällande stad” men behåller en 
viss grad av självständighet. 

Förorten har, skulle man kunna säga, nu både flyttat till staden och kastats ut ur staden. När 
de tidiga, mer avskilda stadsdelarna byggdes kring Stockholm, när ABC-staden4 Vällingby 
beundrades av planerare och arkitekter från stora delar av världen, då var ”förort” så vitt jag 
har förstått det, ännu ett begrepp med ganska god klang, som gärna kunde användas om det 
nya för att markera platsernas relativa självständighet. Entusiasmen inför utflyttningen till 
dessa nybyggda områden från nedslitna innerstadsmiljöer har jag själv kunnat bevittna, och 
den finns väl dokumenterad i olika texter. Om fascinationen inför det nya har utflyttare också 
till Bredäng berättat för mig. 

Självklart tillkom inte det nya utan samtida kritik, vilket jag tidigare antytt men ej tänker 
utveckla vidare. Åren kring 1970, med studentuppror på många universitet och med den 
berömda striden om Almarna i Kungsträdgården kom ändå en vändning. Det moderna, 
rationella byggandet föll i onåd i allt bredare lager. Snart kom också bostadsöverskottet. ”I 
början av 1972 stod mer än 20 000 nya lägenheter outhyrda i landet, och antalet bara ökade 
månad för månad” (Rådberg 1997, s. 72). Många tomma lägenheter fanns i storskaliga 
                                                                 
2 Exemplet taget från hemtenta i Urbangeografi HT 2000, Södertörns högskola 
3 I en artikel av Anders Gullberg (1999) i ovan nämnda antologi kan man läsa, under en bild av Vällingby: 
”Detta är ingen stad. Förortsland breder ut sig över allt större arealer”. Men Gullberg använder själv i sin artikel 
begreppet stad på olika sätt – ibland om det hela och ibland om den ”riktiga” staden. Apropå Vällingby 
diskuterade jag våren 2000 med två äldre arkitekter om Vällinby (som båda har en positiv relation till) och 
förortsbegreppet. Båda var överens om att ”förort” innefattar såväl ”avstånd” som ”självständighet”. För den ene 
var begreppet neutralt och kunde appliceras på Vällingby. För den andre hade det en negativ anstrykning, och 
han var tveksam till att kalla Vällingby förort. ”Förstad” lät bättre i hans öron. ”Kanske förortsstad”, föreslog 
kollegan. 
4 ABC står för arbete, bostad, centrum och innebär just en markering av självständighet gentemot Stockholms 
centrum, som man ville göra sig mer oberoende av (se t. ex. Stockholms årsringar 1998) 
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områden i utkanterna av Storstockholm, Göteborg och Malmö. ”Betongförorten” blev en ratad 
”typ”, som inte platsade i de ”riktiga städerna”.  

Förortens exkludering från den ”riktiga” staden 
Staden har blivit en mer renodlad typ den också, men – just nu i alla fall – en 
eftersträvansvärd typ för de framgångsrika. Förorten som typ är däremot en plats för den  
avskydda betongen5, för ”gräsöknarna” och förlorarna. Förorten kan då frigöra sig från sin 
geografiska hemvist och från sin identitet som egen ”ort” med viss självständighet. Den kan 
till och med flytta nästan in till centrum som i norrköpingsexemplet. Även Södra 
stationsområdet på Södermalm i Stockholm kallas utifrån denna syn på förorten som en fysisk 
typ för ”en förort i staden” (Lilja 1999 s. 79 ff.). Samtidigt kan stora delar av det som formellt 
sett ingår i staden beskrivas som om det låg utanför. Så har Stockholms stad själv utgivit en 
bok med titeln ”Utanför staden. Parker i Stockholms förorter” (Andersson 2000). 

Andersson beskriver visserligen både ”goda” och ”dåliga” förorter, de senare 
representerade av exempel som Skärholmen. Hur som helst är detta språkbruk exkluderande. 
En sådan exkludering är kanske inte problematisk om man bor i en välmående 
”trädgårdsstadsförort” som Enskede med lovordade miljöer, som arkitekter och antikvarier 
slår vakt om. Men bor man i det som här och i andra sammanhang beskrivs som det dåliga, 
misslyckade är det en ytterligare belastning att alltid bli placerad utanför den stad man faktiskt 
bor i, betalar sin skatt till och vill känna sig delaktig i på samma villkor som andra stadsbor.6  

Jag vill påstå att detta avskärmande är en del i segregationsprocessen, där det mindre 
uppskattade inte tillåts befläcka det i dag upphöjda begreppet stad. Vårt nuvarande språkbruk 
betecknar den dominerande värderingen, och det drabbar dem, som blir ställda utanför det 
goda. För ”stad” är inget statiskt begrepp. Vi väljer själva – eller de som har starkast röster 
väljer – hur vi använder det. Och vi kan lika gärna tala om inner- och ytterstad och om 
stadsdelar när det gäller Bredäng, Skärholmen7, Tensta och alla de andra platserna utmed 
Stockholms tunnelbana – eller i andra städer. Detta är också i samklang med det officiella 
språkbruket. Förortsbegreppet kan gärna återgå till sitt mer geografiskt betingade ursprung. 

Enligt det gängse, diskriminerande språkbruket, är ändå Bredäng en betongförort – snarast 
också en riktigt typisk sådan. ”Betong – som i Bredäng” är titeln på en tidskriftsartikel av 
byggnadsantikvarien Johan Rittsél (1999) som  inleds med orden: ”Byggandet av Bredäng på 
60-talet blev starten i Stockholm för seriebyggande med nya metoder för betonggjutning”. 

Bredäng - en pionjär för miljonprogrammet 
Bredäng hänförs ofta till miljonprogrammet – det program för att bygga 1 miljon bostäder 
under 10 år, som antogs av Sveriges riksdag 1965. Egentligen var Bredäng lite före. Men man 
kan också säga att miljonprogrammet hade kommit igång redan före riksdagens beslut. Den 
tekniska utvecklingen och den enorma bostadsbristen hade redan för 1963 drivit upp 
                                                                 
5 I andra sammanhang behöver inte betong anses dåligt av expertbedömare. Moderna betongbyggnader av 
berömda arkitekter har också byggnadsminnesförklarats eller fått annat skydd av lagen. Det är mera 
”massbetongen” för ”massmänniskorna” som är den dåliga symbolen.  
6 Både i Bredäng och tidigare i Aspudden har jag mött exempel på irritation över att man som postadress inte har 
vare sig Stockholm eller namnet på den stadsdel där man bor utan ”Skärholmen” respektive ”Hägersten”.   
7 I Skärholmen har boende invänt också mot begreppet ytterstad i ”Ytterstadssatsningen”, med motiveringen att 
det markerar att utgångspunkten är ett ”innerstadsperspektiv”. Man har istället velat använda namnet 
”Skärholmssatsningen” för att komma ifrån alla tänkbara förringande epitet om sin stadsdel (Jensfelt, Blomberg 
och Hedberg 1999, s. 57). 
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bostadsbyggandet till över 80 000 och 1965, då beslutet fattades producerades nästan 100 000 
lägenheter (Vidén 2000). Den längre perioden 1960-1975 benämns ofta rekordåren. Enligt en 
tidigare utredning skulle en och en halv miljon bostäder byggas under denna tid. (Söderqvist 
1999 s. 26).     

Utbyggnaden av Bredäng gick snabbt och planenligt. Stockholms stad köpte marken, 
(dåvarande Jakobsbergs gård) 1961. Samma år var generalplanen och den första stadsplanen 
klara. Ansvarig för båda var Josef Stäck, Stockholms stadsplanekontor. Första inflyttning 
skedde 1963, stadsdelscentrum och tunnelbana öppnades 1965.  

I Bredäng gjorde den stora skalan på allvar entré: funktionalismens principer om husens 
placering förenades med produktionens krav och det gamla ledordet hus i park kom närmast att 
omtolkas till hus i landskap. [...] Här tilläts bebyggelsen dominera terrängen, men husen 
placerades samtidigt med stor hänsyn till landskapets form, som därigenom underströks. 
(Stockholms Årsringar 1998, s. 189) 

Mellan åren 1963 och 1965 byggdes i Bredäng 3 900 lägenheter i flerbostadshus varav de 
flesta i 8-9 våningars skivhus med ca 50 lägenheter i vart och ett. Dessa hus orienterades alla i 
nord-sydlig riktning för att få maximalt med sol till lägenheterna. Husen står med 50 meters 
lucka – varannan bilfri, varannan för parkering – och omger parkrum med skolor, daghem, 
lekplatser och grönska. Ett enhetligt utseende var ett mål i planen. Därför användes också ett 
fåtal fasadmaterial och kulörer. De höga husen fick vit ädelputs och terrasitputs. På vissa 
markerades fönsterband med mörkt grått. Alla fick platta tak och takfot av mörk, korrugerad 
plåt. Två- och trevåningshusen, som byggdes samtidigt men lite längre från centrum, fick i de 
flesta fall något mörkare färger men samordnades i stil med de högre husen. Längst från 
centrum byggdes 1965-1967 ca 300 småhus. Dominerande byggherre var Svenska bostäder 
som här lät uppföra över 2000 hyreslägenheter och också enfamiljshus för uthyrning. (ibid. 
och Rittsél 2000).  

Det enhetliga och välordnade markerades i stadsplanen också genom en betoning av det 
”stadsmässiga” – ett favorituttryck i många senare stadsplaner. Det är knappast något man 
idag associerar till den karaktär som Bredäng representerar. I planbeskrivningen kan ändå 
läsas:  

Bebyggelsen ska ha en stadsmässig karaktär bland annat därigenom att all mark inom 
bebyggelseområdena ges en bestämd användning och att man således undviker att lämna kvar 
små, insprängda naturrester, som blir värdelösa ur miljösynpunkt. […] Grupperingsprincipen 
avses ge orienterbarhet och formell stadga åt bebyggelsen. Detta är särskilt viktigt eftersom 
terrängen tvingar till krokiga vägdragningar. (Stockholms årsringar 1998, s. 190) 

Det rationella byggandet och den goda ekonomin gick hand i hand. Husen i Bredäng 
berömdes av stadsbyggnadsdirektören Torsten Westman för att vara ”de billigaste”, men ändå 
kunna ge en bra stadsplan (ibid. s. 189). Tekniken utvecklades underhand så att ett 
våningsplan (775 kvadratmeter) mot slutet bara tog fem till sju dagar att färdigställa. I början 
hade det tagit upp emot tolv (Rittsél 2000). Att bygga höghus i stor skala var något som ”låg i 
tiden” och enligt Lisbeth Söderqvists fallstudier i stockholmstrakten ingenting som arkitekter 
och kommunala planerare tvekade inför. Statliga granskare såväl som Stockholms 
Handelskammare ifrågasatte detta – av bostadssociala respektive marknadsmässiga skäl. Men 
kommunens företrädare och arkitekterna framhävde fördelarna. (Söderqvist 1999 s. 72, 140. 
Se också Rådberg 1997, s. 68 ff.) 
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Centrum i tegel och betong  
Som nämnts invigdes Bredängs centrum med tunnelbanestation redan 1965, innan stadsdelen 
var helt utbyggd. Centrum kom inte bara i tid, det var också ambitiöst när det gällde såväl 
utbud som arkitektur. Här rymdes många specialbutiker, bank, post, ungdomsgård och till  
och med ett EPA-varuhus. Dessutom var högstadieskola och folkbibliotek integrerade i 
centrum. Jon Höjer och Sture Ljungqvist var arkitekterna, som med tegel och betong gav detta 
centrum en egen, men i sig väl sammanhållen karaktär. Från bredängsbor har jag fått höra om 
ett centrum som man en gång var stolt över. När jag i mars år 2000 talar med arkitekterna om 
vad de minns från den tid när Bredängs centrum blev till är det strävan efter att integrera olika 
verksamheter, som de framförallt trycker på. Förutom kommersiell och kommunal service 
lyckades de också få med en hel del kontorslokaler. Bostäder var däremot inte något som varit 
aktuellt vid den tiden. En hel del tid hade de ägnat åt att utarbeta lösningar för att få 
samverkan mellan de olika verksamheterna att fungera. De minns också att allt gick snabbt, 
med inflyttning av boende såväl som i centrums lokaler. Några protester mot vare sig Bredäng 
eller centrum kan de inte erinra sig, och jämför här med Skärholmen, som blev hårt kritiserat 
redan då det var nytt. 

Trots att centrums fasader i huvudsak är klädda med rött tegel är det här som 
betongkaraktären är som mest framträdande – åtminstone från marknivå. Kraftiga utvändiga 
trappor till ovanvåningar och parkeringsdäck, pelare, ramper, delar av husfasader och murar 
av olika slag har alla synlig betong med mönster av formbrädor eller i vissa fall 
dekorgjutning. Tunnelbanans viadukt som sträcker sig tvärs över centrum består också av 
formgjuten betong. Marken är belagd med grå betongplattor.  

Centrums utseende och innehållsliga förfall har diskuterats länge bland de boende, vilket vi 
ska återkomma till. ”Inget åldras med sånt obehag som framtidsoptimismen” hör jag Carsten 
Thurfjell säga på radion8. Och detta kan lätt appliceras på Bredäng som helhet och speciellt på 
dess centrum. Betongen, som tidigare uttryckte en kraft och en optimism, som åtminstone den 
tidens ansvariga kunde känna sig stolta över, har fått en allt sämre klang. 
Byggnadsantikvarien Johan Rittsél menar ändå (1999) att ”materialet har stora möjligheter 
genom sin formbarhet” och hänvisar till ”mjukt svängda tak över de pelarlösa arkaderna och 
den smäckert utformade tunnelbaneviadukten”. På senare tid är det trots allt den smutsade 
betongen och den trasiga, rostande armeringen som präglat upplevelsen. Alltså en åldrad, 
förfallen optimism. Den bilden är svår att få till något positivt. Också Rittsel (ibid.) funderar 
på om det kanske är så att ”patinerad nyrenässans upplevs som romantisk medan sliten 
modernism bara känns trist”. Kanske, spekulerar han vidare, ska inte de moderna husen ha 
patina, som avslöjar deras ålder, av just den anledningen att deras modernitet kan sägas vara 
en del av deras karaktär.  

Hur antikvarierna kommer att ställa sig till upprustning av modernismens bostadsområden 
och speciellt till Bredäng med dess centrum är oklart. Inom bl a storstadssatsningen9 har 
Stockholms stadsmuseum studerat Bredäng, men ännu (april 2001) ej kommit till något 
resultat avseende eventuellt kulturhistoriskt värde. Rittsél ser positivt på målningen av 
betongen i Bredängs centrum, som han ser som ett ”restaureringsexperiment”. ”Byggnaderna 
kommer att återfå något av den fräschör de hade då de var nya utan att den ursprungliga 
färgsättningen förändras. Det ligger nära till hands att man annars väljer en annan kulör än 
betonggrått vid en kostsam ommålning som syftar till att gör en kritiserad centrumanläggning 

                                                                 
8 Apropå arkitektur på utställningen ”Vision och Verklighet” om modernismen på konstmuseet Lousiana, 
Danmark. Kulturradion, Sveriges Radio P1, 2000-10-31. 
9 Storstadssatsningen är en pågående (1999-2001) statlig/kommunal satsning på utsatta stadsdelar i våra 
storstadsområden, där det också ingår en byggnadsantikvarisk inventering av det moderna byggnadsbeståndet 
inom dessa områden som helhet.  
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mer attraktiv” (Rittsél 2000). Hösten år 2000 påbörjades målningen. I april 2001 är arbetet 
halvvägs. En ekonomisk kontrovers har för tillfället satt stopp.  

Förändring, förtätning  
Bredäng byggdes, som nämnts, efter en stadsplan signerad Josef Stäck och med den tydliga 
ambitionen att bygga billigt men också bra. När jag i mars 2000 intervjuar Jon Höjer och 
Sture Ljungqvist om centrum berättar de att de efter förfrågan av Svenska Bostäders direktör 
Albert Aronsson själva ritat ett alternativ med lägre hus som ”klättrade runt bergen”. 
Aronsson hade varit tveksam till dominansen av åttavånings skivhus i stadsplaneförslaget. 
Men Höjer och Ljungqvists skisser hade inte resulterat i några förändringar.  

Att en stadsdel med åren ändras och förses med kompletterande bebyggelse för specifika 
ändamål är vad man kan förvänta sig. Därutöver motiveras ofta förtätning med att 
befolkningstillskott behövs för att upprätthålla servicen i en åldrande, befolkningsmässigt 
”utglesad” stadsdel. På senare år har det blivit vanligt att miljöskäl används som motiv, även 
om sambanden inte är direkt enkla (Se t.ex. diskussion i Westford 1999). Också i Bredäng har 
kompletteringsbebyggelse skett genom åren med till exempel daghem, kontors- och 
industrilokaler och frikyrka. Under ett par decennier har efterfrågan på bostäder och den 
knappa tillgången på mark i Stockholms stad lett till upprepade utredningar om förtätning i 
olika stadsdelar. Såväl staden som privata intressenter verkar ständigt leta efter platser att 
bebygga. Bredäng skiljer sig här inte från andra stadsdelar. Än det ena än det andra förslaget 
har kommit upp och ofta oroat boende, som i sin tur reagerat med protester.  

Förslagen har varit många och jag vill här bara ta upp några, som tycks ha haft stor 
betydelse för området och de boende. Två större förtätningar genomfördes 1990-1991. Dels 
byggdes då Ålgryteskolan om till bostäder och den före detta skolgården bebyggdes med små, 
tvåvåningshus med bostäder med markkontakt (se karta sid. 19). Mot detta projekt var det 
starka protester. Såväl områdets stadsplanearkitekt Gunnar Lantz10 som ett par av mina 
informanter minns väl att det var några som drev saken hårt. Idag tycks alla nöjda över detta 
tillskott i miljön. Vid Vita Liljans väg/Tempelriddarvägen byggdes ungefär samtidigt ett hus i 
vinkel och tre punkthus (se karta sid. 19). En av mina informanter, som bodde i kvarteret 
beskriver de omfattande protesterna och hur han fortfarande tycker att vinkelhuset förtar 
intrycket av området och att det nya inte passar in ”i stilen”.  

Påbyggnad och fasadrenovering av trevåningshus, som samtidigt försetts med hiss har 
också gjorts. Jag har inte hört annat än att detta tagits emot väl. Däremot berättar en av de 
intervjuade att Svenska Bostäder en gång föreslog att man skulle bygga på de gröna gårdarna 
mellan skivhusen, vilket de boende lyckades avstyra. Av protestlistor jag fått se framgår också 
att det 1990 funnits förslag att bebygga såväl Campingplatsen som två bollplaner. I samma 
protestskrivelse ondgör sig undertecknarna över all trädbevuxen mark som redan tagits i 
anspråk, samt undrar om staden tror sig kunna mildra ungdomsproblemen om man tar ifrån de 
unga de få platser de har att spela boll på. Den senaste propån om förtätning kom genom 
Gatu- och fastighetskontorets ”Gluggutredning” våren 2000. För Bredängs del har numera 
alla förslag dragits tillbaka. (Se vidare kapitel 7)  

Också inom Ytterstadsatsningen har diskuterats förslag till förtätning som i princip fått stöd 
av boende i Bredäng och Sätra. Det gäller omdisponering av överdimensionerad vägmark vid 
Skärholmsvägen. Våren 2001 fanns olika alternativ utarbetade av stadsbyggnadskontoret. All 
förtätning uppfattas alltså inte negativt av de boende. Så tycks det också redan från början 
varit flera som uppfattade bebyggelsen vid Ålgryteskolan som positiv, bara parken inte 
                                                                 
10 I intervju 2000-09-26. 
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berördes. Från många håll har jag också hört förslaget att man borde bygga bostäder i 
centrum. Ett par av informanterna tar spontant upp detta. Så gör också arkitekten Gunnar 
Lantz, som länge arbetat med stadsplaner i området, och så föreslår de boende redan i den 
refererade protestskrivelsen 1990.  

 

Bredäng i siffror 
Stockholms stad har en utvecklad statistikproduktion om alla tänkbara aspekter på staden och 
dess delar. Här tar jag upp bara några få allmänna karakteristika samt några faktorer, som i 
huvudsak beskriver det sociala tillståndet och den sociala förändringen. Det är sådant som 
gång på gång förts fram i samtal och som märks när man rör sig ute bland människor i 
Bredäng.  

Först något om läge och arealer. Bredäng är en av fyra stadsdelar inom Skärholmens 
stadsdelsområde. De övriga är Sätra, Skärholmen och Vårberg. Alla fyra har byggts upp kring 
tunnelbanan. Bredäng, som var först, gränsar till den äldre villaförstaden Mälarhöjden i 
Hägerstens stadsdelsområde. Med tunnelbanan tar det ca 20 min till T-centralen i Stockholms 
centrum. Totalt rymmer Bredäng 209 ha land samt en del vatten. Söder om Bredäng ligger 
Sätra. I väster finns Mälaren med bad och campingplats och stort friluftsområde. I öster utgör 
motorvägen E4/E20 gräns. 

Befolkningen i Bredäng per sista december 1999 var 8946 invånare. Skärholmens 
stadsdelsområde hade då totalt 30 477 invånare och hela Stockholms stad 743 703. 
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Folkmängden i Bredäng var som i de flesta nybyggda områden som högst några år efter 
utbyggnaden. Under 1970- och 80-talen minskade befolkningen, skolor stängdes och man 
planerade för en fortsatt minskning. Kring 1990 bröts trenden i Bredäng liksom hela 
stadsdelsområdet. Många har under det senaste decenniet flyttat in från andra länder, och 
andelen barn har ökat på senare år. Följande tabell sammanställd av data från Stockholms 
utrednings- och statistikkontor (USK)11 ger en viss inblick i de befolkningsförändringar som 
skett i Bredäng samt några jämförelser med läget i hela Stockholm. 

 

Befolkning Bredäng Bredäng  
% 0-15 år 

(Stockholm 
% 0-15år) 

Bredäng 
% utl. bakgr. 

(Stockholm Totalt 
% utl. bakgr.) 

1967 (högst hittills) 12 275 - - - - 
1983 8 700 25.1 (12.6)12 ca 15 (ca 13)13 
1990 8 157 20 (15) - - 
1999 8 946 22 (16) 38 (20) 
2007 (prognos 1999) 9 197 24 (17) - - 

Bredäng är alltså och förväntas för de närmsta åren fortsätta vara en förhållandevis barnrik 
stadsdel. Andelen invånare med så kallad utländsk bakgrund har stigit markant under 1990-
talet och ligger 1999 långt över genomsnittet i Stockholm. Stadsdelen Skärholmen ligger ändå 
klart högre med 48% invånare med utländsk bakgrund. I innerstaden är andelen däremot bara 
13.5 %. Andelen yngre ålderspensionärer (65-74 år) är för närvarande hög i Bredäng: 10% 
jämfört med 7% i hela staden (1999). Totalt sett är andelen ålderspensionärer 17 % i Bredäng 
och förväntas minska något. Ungefär detsamma gäller för staden som helhet. Hela 
Stockholms stad  genomgår alltså en viss föryngring, som väntas fortsätta i takt med en ökad 
inflyttning av i huvudsak yngre personer.  

Ur USK:s statistik enligt ovan kan också utläsas om Bredäng att: 
 

- Medelinkomsten är lägre än i staden som helhet:151 800 resp. 196 100  kr/år 
(1998) 

- Förvärvsfrekvensen är lägre: 63.3% jämfört med 72.5% i hela staden (1998) 
- Den öppna arbetslösheten är högre: 5.5% jämfört med 3.5% i hela staden (1999) 
- Hushåll med försörjningsstöd är vanligare: 17.1% jämfört med 9.6% i hela staden 

(1998) 
- Andelen förtidspensionärer är högre: 9.0% jämfört med 5.8% i hela staden (1998)  
- Antal sjukpenningdagar per försäkrad är högre: 19.5/år mot 10.6/år i hela staden 

(1998) 
- Andelen invånare med eftergymnasial utbildning är lägre: 25.5% av de som har 

svensk bakgrund14 och 25.9% av de som har utländsk bakgrund jämfört med 
47.4% respektive 33.4% i hela staden (1999). 

Det är alltså tydligt att Bredäng så här grovt sett har ett sämre ekonomiskt och socialt tillstånd 
än genomsnittet i Stockholm. Jämfört med stadsdelen Skärholmen är tillståndet fortfarande 
något gynnsammare utom på en punkt: Skärholmsborna har i betydligt större utsträckning 
eftergymnasial utbildning. Denna ligger helt i nivå med staden som helhet. För framtiden kan 
                                                                 
11 Använda källor är Områdesbeskrivning för Skärholmen (12) 1985, Statistisk årsbok för Stockholm 1999, 
utdrag från www.usk.stockholm.se (2000-10-23). 
12 Andelen avser år 1980. 
13 Ingen exakt definition kunde hittas i källan, Områdesbeskrivning 1985. (I Statistiska årsboken anges för hela 
staden andelen 15% för år 1985 definierat som: utrikes födda samt utländska medborgare.) 
14 Avser svenska medborgare födda i Sverige. 
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detta vara en faktor av betydelse. Bredäng som ”arbetarstadsdel” ger sig också till känna i 
områdesbeskrivningen från 1985, medan Bredäng som ”invandrarstadsdel” är en nyare 
företeelse. 

I enlighet med kultursociologen Pierre Bourdieus samhällsanalys kan man se Bredäng som 
en stadsdel med lågt ”kulturellt kapital”. Låg utbildningsnivå och mångas utanförskap 
beroende på framförallt invandring medför brist på sådan kompetens och sådant kontaktnät 
som ger anseende och goda möjligheter till inflytande i samhället. (Se t.ex. Bourdieu 1995, s. 
16 ff.) 

Alldeles uppenbart för den som besöker Bredäng är att här rör sig många äldre svenskar, 
medan många yngre talar andra språk eller talar svenska med brytning. I den refererade 
statistiken syns detta bara delvis. I den yngsta åldersgruppen (0-15 år) är andelen med 
”utländsk bakgrund” ungefär densamma som för gruppen över 65 år – 24% respektive 22 %. 
Den allmänna statistiken visar inte det faktum att många barn, som är födda som svenska 
medborgare ändå har ett annat hemspråk. En kartläggning 1999 av äldre förskolebarn, gjord 
för skolans behov, visar att två tredjedelar av bredängsbarnen hade ett annat hemspråk än 
svenska.15  

                                                                 
15 Uppgifterna har hämtats från ett meddelande (annons) från Skärholmens stadsdelsnämnd i ”Mitt i Söderort” 24 
oktober 2000. Motsvarande undersökning genomfördes också år 2000 men då bara i den kommunala förskolan. 
Resultatet var dock ungefär detsamma. I stadsdelen Skärholmen hade vid båda tillfällena över 80% annat 
hemspråk än svenska.  
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Kapitel 3. Ytterstadssatsningen  

Ytterstadssatsningen har som mål att skapa rättvisa levnadsvillkor i storstaden genom lokala och 
konkreta åtgärder. Det är de boende i de utvalda stadsdelarna som bestämmer hur deras område 
ska förändras och utvecklas. Staden bidrar med resurser och kunskap. Det är en långsiktig 
satsning som ska pågå i många år. 

Intentioner och omfattning 
Texten ovan återger målen som de formuleras bland annat i broschyren ”Ytterstadssatsningen 
– the Outer City Project” hösten 1998 efter ett turbulent år med bl. a totalstopp för nya beslut 
under våren. Trots detta andas texten en stor optimism: 250 förslag var under arbete och man 
beräknade att 200 miljoner kronor skulle omsättas 1998 i de tretton utvalda stadsdelarna: 
Akalla, Husby, Tensta, Rågsved och Fagersjö (start 1995), Hässelby Gård, Rinkeby, 
Hökarängen, Östberga och Skärholmen (start 1996) samt Bredäng, Sätra och Vårberg (start 
1997). Vidare skriver man: ” Det nuvarande programmet omfattar insatser på 500 miljoner 
kronor t.o.m. 1998. […] Nu deltar omkring 1500 personer i grupperna. Närmare 4000 möten 
har hållits med ett par hundra olika grupper.”  

I samma broschyr berättas att arbetet koncentreras till ”de mest utsatta områdena i 
Stockholm, d.v.s. de stadsdelar som har den högsta arbetslösheten, det största 
socialbidragsberoendet, det lägsta valdeltagandet m.m.” För att nå det övergripande målet 
”rättvisa levnadsvillkor i hela staden” ska Ytterstadssatsningen vara både ett ”socialt och 
fysiskt projekt”. På kort sikt ska de fysiska åtgärderna prioriteras, d.v.s. ”att komma tillrätta 
med de mest akuta bristerna i närmiljön”. Men: ”På längre sikt kommer projektet att inriktas 
på att bryta de negativa sociala strukturerna”. Ett delmål anges vara att bidra till minskad 
arbetslöshet. Därför bildades Ytterstadskonsulten där tidigare arbetslösa arkitekter och 
ingenjörer från de utvalda stadsdelarna fått del av projekteringsuppdragen inom 
Ytterstadssatsningen och ”Vid entreprenadupphandling förordas att arbetslösa i dessa 
stadsdelar ska ha företräde till de arbetstillfällen som skapas”. 

I broschyrens text nämns ingenting om ”segregation” eller frågor som rör invandring eller 
diskriminering. Endast i en karaktärisering av de ingående stadsdelarna finns andel boende 
med utländsk bakgrund med, och ett enda ”integrationsprojekt” finns med i listan över 
aktuella projekt 1998. Därutöver konstateras att den uttalade policyn att all kommunikation 
ska ske på svenska varit omdiskuterad. 

Underifrån, upp och bort? 
Beskrivning av organisationen och dess förändringar upptar en stor del av nämnda broschyr. 
Samtidigt som underifrånperspektivet – att det är de boende som ska bestämma – understryks 
är det tydligt att organisationen i praktiken är på väg att byråkratiseras och inordnas i stadens 
förvaltningskultur. Beslutsvägarna, som i början var korta med direktkontakt mellan de 
boendes samverkansmöte och Gatu- och fastighetskontoret med sin nämnd, kom efter 1998 att 
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gå via stadsdelsnämnderna, som nu skulle yttra sig i alla ärenden. Tidigare kunde också 
mindre projekt eller delar av projekt beslutas direkt av projektledningen.  

Hösten 1998 hade Ytterstadssatsningen ett centralt kansli med 12 anställda samt 22 
projektledare och ett antal assistenter ute i stadsdelarna (Ibid.). Det fanns möteslokaler där de 
boendes arbetsgrupper kunde träffas för att diskutera sina projekt och träffa de tjänstemän och 
konsulter, som skulle stötta de boende och deras idéer. I Bredäng var Anders Petersson 
projektledare sedan starten i januari 1997. I mars samma år började samhällsplaneraren Kajsa 
Larsson som assistent i projektet. 

År 1998 var ett valår precis som 1995, det år Ytterstadssatsningen startades. Vid båda 
tillfällena var Ytterstadssatsningen en av de mer diskuterade valfrågorna. Projektet startades i 
all hast, med Annika Billström, socialdemokrat och dåvarande gatu- och fastighetsborgarråd, 
som drivande kraft. De borgerliga partierna var emot projektet, som därför kom att uppfattas 
som ett ”sosse-projekt” och som ”valfläsk” till de fattiga stadsdelar, där socialdemokraterna 
har sitt starkaste stöd, men där valdeltagandet samtidigt är lågt.  

Den lösliga organisationen, med den uttalade viljan att lägga ut en del av beslutsmakten till 
folket i ytterstaden tycks också ha lett till att människor under en tid fick mer att säga till om i 
frågor om närmiljön t.ex. Detta har jag själv kunnat bevittna från Bredängs horisont och tagit 
del av via media och rapporter. Att vare sig organisationen eller ekonomin var bestämda och 
att Gatu- och fastighetsnämnden blev beslutande i ärenden av social karaktär kan antas bero 
på intresset att komma igång och visa kraft före valet 1995. Allt detta kan man beklaga, även 
om man respekterar modet och den goda viljan till en faktisk maktförskjutning.  

Kanske hade det varit möjligt att få en bred politisk majoritet för ett sådant projekt? Eller så 
hade de borgerliga partierna aldrig gått med på att låta ”vanligt folk” så här kollektivt få 
inflytande över sin närmiljö, och till och med hjälp med att förverkliga sina idéer? Rimligen 
hade det ändå gått att förankra Ytterstadssatsningen bättre i Stockholms stads 
förvaltningskultur. Mycket borde ha gjorts för att förbereda och mildra konflikter, som kunde 
förutses och för att försäkra sig om en säkrare utveckling över tiden.  

Hur som helst blev projektet uppskattat av många boende i ytterstaden och fick en hel del 
positiv uppmärksamhet i pressen. I valrörelsen 1998 var det bara moderata samlingspartiet 
som talade för en nedläggning av projektet, och efter maktskiftet har de borgerliga partierna 
fortsatt att administrera Ytterstadssatsningen. Beslutsvägarna har dock ytterligare förlängts, 
och stadsdelsnämnderna har i princip tagit över den lokala makten genom sin rätt att prioritera 
mellan olika förslag. Resurserna har successivt krympts. De centrala medlen till löner 
krymptes, så att assistenter och vissa projektledare måste sägas upp i början av 1999. Inför år 
2000 fick i princip alla kvarvarande projektledare sluta, då de centrala medlen helt upphörde. 
Det blev då upp till stadsdelsnämnderna att driva verksamheten vidare på egna medel eller 
med hjälp av de kommunala bostadsbolagen, som ålagts ett utökat ansvar.  

Sedan januari 2000 finns ingen projektledare placerad i Bredäng och heller ingen lokal för 
de boendes arbetsgrupper att ha möten i. En person placerad i Skärholmen ansvarar för 
projekten i Bredäng och Sätra. Ytterstadssatsningen ordnar inte längre några 
samverkansmöten, de offentliga möten där beslut och prioriteringar ska göras. Detta får de 
boende göra själva genom Bredängs Utvecklingsråd (BUR). Tillkomsten av BUR kan i sig 
sägas vara ett resultat av Ytterstadssatsningen. Den bildades i en tid då många trodde att 
Ytterstadssatsningen skulle läggas ned helt. 

Var och en som varit aktiv en tid har kunnat vittna om hur upplevelsen av att ha reella 
möjligheter att påverka successivt minskat. I den senaste ordningen behandlas förslag från 
Ytterstadssatsningens aktiva inte mycket annorlunda än andra önskemål från allmänheten. 
Projektledningen måste få godkänt av ett samverkansmöte för att få del av 
Ytterstadssatsningens medel, men stimulerar inte som tidigare arbetsgruppernas idéer och 
arbete. 
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I ett pågående projekt (Gröna stugans park) upphörde kontakten helt med arbetsgruppen 
under år 2000. Arbetet drevs vidare inom Gatu- och fastighetskontoret i kontakt med den nya 
projektledaren, som var placerad i Skärholmen. På ett samverkansmöte under hösten 2000 
uttryckte stadsdelsnämndens representant Helena Rydell inget intresse för att ta kontakt med 
den ”försmådda” arbetsgruppen. Hon meddelade att ett förslag skulle skickas för samråd ”i 
vanlig ordning” vid lämplig tidpunkt. Det förslag som i början av april 2001 sedan en tid 
funnits på Gatu- och fastighetskontoret, har trots löften och flera försök från bibliotekarien 
ännu inte hittat vägen till Bredängs bibliotek, där det skall visas för allmänheten.  

Invånarnas minskade delaktighet i Ytterstadssatsningen kan illustreras av antalet offentliga 
möten med samverkansgruppen samt antalet aktiva arbetsgrupper (enligt protokoll samt 
muntligt av Anders Petersson maj 2001). År 1998 hade samverkansgruppen nio möten och det 
fanns 16 aktiva arbetsgrupper. År 2000 hölls tre samverkansmöten och bara 
”Närmiljögruppen” var aktiv. Föreningen Bibliotekets vänner, tillkommen med viss hjälp av 
Ytterstadssatsningen, arbetar dock vidare.  

Klok idé eller ett ansvarslöst demokratiexperiment? 
Ytterstadssatsningens framväxt och utveckling har granskats och beskrivits såväl inifrån 
genom Gatu- och fastighetskontorets försorg som med hjälp av Stockholms utrednings- och 
statistikkontor och externt anlitade forskare. Jag kommer helt kort att ta upp något om vad 
som sagts, och kommentera utifrån egna erfarenheter från möten och intervjuer i Bredäng.  

I skriften ”Ytterstadssatsningen – en lägesrapport september 1997” från Stockholms gatu- 
och fastighetskontor beskrivs den turbulenta början där bland annat en styrgrupp med 
förvaltningschefer och representanter för de kommunala bostadsbolagen tillsattes och 
avvecklades.  

Styrgruppen hade inledningsvis några sammanträden varefter den lades ned eftersom dess 
funktion aldrig blev den planerade. Från början hade antagits att samverkansgrupperna relativt 
snabbt skulle välja åtgärder i sina områden i så stor omfattning att någon måste prioritera mellan 
dem. Nu blev samverkansgrupperna aktivare och arbetade igenom sina förslag mycket 
grundligare än vad som kunde antas i förväg. I praktiken har därför så gott som alla 
åtgärdsförslag från samverkansgrupperna kunnat godkännas. Det bildades också en 
tjänstemannagrupp för att bereda förslagen inom förvaltningarna. Även denna grupp blev 
överflödig beroende på att samverkansgrupperna själva arbetade igenom sina förslag så väl. 
(Ibid. s. 3) 16 

Betyget för det lokala arbetet och de engagerade boendes ansvarstagande är här över 
förväntan. Boendegrupperna föreslog förnuftiga förändringar och visade det ekonomiska 
ansvar som krävdes. Detta är helt i överensstämmelse med mina erfarenheter från Bredängs 
samverkansmöten liksom i andra projekt där boende medverkat. Omtanken om det allmännas 
ekonomi har gjort sig påmind flera gånger på samverkansmötena i Bredäng. 

Naturligtvis hör till saken att ekonomin i början av Ytterstadssatsningen syntes synnerligen 
gynnsam. Kommunfullmäktige avsatte 500 miljoner i budgetbehandlingen för 1995 (ibid. s. 
2). Hur länge dessa pengar skulle räcka var inte tydligt utsagt, men tolkades senare att gälla 
till och med 1998. Tidigare var det en allmän uppfattning att nya pengar skulle kunna tillföras 
tidigare. (Se vidare: Denvall och Lahti Enmark 1999, s. 145.) 

                                                                 
16 Enligt  citat i en senare utvärdering (Denvall och Lahti Edmark 1999, s. 66) framgår att revisorerna dragit 
slutsatsen att styrgruppen lades ned därför att den inte fungerade – p.g.a. inre motsättningar, där övriga 
förvaltningar och bolag kände sig åsidosatta , var missnöjda med gruppens funktion och arbetsformer mm.  
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I lägesrapporten (ibid. s. 2) återges delar av Annika Billströms skrivelse till Gatu- och 
fastighetsnämnden i februari 1995. Där föreslår hon: ”uthålliga och samordnade insatser på 
såväl kort som lång sikt över ett brett fält för att vända den negativa utvecklingen i många av 
stadens förorter.”17  Här refereras också det arbetsprogram som Gatu- och fastighetsnämnden 
godkände i september 1995 (GFN 1995-09-05 § 42). Där står bl. a. :  

Ytterstadssatsningen har som mål att vända den negativa utveckling som pågått under lång tid 
och resulterat i en alltmer segregerad stad. En process som vänder utvecklingen och som 
bekämpar segregationen måste sättas igång. 

Vidare står om vikten av ett brett engagemang och behovet av såväl sociala som fysiska 
åtgärder. Arbetslösheten beskrivs som den grundläggande orsaken till många problem och 
”kraftfulla arbetsmarkandsåtgärder blir därför ett viktigt inslag i processen”. Dessutom påtalas 
att kommunal och kommersiell service behöver anpassas till nya förutsättningar.  

Arbetsprogrammet är alltså mycket tydligt vad gäller målen att bekämpa segregationen och 
att skapa nya arbeten i de utvalda stadsdelarna. Behovet av förnyelse av den fysiska miljön 
nämns därefter, och kan därför för läsaren synas som snarast mindre viktigt. Så här i efterhand 
vet vi ändå att det var det senare som kom att dominera totalt, vilket också den tidigare 
refererade broschyren från 1998 anpassats till. Dessutom är det den fysiska miljön, som är 
Gatu- och fastighetsnämndens ansvarsområde, varför det med denna nämnd som huvudman 
knappast skulle kunna bli en övervikt för socialt inriktade projekt. I lägesrapporten från 1997 
berättas också att kommunfullmäktige beslutat om integrations- och arbetsmarknadssatsningar 
i annan ordning (ibid. s. 4) och att därför ”Ytterstadssatsningens uppdrag efterhand renodlats 
till att genomföra fysiska åtgärder till gagn för stadsdelarna”. Här finns alltså en striktare 
begränsning än vad den senare broschyren visar upp. Där utlovas ju mera sociala åtgärder i ett 
senare skede av Ytterstadssatsningen.  

I en omfattande och mycket kritisk utvärdering kan man bl.a. läsa: 

Ytterstadssatsningen kan beskrivas som ett ”svart får” i Stockholms projekt- och 
förvaltningsvärld. Dess underifrånperspektiv påverkar arbetssättet; de boende bestämmer vilka 
projekt som kunde vara lämpliga och lägger upp planer för deras genomförande. Detta sätt att gå 
tillväga krockar med den traditionella förvaltningsmetoden, vilken är att få direktiv uppifrån och 
följa dem på ett korrekt sätt. Många av konflikterna som beskrevs ovan har sina rötter i denna 
skillnad. På ett sätt kan man kanske påpeka att det varit lite naivt att sätta igång YSS utan att ha 
ordentligt på fötterna i denna fråga. Trots allt har det funnits mängder av tillgänglig kunskap 
inom staden. Åtskilliga tjänstemän har arbetat med förortsfrågor sedan 20-30 år tillbaka och det 
finns en omfattande kunskap inom regionens forskarvärld kring dessa frågor. I de 
bakgrundsbeskrivningar vi tagit del av saknas helt referenser utanför projektets egna intentioner. 
(Denvall och Lahti Edmark 1999, s.157) 

Utvärderingen är särskilt kritisk mot det faktum att fysiskt inriktade projekt givits en så 
dominant ställning, dels mot bakgrund av vad som inledningsvis förespeglats i till exempel 
arbetsprogrammet, dels därför att fysiska åtgärder prövats så många gånger förr, och inte visat 
sig var något verksamt medel mot segregation. 

Det första vill jag helt instämma i efter att ha upplevt den frustration som boende – inte 
minst nya svenskar18 – upplevt när det som inledningsvis fördes fram som huvudmål så 
                                                                 
17 Observera att ”förort” här används, vilket jag inte sett i någon annan officiell text i anslutning till 
Ytterstsdssatsningen. 
18 Nya svenskar är det begrepp jag ofta valt att använda för invandrade personer, som är medborgare eller 
åtminstone i färd med att bli det, men ändå inte är helt inlemmade i det svenska samhället och kulturen. Jag har 
valt detta begrepp för att personer ur denna grupp själva benämnt sig så, då man inte vill se sig själva som ”eviga 
invandrare”. För mig, som annars arbetar i österled och är bekant med begreppet ”nya ryssar”, som har en helt 
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småningom slutade gälla. Det är tämligen självklart att de som står utanför och vill integreras 
i det svenska samhället vill ägna sina krafter direkt åt sådant som de tror är ägnat att 
överbrygga de hinder som rests mot dem. Att det då måste handla mer om möjligheter till 
möten än om fasadrenovering och belysningsprogram är lätt att inse.  

Ändå vill jag påstå att arbete med fysiska projekt också kan motverka segregation. Jag vill 
inte påstå att det är det mest verksamma medlet. Men här finns en poäng som jag vill ta upp 
nu och återkomma till längre fram. Poängen är att de stora grupper boende och besökare – inte 
minst de boendes egna vänner och arbetskamrater – som uppfattar den fysiska miljön som 
undermålig kan få en mer positiv uppfattning om platsen, om den ”snyggas upp”. 
Förhoppningsvis kan några fler förmås att bo kvar längre. Och de aktiva, som själva har varit 
delaktiga, har därigenom skaffat sig lite av vad Lynch (1984 s. 205 ff.) kallar ”kontroll”, 
vilket han anger som en grundläggande kvalitet i ”den goda staden” – ofta saknad i 
hyresboende.19 Och den bild man har att visa upp kanske då inte längre skvallrar om ”slum”, 
som faktiskt är en benämning på Bredäng, som flera boende själva använt i intervjuer och 
under möten jag deltagit i. 

Många äldre, infödda svenskar har varit delaktiga i Ytterstadssatsningens projekt, vilket av 
såväl tjänstemän som utvärderare setts som problematiskt med hänsyn till bristande 
representativitet. Dessa äldre har ofta varit intresserade av fysiskt inriktade projekt, som bättre 
belysning och upprustning av centrala platser. De äldre har mindre möjlighet att flytta. De bor 
kvar, ofta missnöjda, i sina alltmer förfallna områden och beklagar för alla som vill lyssna hur 
dåligt allt blivit. Men att få med dem i en positiv process kan ge dubbla vinster. Det primära 
resultatet blir nöjdare, mer välmående pensionärer (och personer ur övre medelåldern) som 
sprider goda historier om sin stadsdel istället för dåliga. Dessutom, om fler svenskar stannar 
och trivs, kan det i bästa fall ge bättre förutsättningar för att inflyttare från när och fjärran ska 
hitta ett lokalsamhälle som går att integreras i.    

I områden som Bredäng är pensionärerna en stabil nyckelgrupp men de är samtidigt i vissa 
avseenden segregerade från samhället genom låga inkomster, ensamboende, diskriminerande 
bemötande etc. Att tillmötesgå dem, tillgodogöra sig deras arbetskapacitet och stärka deras 
nätverk bör då inte betraktas som ointressant. Här har Ytterstadssatsningen lyckats ganska väl, 
som jag ser det.  

Fler vägar till bättre miljö och integration hade kunnat prövas. Det hade till exempel kunnat 
gynna integrationen om man hade kunnat satsa på aktiviteter där de nya svenskarna fått ta 
plats och där inbodda svenskar fått bättre kunskap om de nya. Så har det knappast varit, utan 
de nya som vågat sig med i grupper och på möten har inte sällan behandlats som avvikande av 
övriga deltagare.20  Så, visst håller jag med utvärderarna om att det är dåligt att de sociala 
projekten kom bort. Man missade, som jag ser det, många demokratiska möjligheter genom 
att inte ens försöka kombinera, fysiska och sociala projekt när man nu trots allt hade ett så 
generöst anslag. Detta får skyllas på organisationen centralt. Viljan hos projektledaren i 

                                                                                                                                                         
annan och tveeggad innebörd, är detta begrepp ändå inte invändningsfritt. Dessutom borde i konsekvensens 
namn vi som har rötter i Sverige kallas ”gamla svenskar”, vilket både kan missförstås och har en trist klang. För 
att undvika missförstånd använder jag hellre begreppet ”inbodda” svenskar. Detta får omfatta såväl infödda 
personer som sedan länge acklimatiserade individer, vilka kan ses som svenska/nordiska kulturbärare. 
19 ”Kontroll” i Lynch mening har med delaktighet såväl som trygghet att göra. Det är en både fysisk och social 
dimension. För en vidare genomgång av begreppet och övriga ”dimensioner” för beskrivning av ”The good city 
form” se t. ex. Berglund (1996). 
20 Problemet att integrera de nya svenskarna i kollektivt ansvarstagande för närmiljö och skola är kända, och har 
påvisats också av aktiva inom Ytterstadssatsningen. I ett föredrag i Bredäng 2000-11-22 berättade Sonia 
Sherefay om erfarenheter från Tensta-Rinkeby av försök att integrera människor utan demokratiska traditioner i 
sådan verksamhet. Den kunskap hon förmedlade om möjliga metoder var ny för mig och såvitt jag förstått för de 
flesta åhörare. Därför kan man heller inte klandra ”de inbodda” svenskarna för att de inte klarat av denna 
integration inom Ytterstadssatsningens ram. För detta skulle såväl information som experthjälp ha erfordrats 
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Bredäng att arbeta med integration har varit tydlig. Men här finns också ett motstånd, som vi 
kan kalla främlingsrädsla och ibland främlingsfientlighet i befolkningen (och som alls inte är 
unikt för Bredäng). Detta har Ytterstadssatsningen knappast haft några medel att bearbeta. 

Kritiken mot Ytterstadssatsningen som ett politiskt projekt och ett sätt att få nödvändiga 
reparationer att framstå som en framtidssatsning förs också fram av en del boende i Bredäng. 
Den socialdemokratiska profilen har gjort det svårt för invånare med andra politiska 
preferenser att delta. En upplevelse av att de stora pengarna redan var bestämda till andra 
stadsdelar – de som alltid får – innan Bredäng ens kommit med har också förmedlats av några 
intervjuade. Hanteringen av projektet Kulturhuset Träffen (Se vidare kapitel 6) – det enda 
riktigt nya och faktiskt en satsning för integration – har lämnat efter sig en ytterligare stärkt 
känsla av att ”ingen vill satsa på oss i Bredäng”. Detta sagt med reservation för att 
Ytterstadssatsningen inte är slut och frågan om Kulturhus i Bredäng ännu 2001 inte är 
avgjord. 
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Kapitel 4. En trygg stad? 

Är den modernistiska staden21 otrygg? 
Trygghet och stadsmiljö är ett outtömligt tema. Beskrivningar finns från olika tider och olika 
slags miljöer. Det må gälla segregerade ytterstadsområden likaväl som stadskärnor, vår tid 
likaväl som 1800-talet eller medeltiden. Föreställningen om storstaden som en farlig plats är 
vitt spridd. I rasismens spår och i samband med medias skildring av våldshändelser, har också 
mindre städer och orter framstått som farliga, åtminstone för vissa, utsatta grupper. Diskursen 
om trygghet har däremot skiftat över tiden. Frågorna såväl som perspektiven har ändrats.  

Upplevelsen av trygghet/otrygghet är grundläggande för hur man väljer att använda sin stad 
– när, var och hur man rör sig. En bristande trygghet i den offentliga miljön hotar det ideal, 
som under 1900-talets senare del vuxit sig all starkare inom diskursen om ”den goda staden”. 
Det är en stad med ett rikt offentligt liv där människor har chans att möta både kända och 
okända. Klassiker som Jacobs (1961), Newman (1972) och Coleman (1985), ser den moderna 
höghusbebyggelsen som en potentiellt farlig miljö. På nordisk grund propagerar också bl. a. 
arkitekten Gehl (se t. ex Gehl 1987, 1999) och sociologerna Franzén och Sandstedt (1981) 
och Franzén (1994) för tätt byggda, ”traditionella” städer, som den form, som ger social 
kontakt, som i sin tur brukar ses som en viktig grund för den upplevda tryggheten. En vidare 
belysning, där den fysiska miljöns betydelse för tryggheten relativiseras och till viss del sätts 
ifråga finns i en norsk antologi (Skouen 1999). Med fler nyanser ges ändå också här en 
negativ bild av den modernistiska staden.    

Arkitekten Bo Grönlund, som specialiserat sig på säkerhet i stadsmiljö uttalar sig i en 
intervju (Dahlgren 2000): 

För att en stad ska kännas både säker och spännande krävs fler människor och mera komplexitet 
i det offentliga rummet också utanför city […]. Bebyggelsen måste vara mer som den 
traditionella stadens, med gator platser, mera slutna kvarter och en relativt finkornig 
fastighetsuppdelning – raka motsatsen till den modernistiska stadens ideal. 

Den modernistiska stadens form var en gång en symbol för god säkerhetsplanering  i 
synnerhet i förhållande till vägtrafiken. Idag har trygghetsdiskursen gått över från att fokusera 
barnens skolväg och liknande till att handla om oron för våldsbrott och skadegörelse. Därmed 
har många av den moderna planeringens medel, som gångtunnlar och utifrånmatad trafik, 
vänts till en nackdel. Gångtunnlar anses allmänt vara obehagliga att gå i, och de långa 
bilvägarna gör mörka parkvägar till otrygga genvägar om kvällen. Häri ligger ett stort 
dilemma. Barns och äldres behov av skydd mot biltrafik kvarstår och kan lätt komma i 
konflikt med de numera mer uppmärksammade brottsförebyggande tankarna. Föräldrars oro 

                                                                 
21 Med modernistisk stad menar jag en stad planerad efter modernismens principer. Bredäng med sina 
storkvarter, glest ställda skivhus, avskilda centrum och trafikseparering är ett bra exempel på modernistisk 
stadsbyggnadsstil. (-ism anger att det rör sig om en stil.) 
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för att barn ska komma till skada i trafiken kan vara lika hämmande för deras rörelsefrihet, 
som oron för brott mot barn eller vuxna. 

Min slutkommentar till denna korta genomgång blir att jag inte funnit någon debattör, som 
i dag förordar modernistisk planering med hänsyn till trygghet och säkerhet. Dessutom att 
frågan om en trafiksäker miljö för barn och äldre sällan diskuteras samtidigt som behovet av 
skydd för de sårbara mot illvilliga medmänniskor. Därför blir ofta slutsatser och 
rekommendationer mindre trovärdiga för en praktisk situation där båda sidor måste 
uppmärksammas och de inte sällan motstridiga kraven diskuteras.  

Sårbarhet och otrygghet 
Det är viktigt att uppmärksamma skillnaden i betydelse mellan begreppen trygghet och 
säkerhet. Med trygghet brukar man avse det som människor upplever, medan säkerhet 
normalt används för att beteckna mätbara risker. Vad som är ”mest verkligt” diskuteras 
ibland, och det är ju känt att många upplever otrygghet trots att statistik entydigt visar mycket 
små risker. Detta gäller t.ex. kvinnors, särskilt äldre kvinnors rädsla för överfall på allmän 
plats. I praktiken visar statistiken att det är de yngre männen som är de mest utsatta, samtidigt 
som de i olika undersökningar uppger minst rädsla (Se t.ex. genomgång i Listerborn (2000, s. 
22 ff).22 Mot detta kan man invända att kvinnor i mycket högre utsträckning än män undviker 
att utsätta sig för risker, vilket rimligen påverkar statistiken. Om man inte går ute ensam på 
kvällen, om man undviker kontakt med ”gängen” i centrum och allmänt beter sig försiktigt i 
kontakt med främmande bidrar man ju själv till att minska risken.  

Det är min entydiga erfarenhet från vardagslivet såväl som från denna och tidigare studier 
att kvinnor tenderar att uppträda betydligt försiktigare än män på offentliga platser. Det är 
dessutom vad som förväntas av dem. En kvinna som bryter denna norm, t.ex. genom att bära 
”för kort kjol”, riskerar än idag att ses som moralsikt klandervärd och kan därmed 
misstänkliggöras om hon blir utsatt för ett brott. Särskilt gäller detta förstås sexualbrott. Men 
överhuvudtaget läggs det ett stort ansvar på den som är ”sårbar” att själv vara medveten om 
detta och inte ”utmana ödet”. I en tidigare studie av pensionärer i Aspudden och Gröndal 
visade det sig att de flesta – både kvinnor och män – brukade hålla sig inomhus på kvällen. Då 
fanns det TV-program, som många ville se, och få uttryckte direkta klagomål. Om man skulle 
någonstans på kvällen var det ändå typiskt att bete sig försiktigt, som att se till att man hade 
skjuts. Kunskapen om våldsbrott i närområdet var en faktor som påverkade liksom en allmän 
osäkerhetskänsla.  (Berglund och Jergeby 1988 s. 94 ff). 23  

Om pensionärer såväl som kvinnor och andra som upplever sig som sårbara begränsar sin 
användning av offentliga platser innebär detta i praktiken orättvisa levnadsvillkor, där många 
inte kan leva det liv de önskar. Fler riskerar att isolera sig och uppleva sig som ”främlingar” i 
sin egen stadsdel. Det innebär i förlängningen också att utsattheten ökar för den som trots allt 
vågar ge sig ut till ”fel” platser på ”fel” tider, då chansen att få sällskap och skydd av sina 
likar blir allt mindre. (”Fel” i detta sammanhang kan vara t.ex. det lokala centrat efter kl. 20 – 
som man måste passera för att komma till och från T-banan.)  
                                                                 
22 I en aktuell enkätstudie i Stockholm påvisas att det är betydligt vanligare att kvinnor är rädda för att vistas 
ensamma ute i stadsdelen när det är mörkt än att män är det (37% respektive15%). De äldre, över 65 år, är också 
oftare rädda än yngre, 18-44 år (37% jämfört med 23%). Skärholmens stadsdelsområde utmärkte sig negativt. 
Här var det 47% av alla svarande som uppgav sig vara rädda (Ivarsson 2000 s. 40-41). 
23 I ett påstående i en enkät om att det är ”oroligt och ängsligt att gå ute i stadsdelen kvällstid” var det 42 % (160 
personer) som inte instämde. Av resten var det ungefär lika många som instämde respektive saknade åsikt – det 
senare sannolikt till stor del därför att de aldrig gick ut på kvällen. (ibid. s. 96)  Enligt en undersökning av 
Brottsförebyggande rådet (Ahlberg och Håkansson 1997) undviker ”drygt 30 procent” av (1477 tillfrågade) 
svenskar födda 1922-1977 att gå ut efter mörkrets inbrott.  
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I texten ovan skymtar såväl ett feministiskt perspektiv som ett maktperspektiv. Och det är i 
sådana termer jag tror att man måste resonera för att uppfatta innebörden av begreppet 
trygghet. Risken är annars att man tolkar det som en förvrängd bild av den faktiska säkerheten 
och något som man skulle kunna ”informera bort”.   

Carina Listerborn har i sin licentiatavhandling (2000) gjort en omfattande genomgång av 
såväl trygghetsdiskurs som trygghetsskapande och brottsförebyggande verksamheter. Bland 
annat diskuterar hon ett program i Toronto där såväl debatt och information som 
självförsvarskurser för kvinnor och fysiska åtgärder har ingått (s 87 ff.). I en kommentar 
skriver hon: 

I Toronto har man valt att lyssna till de människor som kände sig utsatta, med en prioritering på 
de grupper som har svaga maktresurser. Det ledde till att många olika röster har kommit att göra 
sig hörda. Det feministiska perspektivet innebär för dem inte bara att lyfta fram kvinnor utan att 
anlägga nya perspektiv på frågan och belysa maktrelationer. De menar att det faktum att kvinnor 
är rädda är ett problem som grundar sig i att det finns en könsmaktsordning. Det problemet löses 
inte med fler lampor, däremot kan bättre belysning lindra den vardagliga otryggheten. Det 
handlar alltså inte om att addera ett kvinnoperspektiv på trygghetsfrågan, utan om att integrera 
ett maktperspektiv på problemet med rädslan. Frågan om otrygghet måste förstås på ett djupare 
plan. (Ibid. s 191) 

En stor del av kvinnors otrygghet i den offentliga miljön beror på rädslan för det sexuella 
våldet, som förutom att vara kränkande och livsfarligt också är skambelagt för den som 
utsätts. Listerborn (ibid. s. 34) citerar den amerikanska forskaren Susan Brownmiller, som 
gjort en stor genomgång av olika slags övergrepp mot kvinnor: ”En värld utan våldtäktsmän 
skulle var en värld där kvinnor rörde sig fritt utan rädsla för män.”, och Yvonne Hirdman 
(ibid. s. 35): ”Kvinnoförtrycket utmärks just av kontroll av kvinnors rörelseförmåga i det 
fysiska och psykiska rummet.” Det senare yttrat efter ett konstaterande att kvinnor som grupp 
har mindre plats och mindre rörelsefrihet. Listerborn refererar också till forskning som visar 
på den stora ojämlikheten mellan unga flickor respektive pojkar, när unga själva bedömde vad 
som är accepterat uppträdande när det gällde sexuella handlingar. Mot bakgrund härav menar 
hon att – kanske främst unga  

…kvinnor i vår kultur får bära ett stort ansvar för den utsatthet de upplever. Denna medvetenhet 
om hot riktade mot dem kan antas bidra till att skapa en generell otrygghet. Kanske blir bilden 
av den okända våldtäktsmannen en projektion för en allmän känsla av utsatthet. Det finns ramar 
som de unga kvinnorna måste hålla sig innanför för att vara accepterade och som avgränsar 
deras rörelseutrymme. Faller man utanför ramarna finns hot om utanförskap och fysiska 
övergrepp. Rädslan för fysiska övergrepp framstår som en del av vad det innebär att växa upp i 
vår kultur. (Ibid. s. 37-38) 

Oro i Bredäng – befogad eller ej? 
Vad är det konkret som skrämmer särskilt kvinnor i Bredäng? Det här är vad jag fått höra. 
Under de tre år jag har haft kontakt med Bredäng, har två allvarliga sexualbrott mot kvinnor 
ägt rum utomhus, enligt mina informanter. Det ska ha varit en våldtäkt och ett annat överfall i 
centrum 1998 (som gav anledning till åtgärder för bättre belysning). Ett vittne berättade att en 
blottare hade visat sig för kvinnor och flickor längs strandpromenaden i augusti 2000. Vid ett 
tidigare tillfälle hade en blottare anmälts, men inte nu senast – enligt närpolisen. En ung flicka 
jag intervjuade hade skrämts av medieuppgifter om ”Gröndalspedofilen”, som hon menade 
hade antastat barn också i skärholmsområdet under 1999. Det har jag inte fått bekräftat av 
polisen. 
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Genom pressen blir man upplyst om det ena övergreppet mer brutalt än det andra som skett 
i stockholmstrakten, särskilt mot unga kvinnor, som ”fallit utanför ramarna”, kanske varit 
berusade eller burit ”utmanande” kläder. Särskilt skrämmande är att läsa om överfall på 
”öppen gata” i olika förorter. För, som en ung kvinna sa: ”kan det hända i Tensta kan det ju 
lika gärna hända här”. Därför undviker hon t.ex. motionsspåret, fastän hon skulle vilja springa 
där. I en intervju med närpolisen i mars 2000 beskriver en av de två intervjuade 
skärholmsområdet som ”ett oroligt område med mycket grov kriminalitet”. Ändå är båda 
överens om att allmänheten blir onödigt orolig genom medias ensidiga fokusering på negativa 
nyheter. En ung flicka, som jag intervjuar säger detsamma. Hon är rädd att gå ute i mörker 
och att gå i naturen, men menar att lokaltidningen och filmer blåser under fantasin som gör 
henne rädd. 

Det tycks som om de medelålders kvinnor jag talat med känner sig mindre utsatta än såväl 
de yngre som de äldre. Ett par hundrastande damer på strandpromenaden menade att det var 
deras ”skyldighet” att inte visa rädsla utan vara med och befolka rekreationsområdet, så att 
fler – också unga flickor – vågade använda den vackra naturen. Några (en äldre man och två 
medelålders kvinnor) hade klart tänkt igenom situationen och ”bestämt sig för att inte vara 
rädda”. Man vill inte ge upp det som man ser som sin rättighet: att röra sig fritt på allmän 
plats. ”Jag kan inte låta rädslan styra mitt liv” säger en av dessa kvinnor men berättar om sina 
väninnor som ”alltid” får skjuts av sina män om de ska någonstans på kvällen. Den andra 
kvinnan (en av de hundrastande) beskrev hur hon valde väg om kvällen, för att våga åka med 
tunnelbanan. Hon gick genom ett nyare bostadskvarter istället för parkvägen och vidare över 
en fotbollsplan, där hon hade god uppsikt. Hennes väninna menade att också detta var väl 
vågat. Som flera andra tyckte hon att det kändes tryggare att undvika centrum och parken på 
kvällen, och ta bussen från Fruängens T-banestation, som tycks anses säkrare. (Det är en 
annan linje som går dit).  De yngre kvinnorna berättar alla om strategier för att undvika risker. 

Våldsbrott är inte direkt ovanliga i Bredäng. Såväl genom pressen som via polisen har jag 
fått veta om gängbråk i centrum. När Mitt i Söderort för en gångs skull skulle göra ett positivt 
reportage – om nattvandrarna i Sätra-Bredäng (Schmieder 2000) slutade det med en skildring 
av en stor oreda med ungdomsbråk och stölder i Bredängs centrum. 

Under vinterhalvåret 1999-2000 hade 11 fall av misshandel utomhus (varav sju mot offer 
som ej kände rånaren) anmälts i Bredäng. Under samma period hade fyra personrån anmälts. 
De flesta av dessa brott hade skett i eller i närheten av Bredängs centrum. Därutöver hade 
anmälts 17 fall av skadegörelse, ca 40 inbrott i bil och 50 fall av bilstöld eller försök till 
bilstöld (intervju med närpolisen mars 2000).  

Intervjuade berättade (1999) om en bekant som nyligen blivit beskjuten mitt på dagen i 
centrum, och polisen bekräftar att några tonåringar skjutit prick med luftgevär på 
förbipasserande från ett fönster. Hustrun till en av mina informanter hade bara någon vecka 
före min intervju blivit knuffad i rulltrappan till tunnelbanan och blivit fråntagen sin 
handväska med bland annat nycklar till en butik. Det senare (som ändå inte omfattades av 
polisens sammanställning ovan) räckte för att hos henne skapa stort obehag för tunnelbanan – 
åtminstone för en tid. En av mina informanter berättade om en händelse som han uppfattade 
som ”upptakten” till ett rånförsök mot honom. Flera talade om en nattlig skottlossning i 
centrum (1999). En sade sig veta med säkerhet att det var butiksägare som legat på vakt och 
skjutit för att skrämma bort tjuvar, då de ju inte får någon hjälp av polisen. Andra menade att 
det varit en uppgörelse mellan affärsinnehavare. 

Oro och olustkänslor framkallas och förstärks av alla skotthål24 i butikernas skyltfönster. 
Sådana finns i princip alltid någonstans i Bredängs centrum. Och alla är väl medvetna – det 
har påpekats gång på gång i intervjuerna – att om man larmar polisen tar det så lång tid innan 
                                                                 
24 Kanske är det inte alltid skotthål fastän det ser så ut. Se vidare Kapitel 6, ”Björck”! 
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någon eventuellt kommer, att det endast är brottslingarna som kan känna sig trygga. Och även 
om några haffas av polisen ibland är de snart tillbaka igen. Detta är också polisens eget 
budskap, som framförts i intervjun och på möten i stadsdelen. Det gäller alltså att skydda sig 
själv, att ha en strategi (som att begränsa sina rörelser i tid och rum) för att motverka känslan 
av otrygghet oavsett den faktiska risken att råka ut för ett brott. Oron, skulle jag därmed vilja 
påstå, är inte obefogad – förstorad av media men inte obefogad. 

I den tidigare nämnda enkätundersökningen (Ivarsson 2000, s. 33 ff.) ligger Skärholmens 
stadsdelsområde i den absoluta toppen när det gäller de boendes upplevda problem med alla 
jämförda aspekter av ”säkerhet och ordning”. Detta gäller klotter och skadegörelse, stölder 
och inbrott, misshandel och våld samt rädsla för att gå ute ensam när det är mörkt. En 
jämförelse mellan 1996 och 1999 visar en klart negativ tendens. Skillnaderna är dessutom 
mycket stora jämfört med de ”bästa” stadsdelsområdena. Bilden stämmer med polisens 
skildring av allt allvarligare problem med alltmer välorganiserade, kriminella ungdomsgäng i 
området och en drastiskt minskad möjlighet för ordningsmakten att stävja bråk och 
skadegörelse t.ex. i stadsdelscentrum.  

De unga männens och pojkarnas dominans  

…Men barns och ungdomars rättigheter får inte innebära att vi kollektivt ger dem frikort att 
flyta ovanpå, att i kraft av sin omyndighet bete sig hur som helst. Även barn och ungdomar har 
skyldigheter. Den främsta av dessa skyldigheter heter hänsyn – eller, med många ungdomars 
eget språkbruk, ”respekt”. När detta saknas, när olika grupper av unga pojkar tillåts störa den 
allmänna ordningen i den utsträckning som sker i både Bredäng och andra liknande förorter – då 
händer något i samhället. Äldre människor vågar inte gå ut om kvällarna, andra vuxna känner 
obehag, irritation, äckel, förakt. […] 
Som hundägare talar jag gärna om ”smällarproblemet”. Äldre kvinnor talar gärna om oväsen 
och oro och den hotfulla stämning som pojkgäng i centrum och på parkvägarna ger upphov till. 
Andra talar om krossade portar, saboterade lås, nattligt mopedåkande över gräsmattorna och 
inbrott i butiker och bilar. Alla klagomål mot unga pojkar bagatelliseras dock i regel av dem 
som företräder ordningsmakten, skolan och de sociala myndigheterna. Det är olyckligt, eftersom 
den signal som detta axelryckande sänder till de fridsstörande pojkarna bara leder till att deras 
uppfattning om sig själva som ett ansvarsbefriat frälse förstärks. 
Jag menar dock att det är hög tid att vi sätter ned foten och slår fast den sanning som bör vara 
oberoende av såväl klass som etnicitet: Det är de vuxna i ett samhälle som ska sätta 
dagordningen, inte gängklickar av kvarts- och halvvuxna småpojkar. Denna sanning gäller i 
Stocksunds miljonärskvarter likväl som i Bredäng - och i Bredäng likväl som i en turkisk 
landsortsby. […] 
Jag – vuxen skattebetalande Bredängsbo - går personligen omkring med en obehaglig känsla av 
att vara rättslös och därmed maktlös. Den känslan delar jag med många - som dock inte alltid 
orkar, ids, kan eller vågar göra sig hörda. (Randquist i brev till BUR, september 2000) 

Detta citat är hämtat ur en skrivelse som en av mina kvinnliga informanter författat inför 
BUR:s/Ytterstadssatsningens samverkansmöte om trygghet och trivsel (2000-09-20). Den 
visar upp den maktlöshet, som många uttryckt inför den ”terror” som unga pojkar utövar – 
ofta i gäng – i skydd av sin straffomyndighet och allmänt förlåtande attityd från skola, 
socialtjänst etc. Pojkarna är, enligt skribenten, väl medvetna om att vuxna inte får röra dem, 
inte ens om de blivit antastade, samt att polisen i stort sett aldrig kommer om någon ringer. De 
utnyttjar det övertag, som såväl fysisk styrka som rättslig ”immunitet” ger dem och försätter 
på så vis framförallt kvinnor och äldre personer i en svår situation.  
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Jag har nyss beskrivit kvinnors oro och strategier för att undvika risker. Under hösten 1999 
hade rån och misshandel skett vid flera tillfällen på ”Linje 13”, den som går till Bredäng och 
vidare mot Norsborg. Många var uppbragta över detta och oroliga. En äldre man avvek i sin 
attityd. Han menade att äldre råkade illa ut för att de inte kunde låta bli att säga till t.ex. 
grabbar som förstörde i tunnelbanan. Det var bara att låta dem hållas, menade han, så hände 
ingenting. Så är vi tillbaka till citatet ovan om vem som ska bestämma ordningen, vem som 
ska ha respekt för vem. 

De unga pojkarna uttrycker i ord och handling sin makt och sitt förakt för de ”svaga”. De 
har tagit sig den främsta rätten till den offentliga miljön och kräver att andra ska anpassa sig. 
Också jag har vikit undan, en gång när gänget stod framför den tunnelbaneingång jag 
egentligen velat utnyttja. De blickar jag fick när jag närmade mig var så obehagliga att jag 
”automatiskt” gick åt sidan. Jag hade känt samma slags blickar två gånger tidigare. Den första 
gången var i Alby centrum, när jag tänkte sätta mig på ett kafé, den andra var i Marocko, när 
jag blev presenterad för en forskare vid ett universitet. Första gången förstod jag inte, tänkte 
att männen på kaféet nog trodde att jag kom från socialtjänsten eller någon annan förhatlig 
myndighet. I Marocko var det uppenbart att föraktet gällde mig i egenskap av kvinna. 

Som kvinna uppvuxen i Folkhemssverige blir jag självklart provocerad av att någon tar sig 
rätten att se på mig med förakt utan att jag gjort annat än att hävda min lika rätt på en offentlig 
plats. Sådant blåser under rädsla, vanmaktskänslor och fördomar. Och jag är inte ensam om 
att ha tvingats vika undan för pojkgäng i Bredängs centrum som bara med en blick kan utöva 
makt. Strax efter min upplevelse, hösten 1999 (den hösten var ”hängandet” mycket frekvent) 
intervjuade jag en ung flicka som var bekant med grabbarna. Hon kände väl till fenomenet 
och hade till och med haft modet att säga till dem att sluta, eftersom andra människor tog illa 
upp. Men det hade de inte gjort.  

När jag läste Pierre Bourdieus ”Den manliga dominansen” (1999) kände jag igen 
situationen och attityderna. Han beskriver den kabyliska kulturen (från Atlasbergen i 
Tunisien) där kvinnor t.ex. måste se ned, och alltså automatiskt underordna sig om hon möter 
en man på vägen. Det subtila i att äga rätten till blicken tas också upp av Listerborn (2000, s. 
32), som också berättar att uttrycket en ”offentlig kvinna” kring förra sekelskiftet avsåg en 
prostituerad (ibid. s. 21). Och just det faktum att vår egen svenska kvinnoemancipation inte är 
så gammal och inte så väl förankrad hos alla gör förstås mig och andra kvinnor särskilt 
känsliga för sådan maktdemonstration.  

Men är det egentligen något problem om medelålders kvinnor och pensionärer får ta emot 
nedsättande blickar av unga pojkar. Borde vi inte ha överseende med deras ungdomliga 
övermod, och inte kan vi väl lasta dem för en patriarkalisk uppfostran? Och är det egentligen 
något hot? Så kan man tänka om man inte känner sig hotad i grunden. För den som om och 
om igen kan tvingas möta samma gäng, blir situationen mer hotfull såväl som provocerande. 
Då ligger det ligger nära tillhands att tänka att den som ser på mig så också vill mig illa eller 
vill visa att mitt väl och ve är honom likgiltigt. Och om det bara är ett spel, hur ska vi som 
utsätts kunna förstå? 

Det som Randquist skriver i citatet ovan om pojkar som är medvetna om sina rättigheter 
men inte sina skyldigheter underströks av Sonia Sherefay i hennes föredrag vid ett offentligt 
möte som BUR anordnat i Bredängsskolan (2000-11-22). Efter ett långvarigt arbete i Tensta-
Rinkeby var hon starkt kritisk till den information som barn till invandrade föräldrar får från 
dagis och skola. De blir just informerade om sina rättigheter men inte sina skyldigheter, 
menade hon. De lär sig snabbt att vare sig föräldrar eller lärare har rätt att slå dem och 
uppfattar lätt denna ”straffrihet” som en rätt att sätta sig upp mot dem som borde vara 
auktoriteter. Föräldrar, som inte känner någon annan uppfostringsmetod än den som 
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förutsätter aga, vet inte vad de ska ta sig till.25 Barn och ungdomar börjar uppfatta vuxna som 
svaga och sig själva som starka. Särskilt gäller detta pojkarna, som ofta också kan se sin mor 
göra sig själv svag för att i någon mån försvara faderns auktoritet. Ett förakt inför den svenska 
kulturen uppstår lätt då ”invandrarna tror att svenskarna inte uppfostrar sina barn”. 
Svenskarna å sin sida, menade Sherefay, tänker på samma sätt om invandrarna. Pojkarna på 
torget med sina rötter i en kultur från andra sidan Medelhavet kan alltså känna att de har 
övertaget mot en undfallande vuxenvärld och särskilt mot kvinnor. Och de tar chansen att 
skaffa sig ”respekt”.  

Om hur invandrarpojkar i en segregerad förort ”visar upp sig” och sitt gäng i sitt lokala 
centrum för att få respekt skriver också Masoud Kamali (1999, s. 39, 51 ff.). Han har i sina 
studier talat med gänganknutna unga på väg att stötas ut ur såväl familj som samhälle. I 
gänget skapade de sin outsideridentitet, som utgjorde ett skydd mot det svenska systemets 
försök till normalisering och ”avidentifiering” men samtidigt ledde till störande uppträdande 
och kriminalitet. En annan forskare som särskilt studerat ”invandrarungdomars” situation i 
Sverige är Aleksandra Ålund, som beskrivit pojkarnas situation så här (2000, s. 254): 

Ute på storstadens gator är det främst ”invandrarpojkar” som syns och hörs. De drar också till 
sig massmedias uppmärksamhet och drabbas ofta på ett omedelbart sätt av ett rasialiserande 
bemötande. […] Dessa unga män riskerar också att utveckla en etniskt ”reaktiv” hållning som 
bygger på, av massmedia underblåsta, negativa stereotyper kring invandrares traditionella och 
förtryckande manskultur. 

I en amerikansk studie av trakasserier på offentlig plats (Gardner 1995, s. 114 ff.) diskuteras 
betydelsen av ras, klass och ålder i sammanhanget. Unga afroamerikaner och unga 
lågutbildade män sågs av många informanter som särskilt farliga. Vi kan här jämföra med 
rädslan för ”fyllegubbar”. I min barndoms ”idylliska” femtiotal var det alkoholisterna som 
skrämde oss på gator och torg. Också i Bredäng av idag menar mina informanter att 
alkoholisterna i parken skrämmer barnen. Ingen säger sig dock själv vara rädd. I en 
undersökning bland turkar och kurder i Fittja (Pripp 1990) var det annorlunda. ”Åtta av nio 
kvinnor berättade att de aldrig gick ut ensamma på kvällarna. Den angivna orsaken var i 
samtliga fall rädslan för alkoholister” (Ibid. s. 26). Vad som är sakligt betingat eller ej vill jag 
inte försöka reda ut, men bara notera att rädslor för ”de andra”, de avvikande kan se olika ut 
för olika personer och grupper på samma plats. 

Trafiksäkerheten – en given kvalitet 
Om trafiksäkerheten är det inte många som har något direkt att säga. Jag har tolkat situationen 
som att ”hälsan tiger still”, och att trafiksäkerheten i stort sett tas för given. Det var ett starkt 
uttalat och välkänt mål i den modernistiska doktrinen att planera för hög trafiksäkerhet såväl 
som hög biltillgänglighet. Det senare uppskattas tydligt av ett par av mina informanter. Det är 
personer, som bor i Bredäng trots att de skulle kunna flytta till något ”bättre”. Man kan se 
dem som representanter för ”den moderna”, effektiva och rörliga människan, som ju också 
fanns i visionerna om den moderna staden. Positiva kommentarer om trafikplaneringen får jag 
också av en medelålders kvinna, som promenerar mycket för hälsans skull. Ibland har hon 
yrsel, och hon säger att hon aldrig skulle klara av att röra sig som hon gör här om hon bodde i 
innerstaden där man alltid måste se upp för trafik, där trängsel, buller och många synintryck 
skulle göra hennes promenader såväl riskfylld som onjutbara. Det är också alldeles uppenbart 
                                                                 
25 En av mina informanter, Pirkko berättar i det refererade samtalet i nästa kapitel om just invandrade föräldrars 
vilsenhet inför svensk uppfostran och barns utnyttjande av sina ”rättigheter”. 
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att de pensionärer jag talar med har stor glädje av det utbredda gångvägnätet. Detta utnyttjas 
flitigt för promenader. Lika uppenbart är att den stora centrala parken med parklek är mycket 
uppskattad av barn och föräldrar. Denna är ju också ett resultat av den moderna planeringen 
med storkvarter, utifrånmatning och planskilda korsningar.  

Att trafikplaneringen i skärholmsområdet (som överlag är starkt präglat av modernistiska 
principer) har lyckats väl bekräftas av den tidigare citerade utredningen (Ivarsson, 2000 s. 20 
ff.). Här framgår att Skärholmen är det stadsdelsområde där lägst andel invånare ”upplever 
trafiken som ett problem”. Detta i stark kontrast till innerstaden. Skärholmsområdet ligger 
också mycket bra till när det gäller upplevd säkerhet för cyklister och i topp när det gäller 
parkeringsmöjligheter.  

Några direkt negativa kommentarer om gångtunnlarna har jag inte fått, vilket mot bakgrund 
av tidigare erfarenheter förvånade mig. Däremot är det uppenbart att en gångtunnel mot 
centrum ofta väljs bort, att man istället sneddar över en grässlänt och över Bredängsvägen. 
Kommentarer om fortkörning nära centrum och därmed risker för dem som korsar gatan har 
jag fått av några informanter. Men nya övergångsställen vid centrum och hinder för biltrafik 
på torget har tillkommit de senaste åren – med hjälp av Ytterstadssatsningen. De onödigt stora 
gatubredderna, anpassade till en betydligt större trafik än den som faktiskt förekommer har 
påpekats. För det är ju så att bredängsborna i genomsnitt inte alls har så många bilar och kör 
så mycket som planerarna en gång förutspådde. Det är överskott på såväl parkeringsplatser 
som vägutrymme. Om detta är ett problem eller en tillgång kan vara svårt att avgöra. Men det 
är viktigt att trots skiftande stadsbyggnadsideal också uppmärksamma de kvaliteter i den 
modernistiska stadsplaneringen som uppskattas av invånarna. 
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Kapitel 5. En värdig stad? 

Problemen smittar 
Jämte tryggheten är värdigheten den aspekt på stadsmiljön jag vill uppmärksamma i denna 
rapport. Precis som tryggheten är värdigheten hos många platser i Stockholms ytterstad 
ifrågasatt. Precis som tryggheten är den också en grundläggande förutsättning för ett bra 
vardagsliv och har med både platsen som sådan och med dess sociala förhållanden att göra. 
Med en värdig stad eller en värdig plats menar jag helt enkelt en plats som man kan vara stolt 
över snarare än skämmas för att bo på. I detta ligger att vitala funktioner såväl som platsens 
utseende måste vara ”allmänt acceptabla” – sett såväl utifrån som inifrån.  

Jag känner inte till någon diskurs om värdighet jämförbar med den om trygghet. Däremot 
kan man anknyta till frågor om identifikation och hemkänsla (se. t.ex. Lilja 1999). Dessutom 
har den diskussion om svartmålningen av förorten, som presenterats tidigare i rapporten ett 
direkt samband med problem med värdigheten. Speciellt gäller detta vår benägenhet att 
etikettera såväl områden som människor. De som bor i ett ”problemområde” misstänks 
dessutom lätt av utomstående för att själva ha – eller ännu värre – vara problem. Kunskap om 
sociala problem, som är reella, sprids och förvanskas och kastas tillbaka på dem som bor i ett 
”problemområde”. Problemen ”smittar” därmed från en grupp till en annan via platsen. På så 
sätt kan också en stadsdel med måttliga problem få ett rykte som en icke värdig plats för dem 
som vill se sig som normalt framgångsrika. (Det är den problematiken som redan diskuterats i 
början.) Och i detta sammanhang är också yttre tecken, som kan tyda på sociala problem, 
viktiga som förmedlare av ett rykte – falskt eller sant.  

I vår tid, då vi alltmer konkurrerar på en marknad också om bostäder, blir det allt viktigare 
att visa upp en ”god adress” som tecken på att man har konkurrenskraft och framåtanda. Att 
bo i andras ögon fel blir mer problematiskt än under t.ex. 1950- och 60-talen då bostadsbristen 
hämmade segregeringen bland stora grupper. Detta blir ett problem antingen man personligen 
upplever sin stadsdel som bättre eller sämre, om man gillar eller ogillar t.ex. Bredängs grå 
skivhus.  

I en tid då ”etiketten” i hög grad bestäms av vad som skrivs i media på grund av ytlig 
kunskap blir frågan om ett områdes allmänt uppfattade värde/värdighet allt viktigare. Så 
menar i alla fall jag, inte minst efter mina kontakter med bredängsborna. Om det symboliska 
värdet i en adress resonerar också Arnstberg (2000, s.184).  

Det är inte så enkelt som att media sprider grundlösa rykten, inte heller så att allt blivit 
dåligt för att en viss grupp flyttat in. Den fysiska miljöns betydelse för den bristande 
värdigheten är den fråga jag, som fysisk planerare, särskilt vill belysa. Den fysiska miljön, 
dess utformning och skick, har både faktiskt och symboliskt en stor betydelse som jag ser det. 
Faktiska problem i den fysiska miljön kan vara en startpunkt för kritik och avståndstagande. 
Fysiska fenomen som symboler för en ovärdig miljö kan bidra till att hålla igång och förstärka 
ett dåligt rykte. Båda kan utgöra hinder för identifikation med den miljö man lever i. 

Vid en jämförelse av upplevd ”förankring i stadsdelen” konstateras: 
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Det är uppenbart att enbart lång boendetid i ett område inte är tillräckligt för att skapa en lokal 
förankring. För att denna ska infinna sig måste området också upplevas positivt och attraktivt. 
Det kan förklara varför den subjektiva förankringsgraden i vår undersökning snarare 
samvarierar med stadsdelarnas attraktivitet och status än boendetiden. (Ivarsson 2000, s. 8) 

I undersökningen noterades nämligen den högsta upplevda lokala förankringen i innerstaden 
trots kortast genomsnittlig boendetid. I skärholmsområdet fann man den tredje lägsta 
förankringen. Rinkeby och Kista uppvisade lägre lokal förankring. 

Att bo i Bredäng är inget att skryta med 
Att bo i Bredäng är väl inget särskilt. Det är inget att skryta med, egentligen inte heller något 
att skämmas för. Men det lutar snarare åt det senare. Hur man upplever det kan bero på vilken 
kategori man tillhör, vem man umgås med, vem man vill bjuda hem, var ens likar bor. En av 
mina intervjuade (småhusägare) menade att om man diskuterar byte av bostad med någon 
utanför och ”berättar att det är i Bredäng så försvinner intresset”. En annan brukar hälsa sina 
vänner från innerstaden ”välkomna till gettot”. Hon är van att få motivera sitt ”konstiga” val 
av boplats för bekanta som finner miljön slumartad och osäker. En tredje har liknande 
erfarenheter. Han ”får gliringar” från sina arbetskamrater bland annat. I alla fallen rör det sig 
om personer med utbildning och en ställning som ”medelklass”.  

Av USK:s statistik kan man utläsa en sjunkande status i den meningen att befolkningen 
synes bli alltmer resurssvag och negativt avvikande från genomsnittet i Stockholm. Denna 
tendens visas också i en utredning från Stadsbyggnadskontoret om olika stadsdelars 
utveckling (Dahlberg 1998). Här kan man dessutom se att tidigare socialt belastade stadsdelar 
som Aspudden och Gröndal närmre Stockholms centrum har en stigande status, men att 
polariseringen annars tenderar att öka så att stadsdelar som redan har låg status förlorar ännu 
mer och vice versa.  

En negativ bild av Bredäng ger också en studie av Johan Rådberg om stadsdelarna i 
Stockholms Söderort (2000, s. 36). Skillnaden mellan Bredäng och grannstadsdelen 
Mälarhöjden är slående. Ett attraktivitetsindex baserat på var de resursstarka bor faller från en 
mycket hög nivå nästan till botten. Bara Skärholmen och Rågsved ligger lägre än Bredäng.  

I den lokala tidningen ”Mitt i Söderort”, som alla boende söder om Stockholms innerstad 
får hem gratis i brevlådan, kan man ofta hitta negativa artiklar om Bredäng. De handlar om 
bråk, våld och skadegörelse, om miljöns förfall, om problem inom Ytterstadssatsningen, om 
motsättningar mellan boende, om problem i skolan etc. De positiva artiklarna är mycket 
ovanliga. Ibland får man förstås veta att någon hotad kommunal verksamhet inte skurits bort, 
någon enstaka gång att staden satsar på någon förbättring, och Ytterstadssatsningen har ibland 
blivit väl omskriven. Mina intervjupersoner klagar ofta över hur de ser att alla offentliga 
pengar går till ”Lilla Skärholmen”, dvs. stadsdelen Skärholmen. Det är ju också där 
kulturaktiviteter och andra positiva händelser av sådan betydelse att de får plats i tidningen 
äger rum.  

Bredäng framstår i detta, vad jag förstått, väl lästa lokala medium som en plats där inget 
särskilt händer utom sådant som inte borde hända. Det negativa verkar också väl känt bland 
mina intervjupersoner, och ingen menar att bilden är direkt fel. Flera – men inte alla - målar i 
mörka toner sin egen bild av Bredäng av idag. Jämförelser görs med tidigare tillstånd: då 
centrum hade mycket större utbud, då Bredängsskolan var något att vara stolt över, då det var 
rent och snyggt, och man kände varandra. Då ”det var som en liten småstad”. 
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Flera säger mer eller mindre öppet: det är invandrarnas fel.26 Områdets nedgång 
sammanfaller med en snabbt förändrad befolkning där invandrarna eller de nya svenskarna 
blivit en allt större andel. Nu är det många som inte kan tala med sina grannar på grund av 
språkproblem. Bredängsskolan tappar elever. Barn till infödda svenskar är en liten minoritet, 
och många söker sig bort. Även utrikes födda föräldrar söker ibland ”bättre” skolor för sina 
barn. Skolan har fått säga upp lärare. I Bredängs centrum har servicen successivt försämrats 
och förändrats. Nu finns få infödda svenska affärsidkare kvar. En del av de boende menar att 
det snart bara finns ”konstiga” affärer, som man inte vill handla i och näringsställen dit man 
inte skulle vilja gå med sin familj. I den andan skriver också bredängsbon Mirjaliisa Kvist i en 
uppsats (2000, s. 13): ” En nyöppnad affär saluför orientaliska mattor, blinkande och 
roterande blomsterarrangemang av plast och gröna resväskor med texten King of Spain […] 
Likaså säljs guldsmycken med lägre karathalt än i ’svenska’…”  

Det är känt att tidigare företagare haft extrema problem med förstörelse och inbrott, och 
några antyder att här förekommer ”beskyddarverksamhet” och systematisk förföljelse av dem 
som inte spelar med. Problemen har varit så stora att de kan anses ha bidragit till nedläggning 
eller överlåtelse av flera butiker. 

En ambivalent historia 
Att Bredäng upplevt en lång period av nedgång kan ingen tvivla på. Jag har inga klara bilder 
av hur det började eller exakt vilken status Bredäng hade som nytt. Några intervjupersoner har 
berättat om hur mycket bättre det var för länge sedan. I intervjuer och på möten har jag hört 
om glädjen över att få flytta ut till moderna bostäder och fin natur. Dessutom finns det 
jämförelser med grannstadsdelen Sätra, som både bredängsbor och utanförboende förmedlar. 
Sätra, som byggdes strax efter Bredäng, men med lägre hyreshus och lite fler småhus tycks 
”alltid” ha setts som en bättre plats. Om Sätra kan nog sägas att den stadsdelen tidigare och 
alltjämt uppfyller de krav på en värdig boplats, som presenterats i början på kapitlet. För 
Bredängs del är en sådan slutsats inte alls säker, i alla fall inte för hela stadsdelen. 

Från slutet av 1970-talet finns en rapport om socialt arbete med utslagna samt 
”grannskapsarbete” i Bredäng (Rosetti och Wittkull 1980). Här beskriver socialarbetarna sitt 
arbete under tiden 1976-1978. Enligt rapporten bodde då 9300 personer Bredäng. Det fanns 
3600 hushåll varav 50% hade barn. Som kvaliteter beskrivs centrum, den korta resan till 
Stockholms city och de stora grönområdena längs Mälaren. På minussidan står brist på 
”naturliga samlingslokaler”. ”Man kan säga att Bredäng är en sovstad” skriver de och vidare: 
”Problemen i området är förstörelsen och vandaliseringen, som ökat under senare år. 
Nedrebottenlägenheterna i allmännyttans hus har i stor utsträckning bebotts av personer med 
missbruksproblem”(ibid. s. 12).  

Författarna knackade dörr i ett av höghusen och lyckades intervjua 44 av 70 hushåll. Om 
huset står att det är åtta våningar högt, har fyra uppgångar med gemensam entré och ”Som 
övriga hus i Bredäng är det grått” (ibid. s. 86). Hyresgästerna beskrivs som en blandad skara 
av aktiva, tidspressade människor, pensionärer med mycket tid, invandrare med 
språksvårigheter etc. Det var ett hus där ”folk faktiskt inte hade mycket kontakt med 
varandra”. Problemen tycktes koncentrerade till missbrukarna, som socialförvaltningen gav 
förtur till smålägenheter på bottenvåningen, och som de boende upplevde maktlöshet inför. 

                                                                 
26 I en enkät om viljan till kvarboende riktad till bredängsbor över 55 år framgår tydligt av ”öppna 
svarsalternativ” och de svarandes egna kommentarer att den växande andelen invandrare ses som ett allvarligt 
problem av många. Invandringen kopplas i kommentarerna ofta till otrygghet, nedsmutsning och vandalisering – 
de övriga problem som är mest påtalade. (Spångberg 1998)  
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Varken polisen eller socialen förmådde få ordning på fridstörarna. Om Bredäng som helhet 
summerar författarna (ibid. s. 90): 

Bilden växte fram av en stadsdel där invånarna finner sig väl tillrätta och trivs med närhet till 
fina naturområden och bra service, men där folk är oroliga och rädda för missbrukare och 
utslagna och står handfallna inför bråkiga ungdomar, vandalisering, ökade inbrott. 

Det som beskrivs är ett område i sina tonår där ”bråkiga ungdomar” är vanliga och ett 
hyresdominerat bostadsbestånd där folk bor i höghus och inte känner varandra så väl. 
Dessutom med stökiga personer i små, dåliga lägenheter på bottenvåningarna. Författarna 
talar om en inre segregation i husen och menar att tjänstemännen på bostadsförmedlingen höll 
med dem om ”att bristen på fungerande samlingslokaler och isoleringen i höghusområden 
skapar sociala problem…” (ibid. s. 94).  Man menar också att invånarna inte är så förankrade i 
området som i äldre stadsdelar och att folk ”har fått en negativ bild av sitt område – trots att 
här även finns resurser och sådant man är nöjd med, som fina naturområden, bra service och 
lekplatser för barnen” (ibid. s. 66). 

Beskrivningen är hela tiden ambivalent. Den negativa bilden ställs mot de uppenbara 
fördelarna. Detsamma känns igen också idag. Men svärtan är större nu. I 70-talsbilden finns 
inte våld och hot mot obekanta personer, inte heller en skola i gungning och ett centrum med 
ett för många tveksamt utbud. Ingen säger att man inte kan åka tunnelbanan eller att man är 
rädd att gå i park och natur. Om problembilden sett ut som idag, borde åtminstone något av 
detta lyst igenom. 

Det är knappast djärvt att påstå att Bredäng är ett område som aldrig blivit riktigt inbott, 
med en dominans av väl förankrade hushåll. Bättre bemedlade hushåll har flyttat ut och gör så 
fortfarande. Bredäng som helhet är helt enkelt ingen särskilt attraktiv stadsdel – vilket 
återigen inte betyder att den saknar kvaliteter. Men här har länge funnits sociala problem, som 
har vuxit och skapat oro. Kan vi hitta några grunder för detta? 

I Rosettis och Wittkulls rapport antyds åtminstone två orsaker som båda har anknytning till 
den fysiska miljön: 
 

• Skivhusen har bottenvåningar med smålägenheter, där ofta störande missbrukare 
placeras.  

• Folk verkar inte ha mycket kontakt med varandra i höghusen – mindre än många 
önskar.  

Det finns inte, skriver författarna, ”konkreta tydliga problem, som folk vill samarbeta kring, 
som t.ex. brist på lekparker, störande trafik…” (ibid. s. 66) och jämför här med äldre 
stadsmiljöer. Problemen med störande hyresgäster och bråkiga ungdomar ledde bara till 
vanmaktskänslor och oro. Författarna skriver också direkt om ”isoleringen i höghusområden” 
(ibid. s. 94) och, som nämnts, om att invånarna inte är ”förankrade i området” och om att 
”Oro finns i luften och har trissats upp av massmedia i olika sammanhang” (ibid. s. 66). Vi 
kan alltså lägga till ett sekundärt skäl: 
 

• Media blåser under den negativa bilden. 

I ett samhälle med svag sammanhållning fungerar inte den informella muntliga spridningen av 
lokal kunskap. Det är i stor utsträckning media som håller människor informerade, men också 
förstorar upp och skrämmer isolerade människor utan den trygghet som förankringen på en 
plats/i ett lokalsamhälle kan ge. Media har ändå inte diktat upp Bredängs problembild. Man 
har gjort den mer synlig och därmed ”skrämt” fler människor inom området såväl som 
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utanför. Det tycks också finnas en grundläggande allmän föreställning bland invånarna att 
området har allvarliga och ”verkliga” problem. Media skildrar en ”grå” verklighet (grå som 
höghusen), med få positiva händelser och många otrivsamma eller rent av hotfulla tillstånd 
och snarare brist på intresse än överdrivet sådant från omvärlden. Det är ungefär samma bild, 
som de engagerade invånarna i Ytterstadssatsningen samt de i området verksamma ger. Det 
vill säga, den yttre bilden avviker inte markant från den som baseras på egna upplevelser 
inifrån. Hur detta möjligen kan tolkas återkommer jag till i det avslutande kapitlet. 

De stora husen och den onda cirkeln 
Störande grannar och höghusets isolering/passivisering är den grund för Bredängs problem 
och rykte som Rossetti och Wittkull framför. De sociala problemen kopplas till de fysiska. De 
dåliga lägenheterna i känsligt läge på bottenvåningarna med den enda entrén och korridoren 
gemensam för 70 hushåll ger små möjligheter till kontroll. Här kunde man vara anonym, här 
måste barn på väg hem från lek och skola passera missbrukare med hotfullt beteende, här fick 
vanliga hyresgäster bevittna hustrumisshandel, oordning och förstörelse, utan att våga ingripa 
eller få adekvat hjälp av myndigheter.  

Det är lätt att ansluta till de tankar om höghuset som en olämplig miljö för ”socialt” boende 
som framförs av flera välkända författare och berördes i föregående kapitel. (Se vidare 
diskussion i t. ex Rådberg 1997, op. cit.) Det stora avståndet från marken till många bostäder 
och en delvis fönsterlös undervåning ger liten kontroll och få ”ögon på gatan”. Den 
gemensamma entrén gör det praktiskt omöjligt att skilja grannar från främmande i trapphus 
och korridor. Moderniteter som hiss, välutrustade bostäder och lättillgänglig bilparkering, 
minskar tillfällena till spontana möten och behovet att hjälpas åt med praktiska sysslor. Allt 
detta är kända mönster där Bredängs höghusbebyggelse av idag såväl som på 70-talet 
stämmer in.  

Att centrala Bredäng är så dominerat av höghus tillhöriga allmännyttan innebär med näst 
intill nödvändighet att det befolkas av i olika avseenden mindre stabila hushåll. Här ges nya 
familjer, ungdomar, splittrade familjer, bostadslösa och flyktingar tak över huvudet. Det är ett 
ställe att börja på – första pinnen i boendekarriären eller slutstation för dem som inte lyckas. 
Redan tidigare har påpekats att den, som synes ha ett val, måste försvara sitt kvarboende inför 
omvärlden. Drömmen om att flytta finns också hos starkt engagerade personer, och en av de 
drivande har flyttat under min undersökningstid. Olustkänslan inför att se sina vänner flytta ut 
beskrivs i en personlig berättelse av en hembygdsengagerad bredängsbo (Norrvik 1996, Se 
vidare” i kapitel 6). Man kan säga att ”push-faktorerna”, de som driver folk från området är 
påtagliga. Kvar blir äldre och resurssvagare hushåll, och om marknaden fungerar blir 
omsättningen av boende hög.  

När den onda cirkeln är igång sjunker köpkraften, ökar oron, försämras skolan, upplöses 
föreningsliv och samhällsengagemang. Samhället måste gripa in och ”hjälpa” om inte rena 
turen (bostadsbristen) kan rädda ett utsatt område från kollaps. Men det är samhället som 
konstruerat områden som Bredäng. Det var samhällets beslutsfattare och experter, alla de 
”sociala ingenjörerna” som en gång planerade, byggde och fortfarande förvaltar och 
”placerar” boende i olika områden, som Bredäng. Både form och förvaltning och sociala 
verksamheter har varit och är i huvudsak samhällets ansvar. Den enskilde har mycket små 
möjligheter att skydda sig mot såväl dålig miljö som misslyckad eller diskriminerande 
socialpolitik. 
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En stämplad typ 
Under ”rekordåren” planerades och byggdes mycket och snabbt. Självförtroendet var stort, 
hos såväl politiker som arkitekter och ekonomer. Det gällde inte bara att bygga för folk, utan 
att bygga modernt och imponerande. Den storskaliga formen hade ett egenvärde. Den 
symboliserade allt det nya – ”den moderna annorlundaheten” som Per-Marku Ristilammi 
(1994) uttrycker det. Bredängs arkitektur är inte lika utstuderad som den i Vällingby eller 
Skärholmen, båda byggda som centrum i ett stadsdelsområde. Men också Bredängs 
bebyggelse genomsyras av idén om den stora skalan där skivhusens placering i och dominans 
över terrängen varit ett huvudtema, liksom det distinkta centret med upplyft 
tunnelbanestation. Det var ett kraftfullt och ”modernt” grepp och gjorde Bredäng lätt att skilja 
ut, att få en bild av – grå skivhus och centrum i betong. Bredäng avviker från angränsande 
stadsdelar med lägre, mer alldaglig bebyggelse. I förhållande till äldre stadsdelar utan 
trafikseparering och gångtunnlar blir kontrasten ännu större.  

I den tidigare refererade studien av extrema problemområden i Europa (Power 1997) 
noteras det starka sambandet mellan sociala problem och storskalig, oattraktiv arkitektur och 
planering. Här ses den stora skalan som en viktig orsak till otrygghet. Här beskrivs också den 
speciella, storskaliga formen, som ”sticker ut” och blir till sin egen symbol över ett misslyckat 
projekt. Apropå fem specialstuderade områden i lika många länder kan man läsa: 

One of the greatest distinctions of the five estates was how clearly they stood out from their sur-
roundings. They had been designed to do this, by their creators – architects, developers and poli-
ticians – confident of the prestige that would follow. In later years, when they proved unpopular 
and hard to let, this distinctiveness became a major liability. It became easy for popular fanta-
sies to evolve around the estate’s unique appearance. The fact that physically they failed to 
blend into either town or country, while juxtaposed between both, made it easier to attach social 
“myths” to them. (Ibid. s. 272) 

Här har just den synliga annorlundaheten blivit en särskild belastning. En avvikande 
arkitektur kan symbolisera hög status. Jämför till exempel det omtalade höghusbygget i 
Malmö hamn, Turning Torso, Santiago Calatravas oh HSB:s vridna höghusskulptur. Detta 
projekt kan anses symbolisera kraft, framåtanda och välstånd. Här erbjuds god design och 
utsikt över Öresund. (Hur framtiden kommer att värdera det är en annan sak.) En gång stod 
också Bredängs höghus för sådana värden. Visserligen var de inte avsedda för IT- och andra 
miljonärer, men för den moderna människan i gemen. Men då höghusboende enligt många 
undersökningar inte tycks attrahera den breda allmänheten (se t.ex. Rådberg och Johansson 
1997, s. 38 ff.) blir höghuset som form ett handikapp i sig.  

En lätt urskiljbar form – som höghus – gör området särskilt lätt att etikettera eller fästa 
stämpeln på. I en holländsk studie av ”problemområden” (van Kempen 1994, s. 202 ff.) 
beskrivs höghuset som en i allmänhetens ögon dålig ”typ”. Visserligen handlar stämpling och 
förfall mycket om sociala förhållanden, men olika slags bebyggelse associeras med till olika 
status i våra föreställningar, det sociala och det fysiska smälter ihop till en bild:  

So much is clear that […] the way housing meets the existential and status needs of people is 
important. This is not only a matter of age, equipment and dwelling type, but even more a mat-
ter of social environment, although social environment and dwelling type are often intermingled 
in the perception of people, as in the case with the high-rise. Yet, an environment that fails to 
satisfy these needs, gives an important incentive to move and illustrates the spiral character of 
housing decline. (ibid. s. 220) 

Det som svårligen kan skiljas ut blir inte lika lätt en symbol för gott eller ont som det vars 
form kan ses av vem som vill. Bredäng har sin tydliga bestämning – storskaligt och grått, 
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typisk ”betongförort”. Visserligen ser inte hela området ut så, men den mest betecknande, 
centrala delen. Det kunde ha varit värre, som t.ex. i det ofta omskrivna Rosengård, där stora 
betongdäck ger en särskilt blåsig och hård utemiljö. Men som symbol för tristessen är det grå 
skivhuset med ”hål-i-väggen-entré” en stark representant. 

De praktiska problemen för alla men särskilt för sårbara hushåll i storskaliga, miljöer på 
nedgång illustreras också av Power. Hon beskriver hur fysiskt oattraktiva miljöer kan sätta 
fart på en ond cirkel av sociala problem, som sedan driver på sig själva. Redan sårbara 
familjer som ensamföräldrar med små barn fick extra problem genom en kombination av 
social oro och ”okontrollerbar” fysisk miljö. Den enskildes möjlighet till påverkan var 
minimal, barnen kunde inte ges den frihet de behöver för sin utveckling. Föräldern kunde bara 
välja på att dra sig undan eller försöka flytta om hon inte helt gav upp. När tillräckligt många 
reagerade så upphörde de boendes kontroll och den sociala oredan kunde ta över (Ibid. s. 
101,102). Power beskriver vidare hur barn och tonåringar i svaga familjer störde och förstörde 
i allmänna utrymmen som var svåra att övervaka.  

These problems made for great difficulties in letting the largest blocks, as respectable and am-
bitious families tried to avoid exposing their children to conditions they could not control. In all 
cases, the lack of general demand for unpopular estates and the need to house certain vulnerable 
groups, for example young single mothers, often meant that the people congested together in a 
tower block or long slab block were intrinsically unsuited to the type of accommodation. (Ibid. 
s. 284) 

Efter långa resonemang om hur olika faktorer driver på varandra i en nedgång återkommer 
Power till den fysiska strukturen som ett grundläggande problem. Hon menar att det finns ett 
genomgående mönster i dessa oattraktiva områden – av en tung, dominerande, inhuman, ful 
och försummad fysisk miljö (ibid. s. 286). Vidare att områdenas utseende var mycket 
viktigare än man kunde antagit – att många boende uttalade en känsla av skam över det 
fysiska tillståndet och kände att de förlorat kontakter genom att vänner och släktingar ogärna 
ville hälsa på. Här får vi påminna oss att de områden Power diskuterar är betydligt mer 
belastade än Bredäng. Det är ändå inte svårt att dra paralleller med vanliga bredängsbors 
irritation över vad de ser som tecken på förslumning i sin närmiljö och det upplevda behovet 
att förklara sig inför vänner från ”bättre” stadsdelar. En av mina informanter, en ensamstående 
mamma, berättar också om sin sköra situation. Hon beskriver sin oro för barnens skolgång 
och framtida kompisar, och hon berättar om grannar som missbrukar, stör och krävt 
upprepade polisingripanden. Hon uttrycker också sitt starka missnöje med husen och 
närmiljön, ställer sig frågande till att allt är så grått och likformigt. Hon berättar hur hon hört 
folk på tåget kalla Bredäng ”getto”. Men hon är inte uppgiven utan har strategier och idéer 
och försöker göra något för att det ska bli bättre i framtiden.  

Ett ordningsproblem, som stör flera av mina informanter är de barn, som förstör och 
smutsar ned i den gemensamma miljön. Till detta finns flera förklaringar varav en har direkt 
med den fysiska miljön att göra. Småbarn, som är ute på egen hand klarar ofta inte av att 
komma in genom porten eller att ta sig upp med hissen för att komma hem. Att bo flera 
våningar upp i ett hus med tung eller låst port innebär stora krav på föräldrarna att passa och 
hjälpa. Det är krav som inte alla klarar, och som inte alls är lika hårda för den som bor i 
låghus eller småhus. (Jfr också Pripp 1990, s. 50) 
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En värdig uppväxtmiljö? 
Det är svårt att se en stadsdel som en värdig boplats om den inte ger barn goda förutsättningar 
att leva och utvecklas. Sådana förhållanden kan möjligen accepteras i centrum av en storstad, 
men för en ytterstadsdel finns en absolut förväntan att den ska vara bra som uppväxtplats. 
Detta är ju, som nämnts, också en av grundbultarna för den modernistiska planeringen, med 
betoning på trafiksäkerhet, närhet till skolor och natur. (Se t.ex. God Bostad 1960.) 

När det gäller förutsättningarna att bo och fostra barn i Bredäng finns flera exempel på 
stark oro såväl i faktiska som hypotetiska fall. Kvinnan, som fick förklara sitt bostadsval inför 
sina vänner, menade till exempel att hon aldrig skulle kunnat tänka sig att bo i Bredäng om 
hon hade ett barn att ta ansvar för. Hon trodde inte att hon skulle kunna skydda sitt barn mot 
gängen. Kanske skulle hennes barn bli kriminellt. Hon kunde inte heller tänka sig att skicka 
sitt eventuella barn till en skola i en annan stadsdel, för att komma undan en del kontakter. 
Detta menade hon, av egen erfarenhet, skulle vara en olycklig lösning, som skulle hindra goda 
kontakter och förankring. Hon tyckte synd om Bredängs barn som måste växa upp i en miljö 
som signalerar att ingen bryr sig, att det inte är viktigt hur det ser ut just där de bor – att de 
själva inte är så viktiga.   

Den ensamstående småbarnsmamman, som refereras ovan, hoppades så småningom kunna 
flytta från Bredäng. I annat fall tänkte hon försöka få in sina barn i den mer ”svenska” 
Slättgårdsskolan i den del av Bredäng där småhus och bostadrättslägenheter dominerar. En 
invandrad mor tyckte att hennes dotter blivit illa behandlad i skolan och hade sett till att hon 
fått börja i en skola i en annan stadsdel. Flera jag mött har bytt eller försökt byta skola. En 
man oroade sig för sina barnbarn, som också bodde i området, och skulle hellre se att de 
flyttade någon annanstans även om de nu såg ut att klara sig bra. Flera i hans familj tyckte 
som han men inte barnens mor, som vuxit upp i och fäst sig vid Bredäng. Jag frågade också 
ett par av de aktiva pensionärerna, om de inte skulle uppskatta om något av deras barn och 
barnbarn skulle bosätta sig i Bredäng. Svaret blev ett samfällt: ”Absolut inte! Även om det 
vore trevligt för dem ville de inte sin familj något så illa. Själva hade de bott länge, hade 
vänkrets och aktiviteter lokalt, men inte skulle de rekommendera någon yngre att flytta in. 
Den enes dotter hade förresten flyttat ifrån Bredäng med sina barn – för skolans skull.  

Av alla medelålders och äldre jag talade med var det bara en som hade ett barn som bodde 
med familj i Bredäng, vilket kanske inte säger så mycket i en storstad med spridd bosättning. 
Men valet att flytta till en hyresbostad i Bredäng, som var normalt för vanliga familjer under 
60- och 70-talen, verkar inte vara något som vare sig dagens yngre generationer svenskar eller 
deras föräldrar i Bredäng ser som naturligt. Några av de intervjuade är socialdemokrater som 
kanske av ideologiska skäl hållit kvar vid hyresboendet i ”förorten” och inte försökt göra 
boendekarriär genom att köpa småhus i 70-talsvågen eller bostadsrätt varken då eller senare. 
Inga säger direkt att de känner sig lurade – som förlorare i bostadskarusellen. Men jag kan 
inte undkomma känslan att det trots allt är vad några upplever – lurade av det stora, moderna 
projektet där samhället stod för ett rättvist boende och god service åt alla. Den visionen är ju 
sedan länge brusten. De som ville vara solidariska med tanken har fått betala dyrt, och det ser 
ut att bli ännu dyrare. Alltså vill man inte locka nästa generation att ta över föräldrarnas 
mönster. 

Dessa omdömen om en plats, som inte är den sämsta men har stora problem, menar jag är 
genuina, inte drivna av vare sig media eller egenintressen. Det är uppenbart att problemen 
kring skolan är det mest uttalade men att också den allmänna oron, gängen och miljöns 
förslumning är sådant som får Bredäng att uppfattas som en tveksam uppväxtmiljö. 
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Naturen – det bästa men hotad 
På ett av Ytterstadssatsningens samverkansmöten hösten 1999 fick jag tillfälle att fråga de 
församlade vad som var det bästa med Bredäng. Svaret kom direkt, högt och tydligt: naturen. 
Alla nickade samförstånd. Därefter tog någon upp läget – dvs. de goda kommunikationerna 
med tunnelbana och bil, och fick också instämmanden. Några andra faktorer som luftigheten 
och utsikten nämndes också. De senare är ju kvaliteter som har med byggnadssätt och terräng 
att göra och också hänger samman med naturen. Men det första och tydligaste var: naturen. 
Nu hör det till saken att det var de vanliga ”trotjänarna” i ytterstadssatsningen, c:a 30 i 
huvudsak medelålders och äldre som var närvarande vid detta möte, som hade konkurrens av 
flera samtidiga arrangemang.  

Betydelsen av naturen som symbol såväl som källa till rekreation och hälsa är något som 
framhävts i mina möten med vuxna bredängsbor. Stoltheten över, närheten till och förmågan 
att njuta av naturen är något som anses prägla nordbor, kanske mer än andra. Om detta har 
skrivits mycket, och jag har tidigare redogjort för naturens stora betydelse i svenska städer (se 
t.ex. Berglund 1996 och 1998). Här vill jag bara påminna om att många människor från andra 
kulturer också har en vördnad för naturen och en vana att leva nära den. Däremot kan vi ha 
olika vanor att använda naturen, och naturen runt Mälaren kan rimligen inte ha samma 
laddning och innebörd för den som är uppvuxen i Latinamerika eller Pakistan, som för den 
som alltid bott i trakten. Som bekant präglas vår uppfattning av miljön omkring oss tidigt i 
livet. Självklart kan vi lära oss uppskatta andra miljöer än där vi vuxit upp, men 
uppväxtplatsen ger oss en särskild hemkänsla.  

Som väl redan framgått här och där i denna text beskrivs Bredängs natur av mina 
informanter, som något man har bekymmer för. Flera störs av att park och natur är illa skötta 
och nedskräpade. En del är rädda för att gå eller springa som de skulle vilja, för att de inte 
känner sig säkra gentemot andra som de kan möta. Andra har gjort upp med sin rädsla och ser 
till och med som sin roll att vara med och bevara naturen som en befolkad och värdefull del 
av staden. En kommunanställd som själv är född i Latinamerika berättar att han i sitt arbete 
med ungdomar försöker lära dem att umgås med och respektera naturen. Han tar ut 
ungdomarna och visar hur fint det är och hur trevligt man kan ha – fiska och ha picnic t.ex. 

Som jag ser det är naturen – här och på många likartade platser – den tillgång som man 
först av allt vill framhålla och slå vakt om. Även om dess värde kan sägas vara något 
devalverat genom allt sämre skötsel, nedskräpning och förstörelse är den ”vackra naturen” 
med skog och sjö och vidunderliga utsikter ändå en stolthet. I motsats till ”grå betong” står 
naturen fram som en positiv symbol, som man vill bevara hel och ”oförstörd”. Den fina 
naturen kan naturligtvis inte uppväga alla brister bredängsborna har att leva med. Men den är 
ett gott tecken, en ännu så länge positivt laddad symbol som bidrar till platsens värdighet. 
Anknutna till naturen är också ”kulturpärlorna” Jakobsbergs gård och kafé Lyran. 
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Kapitel 6. Åtta samtal och ett projekt  

Samtal med boende och verksamma har stått i centrum för min förståelse av Bredäng som 
plats och det sociala livet där. Min bild bygger alltså på många andras bilder, som kopplas 
samman med annan information om platsen och om liknande förhållanden på andra platser, 
med teorier och med egna iakttagelser. De boende och verksamma sätter, precis som jag, in 
Bredäng i ett större perspektiv men med utgångspunkt i sitt vardagsliv på platsen. De 
intervjuades olika erfarenheter och livssituationer ger (hoppas jag) sammantaget en nyanserad 
bild av Bredäng, som också kan associeras till andra platser och situationer. För att förtydliga 
de olika perspektiv, som jag har funnit, vill jag i detta kapitel förmedla ett antal individuella 
berättelser. Dessa är tillkomna genom referat av samtal med några av de informanter som 
särskilt bidragit till min förståelse av Bredäng. Urvalet är gjort för att så långt som möjligt 
spegla de ”engagerade boende” som är den grupp jag studerat.  

Jag har valt att begränsa urvalet till boende – även om en person (Björck) mer framträder 
som företagare. Detta val har jag gjort för att betona inifrånperspektivet och det personliga 
perspektivet, inte för att samhällets funktionärer inte haft något viktigt att säga. Tvärt om, de 
har givit mig utmärkt hjälp att förstå olika sammanhang, men i detta kapitel är det inte det 
professionella förhållningssättet som ska sättas i fokus. Här är det enskilda personers 
kommentarer och reflexioner som ska presenteras så direkt som möjligt och med syftet att 
läsaren ska kunna leva sig in i en bit av en annan människas livserfarenhet. Kapitlet avslutas 
med en fallbeskrivning: den oavslutade historien om Kulturhuset Träffen, ett projekt inom 
Ytterstadssatsningen. Detta exempel får illustrera problemen i mötet mellan 
Ytterstadssatsningens försök till direktdemokrati och den  rådande förvaltnings- och 
politikerkulturen.  

De olika berättelserna har försetts med sparsamma kommentarer och miljöbeskrivningar 
för att i någon mån ge läsaren en ram. Någon direkt tolkning bidrar jag inte med sånär som på 
de reflexioner som avslutar berättelsen om Träffen. Det är just meningen, att berättelserna ska 
vara fria för läsarens egen tolkning. Mina slutsatser finns på annan plats. 

Maud och Senta 
Mitt på dagen den 15 april 1999 kommer jag till Bredäng med tunnelbanan för att intervjua 
två av de flitigaste deltagarna i Ytterstadssatsningen. Det är Maud och Senta. De är båda 
aktiva i den arbetsgrupp som kallas Närmiljögruppen och har tills nyligen varit 
sammankallande och sekreterare i denna. Jag har hört och sett dem flera gånger på 
Ytterstadssatsningens samverkansmöten. Jag vet att de sedan länge intresserat sig för den lilla 
”finparken”, ibland kallad Kyrkparken (annars helt enkelt Bredängsparken), som ligger 
mellan det höghus där de båda bor och centrum. Skötsel- och underhåll av den gemensamma 
miljön är en av Mauds och Sentas hjärtefrågor, så jag tittar efter lite extra hur det ser ut längs 
vägen jag går. 

Solen har gått i moln, det är kyligt och har börjat blåsa. Centrum är sopat. Drivorna av 
höstlöv och skräp som jag bokstavligen klev i tidigare i veckan är borta, däremot inte det grå 
intrycket av förvår. I buskarna ligger skräpet tätt. Jag passerar systembolaget vid 
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Bredängsvägen, som jag korsar för att ta en titt in i parken. Här är också skräpigt. Slänten ned 
mot själva parken är delvis bevuxen med vresros. Jag svänger om hörnet in på husets 
entrégata. Jag hade inte tänkt mig närmiljön så torftig. Här finns en ogräsbevuxen plantering 
ut mot gatan och en kraftigt nedskräpad källartrappa på gaveln. Éntregatan är nedsänkt och 
avskild från parkeringen av en hög, stenklädd mur. Asfalten är ojämn och lappad och på ömse 
sidor av entrén finns fartdämpande asfaltgupp. Två bilar - en servicebil med firmanamn och 
en som ser ”privat” ut står parkerade till större delen på gångbanan trots att den är avskild 
med kantsten. Husets entré, som är gemensam för fyra trapphus, är diskret utformad som ett 
”hål i väggen”, inget tak eller annat skjuter ut. Gångbanans asfalt går bara förbi utmed 
fasadens fönsterlösa undervåning. Inte en betongplatta, inte en bänk och absolut ingen 
växtlighet finns det. Här kan jag inte låta bli att jämföra med min studie i det mycket fattigare 
höghusområdet i Riga. Där är visserligen trasigt och förstört, men planteringar och bänkar 
ingår i entrémiljön.  

I den invändiga korridoren är det lätt att hitta hissen, för den som är läskunnig. Det är 
skyltar som gäller. Trapphusen gömmer sig däremot bakom omarkerade fönsterlösa dörrar. 
Till baksidan och parken kommer man inte ut på detta plan på grund av höjdskillnaden. Jag 
funderar på hur det är att vara liten här. Att ta sig ut och in på egen hand, till parken och 
lekplatsen bakom och att hitta rätt uppgång kräver både orienteringsförmåga och 
sifferkunskap. 

Intervjun ska göras hos Maud, som bor i en ljus, genomgående trerumslägenhet. Det är en 
trevlig och välordnad lägenhet. Jag har med blommor och blir bjuden på kaffe med 
sockerkaka. Jag berättar att jag särskilt vill tala med dem om arbetet inom Närmiljögruppen, 
om projektet med parken och annat som är aktuellt för tillfället. Senta och Maud verkar väl 
samspelta men är måna om att påpeka att de var och en tänker på sitt eget sätt. Båda har som 
yrkesverksamma haft kvalificerade arbeten. Båda har varit och är aktiva inom organisationer 
och föreningsliv, men inte partipolitiskt, så vitt jag förstått. När de berättar att de båda ska 
fylla 80 under året, tror jag först att de skojar med mig.  

Innan jag hunnit till mina frågor kommer problemet med vandalisering i centrum och vid 
badet upp. Förstörelsen hade aktualiserats på samverkansmötet för ett par dagar sedan, som 
båda varit på och det hade skrivits en del i pressen. Maud tar fram tidningsklipp om 
vandaliseringen av badet och skjutandet i centrum. De känner båda till talet om ”maffian”, 
som en del anser finns i Bredäng. Men vi lämnar detta ämne, eftersom jag vill veta hur de 
kom med i Ytterstadssatsningen.  

Senta hade inspirerats av ett program i radion där Svenska bostäder i Vällingby uppmanade 
folk att gå ut och göra något i sin närmiljö. Inte bara sitta inne i sina lägenheter utan gå ut och 
ordna sittplatser med bord, ta med kaffekorgen och umgås.  Maud berättar att hon fick hem 
papper om Ytterstadssatsningen där det bland annat stod något om parken. De deltog i det 
stormöte som var upptakten till vidare arbete. Då bildades gruppen som från början hette 
”Närmiljö och Mälarhöjdsbadet”. Maud berättar: ”Gruppen jobbade mycket med badet i 
början för att kunna rusta det redan till sommaren.” Efter upprustningen fick badet EU: s ”blå 
flagg”27. Men för Senta och Maud var det parken som var och är huvudintresset. ”Belysning 
var ju en egen grupp, men kom ihop med närmiljögruppen.” Maud bläddrar i pappren för att 
hitta det långa, krångliga namnet som gruppen hade ett tag: ”Boende, närmiljö, 
Mälarhöjdsbadet och belysning”.  

Maud: ”Min uppfattning om Ytterstadssatsningen – men det är min uppfattning, andra 
kanske inte tänker så – är att den tillkommit för att man försummat miljön, för att få hjälp av 
de boende som jobbar ideellt. För här jobbar vi alla ideellt. Och området har ju inte 

                                                                 
27 EU:s ”blå flagg” är en kvalitetsmärkning som ska garantera god standard på såväl badvatten som service. 
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underhållits sedan det kom till.” Maud har talat med Anders, projektledaren, om saken. Han 
vill inte riktigt ställa upp på hennes tolkning, menar hon: ”Men han måste väl säga så.”  

Båda berättar om tistlar som fått växa vilt och om buskar som inte hållits efter. Vresrosorna 
i slänten mot parken sköttes förr men under de senaste fem-tio åren har de vuxit vilt, så man 
har inte kunnat se in i parken från gatan. ”Många visste inte att det fanns en park där. Förra 
sommaren växte rosorna ut över trottoaren så att man inte kunde mötas där och måste akta 
strumporna när man gick förbi”. De menar att där ligger flera års skräp, för ingen kan ju städa 
bland de vassa buskarna. De berättar också att en del av parken varit uppgrävd ”i flera år” 
efter att fjärrvärme dragits till kyrkan. När återställningen så småningom skedde hade redan 
hyresgästföreningen klagat. Senta och Maud hade varit på ett möte och talat om parken och 
ordföranden skrev därefter ett brev till staden. [Maud ger mig en kopia]. Vid återställningen 
(1998) togs en del av rosorna bort, så nu kan man i alla fall se in i parken. Men tistlarna har 
växt igenom det nylagda gräset. 

Senta flyttade till Bredäng för 11 år sedan. Hon bodde då med sin make i Vårberg dit de 
flyttat från en villa i Stuvsta. Men maken blev sjuk och de bytte bostaden via internkö för att 
få tillgång till hiss. ”Parken var vacker då. Det var på våren i april, och det var skära tulpaner i 
ena delen av slänten och röda i den andra.” Hon menar att det är stor skillnad på skötseln från 
den tiden. De senaste 5-6 åren har det blivit väldigt dåligt. ”Det finns ju inga pengar till 
underhåll”, inflikar Maud. Maud har bott ca 25 år i Bredäng. Hit flyttade hon från innerstaden.  

De har alltså båda ett mer än 10-årigt perspektiv på Bredäng, så jag ber dem berätta mer om 
vilka förändringar de sett i parken? Jo, berättar båda, när de nya husen kom till, som 
Riksbyggen byggde, då ändrades det en del i den nedre delen. De tror att Riksbyggen var 
inblandad i den upprustningen. 

Vet de när den nya bebyggelsen kom till? Kanske är det  fem-sex år sedan, säger de lite 
tvekande. ”Tiden går så fort, Vet inte riktigt.” ( I själva verket byggdes Riksbyggens låghus ca 
1990.) Jag undrar om det var några protester mot bygget? ”Det vet du väl hur det är när det 
byggs nytt? De var ett par yngre män som protesterade ganska högljutt, trodde att det skulle 
bli insyn och så. Men det har det ju inte blivit [säger Maud]”. Ni själva då, undrar jag. ”Vi 
hade inget emot det. Vi tyckte det var trevligt att det blev lite annat än höghus och att det kom 
lite nytt folk.” När Riksbyggen skulle bygga fanns det fortfarande två banker i centrum – SE-
banken och Sparbanken. Nu finns det ingen. Man använde det argumentet i 
marknadsföringen, minns de. Men när bostäderna var klara fanns det inte längre några banker. 
Konsum fanns det också förut ”Det fanns många bra affärer här: herr- och damkonfektion, 
skor, möbler och till och med ett varuhus.” Efter viss diskussion kommer Senta och Maud 
överens om att det var EPA som fanns där VIVO-butiken är nu.  

Jag undrar hur de träffades. ”I hissen.” Senta hade tilltalat Maud: ”Jag är ny här. Det skulle 
vara trevligt att ha någon att gå ut att gå med.” ”Och det tyckte jag också”, säger Maud. Så de 
började promenera. Brukade gå varje dag – en timme, ibland mer. Ofta avslutade de i centrum 
och gjorde sina ärenden. Detta pågick i flera år. De brukade bland annat gå och titta på 
konstverken, som finns här och där i omgivningen. Men när Sentas man blev sjukare och så 
småningom dog kunde hon inte hinna, och Maud bröt lårbenet, så nu är det mer sporadiskt. 
”Men det ska bli ändring på det” deklarerar Maud, och Senta säger inte emot. Det ska bli fler 
promenader i fortsättningen.  

Kanske, föreslår jag, vet Senta och Maud något om Bredäng längre tillbaka i tiden? Maud 
berättar att hon bodde vid Hornstull som ung. Hon var friluftsintresserad och aktiv som 
ungdomsledare. Det höll hon på med till mitten av 50-talet. I Bredäng fanns härlig 
skidterräng. Man åkte spårvagn till Mälarhöjden och tog sig ut i skogen därifrån. Vid ett 
gammalt ödetorp hade Maud också ett särskilt bra kantarellställe. ”Men det finns inte längre. 
Där är det byggt”. Senta berättar att hennes man hade brukat gå på pjäxdans i Gröna stugan 
under 1930-talet. Gröna stugan var en skola, som uppläts för dessa nöjen. Ungdomar åkte ut 
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och åkte skidor och roade sig därefter med dans. Själv hade hon inte varit med. Men hon hade 
som 16-åring med sin mor en gång bott på pensionatet Johannesdal i området. Maud hade 
också i ungdomen cyklat från Södermalm över Liljeholmsbron och till Mälarhöjdsbadet, som 
var ganska nytt då, tror hon.  

Maud tar fram handlingar som belyser arbetet med parken, som egentligen för deras del 
startade redan 1995 inom hyresgästföreningen. Närmiljögruppen började arbeta 1997 med 
parken, och de fick en konsult till hjälp. Maud visar kartor. En skiss finns från november 1997 
med boulebanor, gräsytor, nya bänkar och bänkbord. De boende hade önskat trappa och ramp 
från gatan ned i parken. Konsulten hade ritat en ramp för att uppfylla handikappkravet. Man 
tyckte att rampen blev onödigt lång, varför skissen justerades.  

Idéerna har presenterats flera gånger på samverkansmöten. Och folk har varit nöjda,. Men 
nyligen har det dykt upp en man, som protesterat mot boulebanorna, som han säger är fula. 
Och det är förstås jobbigt för dem som länge arbetat med projektet. Boulebanorna är en idé 
från en annan medlem i arbetsgruppen och har fått brett stöd. Man tänkte att de skulle vara bra 
för integrationen. ”Boule är ju så populärt bland både yngre och äldre. Och det skulle vara för 
alla grupper”.   

Det förslag som är daterat 1998-11-21 godkändes av samverkansgruppen. Det var först 
efter detta som mannen kom och klagade på boulebanan. Jag påpekar att han sagt att han ville 
ha blommor istället, och att Anders, projektledaren, vid senaste samverkansmötet lovat att det 
skulle bli blommor. Men det verkar inte stå något om blommor på ritningen. Maud och Senta 
är lite osäkra på detta, men vill visst ha blommor också. Maud kommenterar: ”Förut skulle vi 
ju spara pengar, då räckte det kanske inte. Men nu finns det ju en hel miljon, så nu finns det 
väl pengar till blommor också.” ”Men [säger Senta] Anders säger ju att vi inte ska utnyttja 
alla pengarna - att vi ska spara.” Det hela är lite rörigt. Projektet har fått mer pengar anslagna 
än man begärt. Vi är överens om att det måste till nya möten och ändringar i ritningarna för att 
motsvara den nya, högre ambitionsnivån, som Gatu- och fastighetskontoret lagt fast. Gruppen 
har inte haft något eget möte 1999.28 Tills nyligen var Maud och Senta de, som höll ihop 
gruppen, som sammankallande och sekreterare. Nu har de sagt ifrån sig uppdragen. De 
kommenterar sin ålder och menar att det borde varit de yngre som engagerade sig. Maud: 
”Egentligen skulle vi inte ha åtagit oss det här, men vi var så ivriga att få lite fint i parken.”   

Vi bläddrar i Mauds pärm och talar vidare om aktiviteten i Närmiljögruppen. Som mest har 
de varit ett 25-tal aktiva, nu är de ca 10. På adresslistan för 1998 finns 22 personer. Inga yngre 
finns med längre. Maud upprepar att hon tycker att de unga borde engagera sig. ”Det är ju inte 
vi äldre som ska säga hur vi vill ha det, de yngre borde göra något.” Tidigare var det en yngre 
man som var sammankallande i gruppen, men han har slutat. Han hade väl inte tålamod, tror 
Maud och Senta. Nu finns det två eventuellt tre personer i gruppen, som inte är pensionärer. 

Förutom med Mälarhöjdsbadet och parken har gruppen arbetat med belysningsfrågor. Man 
har gjort belysningsvandringar och har kollat alla lyktor. ”Ungarna har fått tag på en nyckel så 
att de kunnat öppna luckorna på stolparna så att kablarna kommit ut. Småbarn kan skada sig.” 
Gruppen anmälde och det blev åtgärdat. ”Folke fortsätter och kolla lyktorna - han är så 
pålitlig.” Gruppen har också hjälpt till med en akut belysningsfråga. Våren1998 blev en 
kvinna våldtagen i centrum och en blev nedslagen vid Jetmacken nära centrum, berättar de. 
”Människor blev rädda.” På en del ställen växte träd så att de skymde ljuset från gatlyktorna. 
Träden behövde beskäras för att det skulle bli bättre upplyst. Gruppen fick i uppdrag att 
inventera och föreslå vilka träd som skulle beskäras.  

                                                                 
28 När vi i april 2001 går igenom utkastet till denna text är boulebanan invigd och parken nästan klar. Det är en 
skön vårdag och A-laget har suttit i övre delen hela eftermiddagen. Jag undrar om det blir några nya blommor, 
som många önskat. Men så verkar det inte. Stadsdelsförvaltningen har bromsat – för att inte få ökade 
skötselkostnader, berättar Senta. 
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Maud och Senta fortsätter, apropå problemet med tryggheten, att tala om närpolisen, som 
de menar är allt mindre synlig i Bredäng.29 Efter att en annan aktiv person skrivit brev till 
rikspolischefen har polisen lovat att vara i centrum fredag-lördag. Maud visar ett papper och 
vi läser lite tillsammans. Polisen har lovat att göra en upprensning, och jämför med Vårberg 
där man ansett sig ha gjort en lyckad aktion. ”Men det finns ju inga poliser” kommenterar 
Maud. Gemensamt berättar de att det saknas minst tre, kanske fyra poliser i området. Poliser 
till fots har inte synts till efter löftet, men någon polisbil har de sett svänga förbi centrum. Och 
det förekommer att polisen ”rensar upp” bland alkoholister och narkomaner i parken. Men 
dessa är ju snabbt tillbaka. 

Senta måste gå. Hon har en del att göra och ska kanske till stadsdelsnämndens möte i kväll. 
Jag talar vidare med Maud och undrar om det finns mycket barn i huset. Det gör det. Här bor 
många invandrare och nästan alla har barn, säger Maud. Det är många småpojkar som spelar 
boll och bygger kojor. Någon av de äldre pojkarna har klättrat upp till entrébalkongen (till den 
mot parken förhöjda bottenvåningen). Maud har sagt till dem att det är farligt, och att mindre 
barn kan försöka göra efter och skada sig. Men ytterdörren i undervåningen mot parken är 
låst, så det är besvärligt för barnen som måste gå runt. Det är låst för att alkoholisterna från 
parken inte ska komma in. Det är ju också otrevligt för barnen, att alkoholisterna sitter i 
parken, tillägger Maud.  

Jag vill veta mer om Mauds förhållande till miljön och undrar om hon, som promenerat så 
mycket i Bredäng, kanske har någon plats som hon tycker särskilt mycket om. Jag blir lite 
chockad över svaret och det mörka uttrycket i ögonen. ”Nu tycker jag inte någonting är 
vackert här. Jag tycker ju om naturen, men den har blivit förslummad. Hela samhället har 
’sjunkit’. Det ser ut så man kan gråta. Skräp – människor kastar där de står. Säger man till 
någon – Jag brukar säga: ’tappade du något’ – säger de att det är bara papper. Och om jag 
säger att man inte får slänga papper säger de: ’det har väl inte du med att göra’.” 

På ett samverkansmöte talade flera om problemet med nedskräpning kring höghusen, att 
folk till och med kastade skräp genom fönstren. Där Maud bor har någon kastat ut bröd och 
matrester i påsar, som fåglar hackat hål på och ätit. Påsarna har fastnat i trädet utanför Mauds 
balkong. Nu hänger bara ett par påsar kvar. Det är sådana som hon inte kan ta ned med den 
gardinstång hon lånat av närmsta grannen. De är från förra året. Maud tror att hon till slut kom 
på vem det var, och att hon genom att säga till familjens barn (utan att anklaga någon) lyckats 
få familjen att förstå att det inte går för sig att mata fåglar på det viset. Vi talar också om 
samverkansmötet där Svenska bostäders förvaltare var med. Jag påminde om att han sagt att 
de skulle gå vårsyn och ta ned trädet eftersom det tycktes vara den enda lösningen. Det skulle 
Maud inte ha något emot, eftersom trädet ändå tar sol från hennes balkong. Men hon menar 
att han borde tagit på sig ansvaret att reda ut saken med hyresgästen.  

Maud tycker att det borde informeras bättre om enkla vardagsregler. Folk förstår sig inte på 
att använda sopnedkasten heller. ”Var och varannan vecka är det stopp. De försöker kasta ned 
skidstavar och allt möjligt som inte får plats utan fastnar.” När det blir stopp ställer folk 
soppåsar nere i entrén och utanför sopnedkastet, och det stör Maud som bor långt ned och 
känner hur det luktar. 

Vi talar om miljöstugan. Många går inte dit utan ställer i porten, säger Maud. Om 
ordningen i miljöstugan säger hon: ”Det ser ut som om folk står i dörren och kastar.” Vi går ut 
på balkongen och tittar på trädet och påsarna – och gardinstången. Maud visar mig också 
miljöstugan, dit man kommer in med nyckelkort. Där finns kärl för glas, plast och plåt, 
tidningar, pappersförpackningar, batterier och grovavfall. Idag ser det hyggligt ut enligt 
Maud. Det är visserligen en del skräp på golvet men inget man direkt behöver kliva över. Men 
det är visst någon idrottsförening som städar här nu.  
                                                                 
29 Detta stämmer helt med polisens egen uppfattning, enligt intervju med närpolisen i Skärholmen. 
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Maud visar på flera tidningsartiklar om skadegörelsen i Bredäng. Hon är bedrövad över att 
det inte blivit bättre, utan att problemen med sönderskjutna fönster i centrum och 
vandalisering av det upprustade badet bara tycks fortsätta. ”Det har varit för många turer” 
kommenterar hon, och vidare, om miljöns skötsel i allmänhet: ”Det är så modellen är - man 
underhåller ingenting överhuvudtaget”. Jag frågar om hon ändå tyckte att det varit 
meningsfullt att delta i Ytterstadssatsningen? ”På sätt och vis. Ibland så tappar vi sugen men i 
alla fall har vi fått igenom en del och det är på gång med belysningen. Jag vet inte hur många 
stolpar Folke bara puttade omkull, och på ett ställe låg redan en stolpe. Vi ska väl hålla ut tills 
parken är klar.” 

Maud, som brukade syssla med budgetfrågor i sitt arbete hade flera gånger frågat efter en 
budget för olika stadsdelar, så man kunde veta vad man hade att jobba mot. Men någon sådan 
har aldrig funnits. Först kom bara budskapet att det fanns massor av pengar. Det gillade inte 
Maud. Dessutom tycker hon att hanteringen är byråkratisk.  

Återigen påpekar Maud att det är intresset för parken som drivit henne och Senta att delta.  
”Vi är mycket intresserade av parken. Den ska inte vara bara för en kategori människor. Vem 
som helst ska kunna sitta i parken. Barnen vågar knappt gå förbi på väg till skola och fritids. 
Vi ska väl inte missunna någon att sitta där, men de stör barnen. De knarkar och dricker. Man 
går ju inte ner och sätter sig.” När vi håller på att avsluta efter nästan tre timmars samtal säger 
Maud: ”Det var ett helt annat samhälle här förut. Jag ska inte säga att jag inte trivs, men jag 
tycker att det har blivit lite av slum.” 

Det är inte utan att det känns lite dystert efter att ha talat med dessa två kämpande damer, 
som håller ut trots hälsoproblem och segslitna processer. De vill inte vara ”tjatkärringar” men 
känner att det är det de måste vara – eller i alla fall uppfattas som – för att kunna arbeta för det 
de tror på. De vill se det positiva som trots allt hänt inom Ytterstadssatsningen. Och de är 
sådana människor som försöker dra sitt strå till stacken för att samhället ska bli lite bättre. De 
brinner fortfarande för sin park och vill förstås se att den blir färdig.  

När jag kommer ut igen är det riktigt kallt och framförallt blåsigt. Jag går in en stund till 
projektledaren Anders Petersson i Ytterstadssatsningens lokaler. Han berättar om 
samrådsmötet, om stadsdelsnämnden och om den nya organisationen med bantat kansli. De 
20 projektledarna ska bli 12 och han tror inte att det blir plats för honom, som är den ene av 
två som inte har någon kommunal tjänst i botten.30 Han tänker att han kanske kan få nytt jobb 
i Södertälje, som får pengar i den nya Storstadssatsningen, där Bredäng inte är med.  

Nu gäller det för bredängsborna att utnyttja alla medel att påverka, menar Anders, till 
exempel att skriva medborgarförslag till stadsdelsnämnden. Medan vi samtalar kommer en 
boende in för att visa just ett medborgarförslag för Anders. Det är, som jag förstår, extra 
mycket turbulens och oro inom Ytterstadssatsningen just nu. Det känns som om man håller på 
att tappa fart. Anders skulle vilja få jobba mer med integrationsfrågor och har tagit kontakt 
med integrationsnämndens ordförande Hardy Hedman. Denne visade intresse, men hade inte 
fått någon respons hos Ytterstadssatsningens kansli. Kanske kunde det ändå vara något för 
framtiden, spekulerar Anders.   

Janne och Folke  
Så när som på Anders Petersson, Ytterstadssatsningens projektledare, är Jan von Mentzer och 
Folke Nyström  de bredängsbor jag sett, hört och talat med mest. Man kan säga att de är ett 
udda par – en med fina anor och dito kultur i blodet och en en praktikens man, som kan 
bedöma kvaliteten i ett hantverk och ”ser allt” på sina promenader. Folke är mannen med 
                                                                 
30 Som framgår på annan plats i texten kom projektledaren att sitta kvar till och med december 1999. 
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hunden som Madeleine nämner i sin berättelse, som kommer lite senare. Båda är pensionärer. 
Janne har varit försteman vid systembolaget i Bredäng. Folke har haft ett eget 
entreprenadföretag men fick låta det stå tillbaka för sina barn, som han tidigt fick ta hand om 
på egen hand. Det är förstås mycket som också förenar dessa två trägna parhästar. Båda har 
bott över 20 år i Bredäng och upplevt platsens förändring, med smärta och ilska. Båda kämpar 
otåligt – genom Ytterstadssatsningen och på andra sätt – för att bidra till en positiv vändning. 
Ingen av dem är någon riktig föreningsmänniska eller politiskt organiserad. De är två 
frimodiga herrar med ett målande och ofta drastiskt språkbruk. Deras öppna och ärliga sätt att 
beskriva sin verklighet hoppas jag ska ge läsaren en särskild möjlighet att se en sida av livet 
på en plats med sjunkande status och tilltagande segregation.   

Större delen av denna text baseras på ett livfullt samtal i september 1999, över en bit mat 
med kaffe i Jannes trivsamma lägenhet i ”pensionärsakvariet”. Det är ett av de få husen i 
Bredäng med privat hyresvärd, och det syns. Fasaden är uppfräschad, fönsterinfattningarna 
lysande blå och balkongfronterna av glas. Det är dessa, som bidragit till smeknamnet, och 
förstås att här bor många äldre. Hela anläggningen ger ett välskött och prydligt intryck. I ett 
sådant höghus och med en utsikt som Jannes över skog och sjö, skulle jag gott kunna tänka 
mig att bo. ”Och, [säger Janne, när vi senare går ut genom porten för en promenad] de, som 
städar trappan har satt ut blommorna här. När jag frågade varför, så sa de: ’Det är för att vi 
tycker så mycket om er hyresgäster.’ Det är ett sånt trevligt par.” 

Vi hinner knappt sätta oss innan samtalet är i full gång. Båda berättar – och avbryter ofta 
varandra – om sina hjärtefrågor, om det dåliga underhållet i den offentliga miljön, om 
slöseriet med skattemedel, om byråkratin och långsamheten, om den ökande brottsligheten 
och bristen på poliser. Det tar trekvart innan jag får någon riktig chans att ställa en egen fråga. 
Men svar hade jag förstås fått många ändå. 

De höga kostnaderna för konsulter och utredningar och kostnadsberäkningar, som 
allteftersom visar att projekten bara blir dyrare och dyrare när kommunen ska göra något, är 
det som först diskuteras. Exemplen är från Ytterstadssatsningen, och började med att den lilla 
parken nära centrum och kyrkan skulle rustas upp för 400 000 kronor enligt ett förslag som en 
konsult utarbetat i samråd med boende. Plötsligt skulle den istället kosta 1 miljon ytterligare, 
enligt direktiv från Gatu- och fastighetskontoret. ”Då [säger Folke] skulle det förslaget bara 
ses som en skiss.” Nya konsulter skulle ta över. Det är mycket som är svårt att förstå för Folka 
och Janne (och mig) om hur optimistiskt man inom Ytterstadssatsningen har satt igång att 
arbeta med olika projekt, utan grepp om möjligheterna att förverkliga dem. 

De boende har i sina arbetsgrupper satsat mycket tid i tron att projekten skulle leda 
någonvart medan verkligheten var att ingen visste. Så berättar Folke om projektet ”Träffen”, 
där han och många andra engagerade sig för att rädda biblioteket. ”En gång var det 
jättebråttom. Det var våren 1998. Då fick vi titta på inredning, datorer och annat. Sen blåstes 
allt av. Vi satt till 12-1 på nätterna.” Riktiga ritningar hade saknats, så Folke hade själv fått 
mäta upp lokalerna. Janne berättar om arbetsgruppen för Jakobsbergs gård, en kulturhistoriskt 
värdefull gård som används av föreningslivet. Janne hade blivit ombedd av projektledaren 
Anders Petersson att bilda en arbetsgrupp för att bland annat försöka åstadkomma en ny 
parkeringsplats. ”Och så beslöt vi att vi skulle anlita en arkitekt som kunde göra den här 
parkeringsplatsen. Hon heter Mira. Och då hade vi haft två sammanträden med Skönhetsrådet, 
Stadsmuseet, […] Gatu- och väg...” ”Och föreningen Nordens Vänner” inflikar Folke. 
”Varefter det här arbetet framskrider med bland annat Miras otroliga arbete med att göra 
akvareller som inte var av denna världen. De såg ut som tavlor. […] Hennes tankar var så 
underbara, tycker jag, hur den här parkeringsplatsen skulle ligga. […] Så en dag ringer Anders 
till mig och säger: ’de har beslutat att det blir ingen parkeringsplats’ – de höga politikerna, 
som jag hade haft kontakt med.” Folke förklarar: ”Anledningen till detta var att det skulle bli 
tre markägare inblandade.” Folke menar att det var de två berörda kommunala förvaltningarna 
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som inte ville ta på sig några kostnader för framtida underhåll. Jannes reflexion: ”Någonting 
som jag ofta har tänkt på i sådana här sammanhang: Vi får gärna hålla på och leka och allting 
sådant. Men begreppet underhåll…” ”Det får inte kosta någonting efteråt” avbryter Folke, och 
Janne instämmer och fortsätter sin berättelse: ” Och då säger jag till Anders så här [ironiskt]: 
’Men det var ju roligt, då blir det alltså ingenting.’ ’Men det gör igenting. Vi sätter igång bara 
med ett nytt projekt.’ Möjligen att han [Anders] skulle var ledsen, eller möjligen att han skulle 
inse det omöjliga i ett visst projekt. Men nej, nej, han är inte skapad sådan.” Men de boende 
som engagerat sig och till och med blivit påhejade för att jobba för en sak, som Janne och 
Folke, de blir besvikna, när de upplever att beslut tas högt över deras huvuden i frågor som de 
trott var förankrade.  

Kyrkan får också kritik. Kyrkan i Bredängs centrum har en baksida, som knappast kan 
kallas välskött. I skydd av de högväxande buskarna går A-lagarna från parken in och uträttar 
sina behov. Janne berättar: ” Vid ett tillfälle sa jag till kyrkoherden… och jag var mycket 
spydig. ’Kåre’, sa jag: ’om jag är ute och reser i Sverige […] och kommer fram till begreppet 
kyrka så är det för mig otroligt välskött. Marken är välskött, allting är lika välskött, allting 
hålls på en nivå. ’Men du’, sade jag, ’du sitter på en skithög.’ […] och så sade han: ’Vad är 
det du säger?’ ’Jag säger fortfarande att du sitter på en skithög. Jag tycker du åtminstone kan 
hålla skiten ifrån dig. Det är inte bara jag som tycker det här, utan det är många människor 
som tycker det.’ ’Det är ju inte jag ’, sade han, ’utan kyrkorådet som får bestämma om det 
här.’ Då går Folke dagen därpå till församlingshuset. [Till Folke:] Då får du ta över!”  

Folke hade varit i kyrkorådet för att diskutera om en trappa, som inte användes av någon 
annan än alkoholisterna och som skulle kunnat vara till större nytta i parken. ”Och då sa de att 
de skulle åtgärda det bara de fick pengar till det. Men kyrkan var den fattigaste som fanns i 
Sverige på grund av att det är ingen som betalar någon kyrkoskatt här. Muslimerna och de 
frireligiösa betalar ingen skatt, så de har inga pengar att göra någonting för. Det var rena 
fattigstugan. […] Och likaså […] så har de en väg bakom kyrkan som går ner till parkvägen. 
Och där är det så att den brukar ingen sköta om, och det är någon som har ramlat där och 
blivit sydd med 47 stygn. Jag ville att de skulle göra två lampor, lika som parkbelysningen, 
för att lysa upp vägen ordentligt. Då sade han: ’Då stänger vi vägen, för vi tänker inte hålla 
någon privat…’ Men folk går alltid där.” ”Det är alltså begreppet underhåll, som de inte vill 
påta sig”, inflikar Janne. ”Men [fortsätter Folke] nu åker de på ett skadestånd till henne. Hon 
har suttit i rullstol nu i snart två år.” 

Folke tar sedan upp en särskilt tråkig historia, ett svindleri, som inträffat inom ett projekt 
stött av Ytterstadssatsningen. Det rör Internationella kvinnoföreningen (IKF), som var den 
enda föreningsverksamhet som kunde (och enligt centrala direktiv skulle) få stöd av 
Ytterstadssatsningens medel. Deras verksamhet var till bland annat för att stärka isolerade 
invandrarkvinnor och skapa kontakter mellan dem och det omgivande samhället. I Bredäng 
leddes denna förening av en man! Varför, har jag aldrig kunnat få något svar på. Folke 
betonar också detta. Hur som helst ska verksamheten ha fått flera hundra tusen kronor av EU-
medel, förutom datorer och symaskiner från Ytterstadssatsningen. Nu är allt borta. Mannen lär 
befinna sig i Iran, dit han åkt med pengarna på fickan, och lämnat både sin familj, obetalda 
räkningar och en länsad lokal efter sig. Men hustrun stannar kvar i Sverige, efter vad Folke 
hört. ”Det är tråkigt att sitta och prata om sådant här [säger Janne], men samtidigt: är vi så 
godtrogna i det här landet?” Vi diskuterar lite om varför Stockholms stad kunde gå med på att 
sätta en man att styra kvinnorna, om hur kontrollen av EU-medel egentligen är, och att idén 
med verksamheten visst bygger på en vacker tanke. Att någon tycks så lätt ha kunnat lura 
systemet och försvinna utomlands med pengarna är något, som verkligen stör Folke och 
Janne.   

”Jag ser det bara så här [säger Folke], jag har ju min syn. Jag känner många invandrare som 
är mycket, mycket bra, mycket duktiga. Men […] Jag ser till exempel igår, när en tjej går 
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genom tunneln. Så kommer det ett invandrargäng från skolan. Det kunde vara 30-40 stycken. 
Och det vart ett jädra hallå. För då var det en kille som hade träffat den där tjejen en gång, och 
då ’ägde’ han henne. Det vart slagsmål alltså. Två polisbilar måste komma. Rektorn från 
skolan måste komma.” Någon i gänget lär ha hotat med kniv. Jag tycker det låter otrevligt. 
Folke kommenterar: ”Jag kan tala om för dig, det var en polis som sade: ’glöm plattan på 
Sergels torg – sade han – Bredängs torg är mycket värre än plattan’.” 

Nu undrar jag var polisen då är. ”Det kan man fråga sig” svarar Folke. Janne tycker att jag 
ska fråga Laila Freivalds (då justitieminister). ”Och [fortsätter Folke] fråga till exempel den 
här unga invandraren, som reste sig på mötet i aulan! Alltså, vi sitter någonstans runt 70-100 
personer i aulan, varpå en ung, snyggt klädd invandrare reser på sig och säger så här: ’Jag vill 
inte ha mina barn gå i skolan här, för att det existerar så mycket våld. Och jag brukar gå här 
på nätterna – säger han – jag kommer hem vid två-halv tretiden. Och i tisdags natt då sköt de 
mot varandra med tre kulsprutepistoler och två pistoler.’ […] ”De sköt emot varandra mellan 
butikerna.” ’I tisdags natt halv tre då var det full eldstrid här’, sade han.” 

Vi fortsätter att diskutera förhållandena mellan företagarna på torget. Det är allmänt känt 
att fler och fler kontrakt övertagits av en libanesisk släkt. ”Det är åtta bröder som äger hela 
torget här” säger Folke. Andra, till exempel deras kusiner, hyr i andra hand, får jag veta. Janne 
berättar om såväl kontraktsproblem som hot som drabbat affärsidkare i Bredäng. Jag undrar 
om den omtalade skottlossningen ovan skrivits om i tidningen. Men så lär det inte vara.31  

Janne och Folke hade också haft kontakt med den förre ägaren av kebabkiosken. ”Vi var 
ofta och drack kaffe hos honom”, säger Folke. ”Han talade mycket fin svenska”, säger Janne. 
Folke fortsätter: ”Han sa så här till oss, att han hade konverterat från muslim till protestant. 
Han ville att hans pojkar och hans flickor skulle bli svenskar, och han ville vara svensk. Det 
sade han. Vi pratade ofta. Han bjöd oss på kaffe. Han var mordhotad… av sina gamla gelikar. 
De sköt genom rutorna, sköt med grovkalibriga vapen. […] Han dog i kiosken av hjärtsvikt. 
Hans hustru och hans barn var mordhotade, och han orkade inte med längre. Han dog klockan 
fem en natt i kiosken.” Den som hotade och trakasserade lär nu vara gripen av polisen. Folke 
berättar: ”De visste att han hade gjort 20 eller 25 grova brott. Men de kunde inte ta honom 
förrän han fyllde 20 eller 21 år. Så de väntade till dagen efter att han fyllde år. […] Före hade 
det bara varit barnavårdsnämnden och någonting sådant där. Då hade han inte fått något straff. 
Så polisen avvaktade. Det har Anders själv berättat.” Janne undrar om grabben var svensk. 
Men det var han inte, enligt Folke.  Janne fortsätter: ”För att det är vissa människor i vårt 
samhälle som säger att det är rasister som gör det här, det var därför jag frågade.” Jag påpekar 
att jag hört talas om att det varit rasistbråk i Bredäng och får medhåll av Janne. ”Men 
[fortsätter Folke] nu finns det inte så många svenska grabbar kvar på torget. Det är till 95% 
invandrarungdomar.” 
    Folke och Janne känner till ännu mer om otäcka händelser. Bara ett par dagar tidigare hade 
en namngiven bekant till dem mitt på dagen blivit hotad och skjuten i benet med revolver – av 
en tioåring! Janne berättar också om ett mord för 20 år sedan begånget av unga grabbar, men 
menar samtidigt att ”samhällsutvecklingen då, den är ju tio gånger värre här idag. Det här är 
det hårda samhället, det mycket, mycket hårda samhället . Och bara det som har hänt i vår 
skola, det gör ju så att jag inte sover på nätterna. Skolan hade överskridit sin budget med 1,8 
miljoner. Denna överskridning berodde på att i Bredängsskolan är det så mycket barn som är i 
behov av extra stöd. Det är dels barn med trauman, dels med språksvårigheter och så vidare. 
På grund av det så överskred rektor med det belopp som jag sagt. Det renderade då 
stadsdelsnämnden, att på grund av att han inte hade hållit sin budget så sades tio lärare upp. 
Och det är någonting som jag icke accepterar. Jag accepterar inte något sådant, jag gör det 

                                                                 
31 Som i flera andra fall har jag inte kunnat få en entydig bild av vad som egentligen skedde. En annan intervjuad 
sade sig veta att det var butiksägare som försökte skrämma bort tjuvar. Polisen hade inga uppgifter.  
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inte.” Nu bryter sig Folke in i Jannes tal: ”Det ändå ruskigare … När vi var på möte i 
Skärholmen. När stadsdelsnämnden sitter där – 22 ledamöter, och de tar upp skolans problem. 
Då säger en moderat politiker: ’Det har jag ingen aning om. Är det så? Det visste jag inte.’ I 
samband med att de ska sitta och besluta om det. Vad är det för politiker? Hur i helsike – på 
ren svenska – kan man sitta och tala om att det hade jag ingen aning om?”  

Vi talar lite till om hur beslutet kan ha gått till. Folke fortsätter: ”Skärholmen har åtta 
skolor. Sju gick med vinst och en hade underskott. Då frågade vi varför de inte kunde ta av 
det överskottet de har i de skolorna för att täcka förlusten för den åttonde skolan.” Men det 
gick inte. Janne berättar att stadsdelsnämndens ordförande, Christina Ellfors-Sjödin hade 
kommenterat något i stil med ”att det är ju ändå en sak hur man sköter skolans pengar och hur 
man gör prioriteringar”. ”Det var ju en ren pik mot rektorn. Att möjligtvis kunna se det 
humana i en skola, kunna se att det är levande människor man har att göra med och, framför 
allt, en sak som jag tycker är livsviktig. Det är investeringen i att man satsar på ungdom. För 
det har man hundrafalt igen. Men de tänker inte så ” Folke vet att berätta att skolan nu i år 
(1999) förlorat 30 elever, som valt andra skolor och därmed tagit med sig sin skolpeng.  
    Båda fortsätter, i upprörd ton att berätta om förhållandena i skolorna i skärholmsområdet, 
och om stadsdelsdirektören, som ska ha yttrat att dessa höll för låg kvalitet för hans barn. Jag  
börjar bli trött på alla referat från olika möten med trätor och förvecklingar. Själv hade jag 
dittills inte varit på någon av stadsdelsnämndens frågestunder. Jag var det senare samma höst, 
och måste erkänna att jag blev upprörd över spelet mellan de politiska blocken i nämnden, 
oförmågan eller oviljan att svara på folks frågor och det säregna tilltalet – ibland över huvudet 
på de frågande, ibland i en barnslig ton. Jag förstår att det är svårt att vara politiker, men det 
är också svårt att få respekt som engagerad medborgare. Jag känner tydligt att Folke och 
Janne störs av denna upplevt ojämlika situation, där de själva och deras insatser till synes 
förminskas – ibland till barnnivå. Janne talar ju också om att de får ”leka” i sina 
arbetsgrupper, och det är knappast syftet med deras engagemang.  
     Folke talar mer om hur kommunen ”kastar bort pengar” genom vad han menar är dåliga 
upphandlingar av arbeten till exempel. Janne fyller i: ”Jag var med om att ’kasta bort pengar’ 
när vi [de aktiva inom ytterstadssatsningen] blev bjudna av Annika Billström på öppet hus. Vi 
skulle äta god mat och ’mingla’. Underbar mat… I stadshuset... Nu hör till saken att jag 
känner till lite viner efter 25 år.” När kyparen kom med vin bad Janne att få se på flaskan. 
”Den här flaskan, Ulla, kostade på min tid cirka 200 kronor, och det östes bara på som vatten. 
Det är sådant som jag tänker på. […] Jag är uppfostrad med att man ska vara rädd om 
pengar… […] Pengar får man inte gratis. Men i det här fallet strömmar pengar in i form av 
skatter som hela tiden strömmar ut som ett vattenfall.” Folke instämmer. Han har också varit 
på stadshusets fester och berättar att han en gång ”hotade” Annika Billström att anmäla henne 
för ”allmänfarlig vårdslöshet” för belysningsstolparna i Bredäng ”där stolparna ramlat omkull 
och elkablarna ligger ute i gräsmattan”. Jag undrar om han har försökt anmäla denna fara för 
polisen. Det har han gjort flera gånger, men det är ingen idé menar Folke för ”det finns inga 
poliser”. Från att ha varit många finns det nu åtta poliser i Skärholmen berättar han. Men när 
man kollar kan det se ut så här: två lediga för graviditet, en långtidssjukskriven, en på Globen, 
en på skjutövning… ”När de hade räknat färdigt fanns det en kvar, och han måste sitta på 
stationen och ta emot samtalen.” 

Janne har skrivit brev till rikspolischefen, Sten Heckscher, om bristen på polisbevakning. 
”Jag hade träffat Sten Heckschers farfar professor Eliel Heckscher två gånger. Det var därför 
jag tog mig friheten att skriva till honom.” Folke inflikar: ”Det är nämligen så, att om jag 
skulle skriva, då skulle de aldrig svara, men när Jan von Mentzer skriver, då kommer svaret 
direkt.” Janne läser ur brevet: ”Tack för ditt brev. Låt mig först säga att det var verkligen 
roligt att höra att du har minnen från Baldersgatan. Vad gäller närpolisen i Bredäng så är det 
länspolismästaren i Stockholm som är ansvarig….” Brevet fortsätter med en artig och 
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hoppfull beskrivning av målen för närpolisen och beskedet att han lämnar över ärendet till 
länspolismästaren för handläggning. Janne visar ytterligare ett brevsvar – från närpolischefen 
där han ”lovar så mycket”. Men Folke och Janne upplever att de ser polisen väldigt sällan 
utom när det är utryckning. Folke kommenterar: ”Numera är det alltid en polisbil eller två 
som kommer varje dag med tjutande sirener, varje dag till centrum och runt omkring här”.  

Efter att ha lyssnat i mer än trekvart om problem och mera problem måste jag äntligen få 
veta hur de orkar hålla ut och kämpa. Folke svarar först: ”Jag anser att det har att göra med – 
vad det gäller belysning och park och sådant här… Dels så är det att vi vill på något sätt 
försöka få bort fyllona och knarkarna från parken, så att småbarna kan gå förbi där. För de är 
lite rädda för att gå förbi de här fyllona som ligger och kryper och krälar. Och det gäller alltså 
både herrar och damer. Och de sitter och gör både det ena och det andra helt öppet i parken. 
Sedan är det belysningsfrågorna. Det är en säkerhetsfråga för de gamla människorna. Jag 
känner mycket, mycket människor här i Bredäng, som är lite äldre – och även yngre – men de 
vågar inte gå ut på kvällarna på grund av att belysningen är för dålig. […] Jag vill att 
samhället som sådant ska vara så pass upplyst att folk ska våga gå tryggt, och inte att det ska 
stå folk i buskarna och gömma sig. Vi har fått röjt här.” Janne vill tillägga, apropå frågan om 
trygghet, att han också har en känsla av att muslimska pojkar och deras familjer inte ser på 
våldtäkt på samma sätt som vi. Det rör sig om kulturkrockar säger han och kommer också in 
på en historia där han i Agadir sett en vuxen kvinna öppet uträtta sina behov utmed gatan mitt 
i staden. ”Människor går oberörda förbi. Det var ingen som reagerade mer än vi. Om de 
människorna kommer hit, med just den traditionen, då är det ju inte så konstigt om de sitter i 
våra trappor och skiter.” ”Det har hänt flera gånger i mitt trapphus [säger Folke]. Ungarna 
[…] har jag kommit på flera gånger.” ”De förstår ju inte ett de gör fel [säger Janne]. Det är 
det som är problemet.” 

Nu upprepar jag min fråga till Janne. Folke påpekar att Janne många gånger sagt att han ska 
lägga av. Men Janne replikerar: ”Min mamma sade alltid så här: ’du ska lära dig att umgås 
med människor. I varje människa finns det alltid något gott, och kan du ta fram det så blir du 
lycklig själv.’ Jaha, tänkte jag, då gör jag det. Och samtidigt […] som pensionär så ska man 
inte bara sitta på en stol och säga ’det är för djävligt det här’ – man måste hjälpa till lite själv. 
Och framför allt, som jag disponerar min tid, så gör jag det av kanske väldigt egoistiska skäl, 
för jag vill uppehålla de små grå. De ska surra runt, de som finns kvar. Det är på grund av den 
orsaken jag tycker det är roligt. Även om jag blir förbannad. Många gånger blir jag 
urförbannad på allt och alla för de vill inte som jag vill. [Båda skrattar] Jag har mycket 
speciella åsikter. Jag tycker om snabba beslut, jag tycker om att veta hur mycket pengar man 
har… […] Det här med byråkrati och pappersexercis det tycker jag är skandal… […] Det är 
förfärligt, det har jag skrivit om.”  

Folke och Janne menar att man kunde fatta mycket snabbare beslut, att varje stadsdel inom 
Ytterstadssatsningen borde få en ”påse pengar” som man fick besluta om lokalt, bland de 
aktiva. ”Gör Anders (Petersson) till borgmästare i Bredäng!” föreslår Folke. Nu läser Janne 
igen ur en artikel om Ytterstadssatsningen som han kallat ”Människor och morötter” om 
behovet av resultat och öppna redovisningar av ekonomin. Artikeln, som varit införd i 
lokaltidningen ”Söder om Söder”, avslutas med orden: ”Mindre byråkrati! Vi på gräsrotsnivå 
är inte födda under en byrå.” Apropå resultat refererar Janne till Ytterstadssatsningens första 
öppna möte i Bredäng. ”’Ja’, sade hon (Annika Billström): ’ Ni måste försöka förstå att 
Ytterstadssatsningen det är en lång satsning, minst på 25 år.’ Då är samtliga pensionärer som 
sitter där.” Det senare är nog en lätt överdrift för effektens skull, men säger en del om 
villkoren för Ytterstadssatsningen. Ingen med ambitioner, vare sig ung eller gammal, orkar 
egentligen med den långsamma hantering av minsta ärende, som alltmer präglar 
Ytterstadssatsningen. Man vill ju få uppleva något själv – medan man lever, innan man flyttat 
etc. 
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Så småningom lyckas jag få in en fråga om hur de ser på tryggheten för egen del. Nu har 
jag inte mer att spela in på utan får anteckna i flygande fläng. Folke deklarerar stadigt: ”Jag är 
inte rädd…” och berättar bland annat om hur han en gång vågat utmana grabbar som dragit 
upp skyltar på vägen mot badet. Janne menar att Folke nog är väl oförsiktig. Själv var han 
”skiträdd” den gången.  

Jag undrar också lite om deras vuxna barn – om någon bor i Bredäng. Så är det inte. Istället 
berättar de att barnfamiljer flyttar för skolans skull32. Jag vill ändå veta om de inte skulle tycka 
att det vore bra om något av deras barn eller barnbarn skulle vilja bosätta sig i Bredäng. 
Svaret kommer rappt och hårt från Janne: ”Definitivt inte!” Folke instämmer och jag förstår 
att det var en onödig fråga.  

Som jag nämnt avslutades vårt möte med en promenad och vi fick äntligen något mer 
positivt att tala om: kulturhusen Jakobsbergs gård, Lyran och Varvsarbetarhuset (i Sätra) dit 
vi gick och drack kaffe. Och naturen förstås. Janne och Folke uppskattar verkligen den vackra 
mälarnaturen och strandpromenaden. Men, igen, det stör med all vandalisering. Vid ett senare 
samtal samma höst yttrade Folke apropå badet: ”Varenda gång vi gått förbi kan man gå hem 
med sorgband om armen.” Men han är inte den som ger upp ”för då tar ligisterna över.” 

Det är inte utan att jag blir matt av allt lyssnande, och jag tänker att Janne och Folke 
kämpar för något som de flesta av oss givit upp: folkhemmet, där omsorgen om både 
människor och miljö var ett gemensamt ansvar och en hederssak, och där likhet snarare än 
mångfald var ett ideal. Bristen på kontroll och förståelse mellan alla olika som måste samsas 
på en plats som Bredäng och bristen på vilja/förmåga hos beslutsfattare att ta itu med 
vardagsproblem – från skolan till belysningsstolparna – har jag fått höra om på både längden 
och tvären. Och visst var det bättre förr!? Janne får avsluta: ” Det var roligt att bo här när det 
var fräscht och fint. Det var som en liten småstad, 8000 invånare. Allt fungerade. Det fanns 
två banker….”    

Pirkko  
Pirkko är ung och frånskild. Hon bor med sina två små barn i ett av höghusen i Bredäng. Hit 
flyttade hon från norra Botkyrka med sin dåvarande man i början av 1998. När jag träffar 
henne i oktober 1999 har hon alltså bott knappt två år i Bredäng. Ursprungligen kommer 
Pirkko från landsbygden i Finland, men har bott i Sverige och stockholmstrakten i nio år. Hon 
talar bra svenska, men påpekar själv att svenska inte är hennes modersmål. Sedan hon kom till 
Sverige har hon arbetat som vårdbiträde men också studerat. Hon har en högskoleexamen och 
letar efter jobb men söker samtidigt olika utbildningar, eftersom hennes examen hittills inte 
lett till någon anställning. När vi träffas har hon ett halvt års praktiktjänst för att utveckla egna 
idéer om nätverksbyggande och stöd för ensamföräldrar. Utifrån sett är Pirkkos situation skör, 
och hon talar själv om den som ”kaotisk”. Utan släkt och nära vänner i Sverige, utan 
förankring på arbetsmarknaden och tämligen ny i rollen som ensam småbarnsförälder har hon 
mycket att bekymra sig om och sällan någon att fråga till råds. Men hon är inte uppgiven. 
Tvärt om har hon i sin nya situation blivit mer aktiv än tidigare och säger själv att det är först 
nu som hon blivit medveten om att hon kan påverka sin omgivning genom att göra saker. 

Varför flyttade ni till Bredäng, undrar jag. ”Varför vi flyttade hit? Det var mest för det var 
sämre där. Alltså, barnen fick inte gå på dagis om man var hemma, föräldraledig då, i mitt 
fall. Detsamma om man skulle bli arbetslös.” Hon tror att barnen inte skulle fått lära sig så bra 
svenska där, I Botkyrka. Men Bredäng hade också en del som attraherade: ”Det var närmre 

                                                                 
32 Vid genomgången av utkastet 2001-04-02 berörde vi detta problem igen och Folke tog upp ett färskt exempel 
på en familj som ska flytta efter kort tid – för skolans skull. 
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stan, det var Stockholms kommun, det var lägre skatt.” Familjen hade stått flera år i kö hos 
Svenska Bostäder, och därför var det inte så svårt att få bostad här. De hade egentligen inte 
försökt någon annan stans. ”Vi visste ju att det var inte så många invandrare här. Jag är också 
invandrare, så jag har inget emot invandrare. Men om det blir majoritet… Jag tycker det är 
inte så attraktivt just med tanke på språket. Annars har jag själv många vänner som är från 
olika länder. Här var mera blandat. Men sen, om man tänker längre… Jag skulle säkert gärna 
flytta till Mälarhöjden. Men hyrorna är två tusen högre där. Så det spelar in med ekonomin 
också”. När de flyttade visste de inte mycket om vilka som bodde i Bredäng. ”Senare har jag 
fått den bilden att det är inte så bra folk som bor här, […] att det är mycket brottslingar, 
alkoholiserade och missbrukare.” Jag ber henne jämföra med norra Botkyrka. ”Ja, där är det 
ju mera invandrare. Det är inga svenskar där.” Hon tror att hennes bild av Bredäng nu beror 
mycket på hur de skriver i tidningarna. ”Det var någon jämförelse mellan Mälarhöjden och 
Bredäng – om hur det var med skolan och så och att de umgås inte…”  

Det har faktiskt hänt att Pirkko tänkt att hon skulle vilja flytta tillbaka till norra Botkyrka, 
men det är alltför viktigt för henne att bo kvar inom Stockholms stad för att hon på allvar ska 
reflektera över något sådant. Hon bodde i höghus där som här men hade många äldre grannar, 
och där var det mycket lugnare. Nu har hon råkat ut för störande grannar. Någon missbrukar, 
polisen har varit där många gånger. ”Så att det är mycket att man får ringa till störnignsjouren. 
Och där hände det väl två, tre gånger på alla sju åren att man fick ringa någonstans och klaga. 
Och här nedanför är det ungdomar som springer i trappan. Och jag är inte gammal själv, men 
de här är tydligen 15-20-åringar, som har fester och skriker och gapar. Så jag har otur.” 

Pirkko har inga konkreta planer på att flytta men har ställt sig i den interna kön för att 
kunna byta längre fram. ”Jag skulle säkert vilja flytta till ett mer attraktivt område. […] 
Kanske ännu närmre stan som Örnsberg, Axelsberg, Aspudden…” Eftersom Pirkko redan 
tagit upp den omdiskuterade skolfrågan undrar jag vad hon tänker om skolgången för sina 
barn, ifall hon kommer att bo kvar i Bredäng. ”Ja då skulle jag vilja att de går i 
Slättgårdsskolan, eller så kanske jag skulle göra som – jag har en granne då, vi träffas på 
vägen och pratar ibland – hon skjutsar sina barn till Mariatorget.” Om Slättgårdsskolan 
jämfört med Bredängsskolan säger Pirkko: ”Jag tänkte att det är mindre i alla fall och sen att 
det är närmre åt det hållet där de har de här låghusen.”33 

Med sin lägenhet är Pirkko mycket nöjd. Hon beskriver den som ”verkligt fräsch” och är 
glad över att själv ha fått välja tapeter. Däremot fungerar inte de gemensamma utrymmena i 
huset. ”Man kissar i hissen och det är liksom äckligt. Och man ställer saker på golvet på nedre 
botten. Och jag har barnvagn och ska fram.” Jag vill veta hur det ser ut utanför huset, om det 
är städat och i ordning. ”Jo, det är inte så illa, det är rätt så bra. Men det är det att man har 
egentligen ingen riktig gård. Det är direkt vägen framför huset.” När Pirkko går ut med sina 
barn stannar de sällan mellan husen. Det är inte mycket för barnen där. De går till Trissan,  
parkleken, där hon också träffar andra mammor. Hon har en kompis som hon brukar ringa och 
stämma möte med i parkleken. ”Det är jättebra att den finns, med mycket grejer.”  

Vi talar om hur det är att leva ensam med två små barn. Det jobbigaste, som hon ser det, är 
inte att man är ensam om allt praktiskt arbete. Snarare är det bristen på nära kontakter med 
andra vuxna, att inte ha någon att tala med om viktiga saker. Hon kan också känna att: ”Det är 
säkert inte meningen att man ska vara ensam, rent biologiskt – att man är en social varelse 
ändå.” Då är det lätt att känna sig som lite ”udda” och få dåligt självförtroende. ”Det är ju 
många som är det [ensamföräldrar]. Men om man då har nätverk och kanske någon som 
kommer varje dag, då kanske det inte ser likadant ut – för de som är ensamstående men har 
föräldrar och många riktiga vänner, som ställer upp.” Pirkko har också vänner i 
stockholmsområdet, men inga som hon direkt kan räkna med att få hjälp av.  Hennes nära 
                                                                 
33 Närmast Slättgårdsskolan ligger mest rad- och kedjehus där de inbodda svenskarna är i stark majoritet. 
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släktingar bor i Finland och kommer nästan aldrig och hälsar på. Genom Öppna förskolan har 
hon i alla fall fått flera bekanta i Bredäng. Och en familj har hon lärt känna genom dagis. Hon 
umgås med ett par mammor, och en av dem brukar hon, som nämnts, träffa i parkleken. Men 
det är skillnad mot att ha en man eller annan nära familjerelation: ”Det är splittrat att man har 
några till ett visst ändamål. Det är hemskt att tänka så. Men det är inte längre så att det är en 
och samma person som är både barnvakt och gå ut med eller prata med om något 
intellektuellt. Det är liksom olika människor till olika.” 

Det är uppenbart att Pirkkos tankar rör sig mest kring barnen och sociala relationer. Jag vill 
ändå veta om hon har något att säga om Bredäng som plats. ”Ja, vad ska jag säga. Jag tycker 
det är väldigt tråkigt. Jag ska säga det att jag är negativ, liksom, från början. Alla hus ser 
likadana ut och det är inte mycket gård mellan husen. Man får gå en bit för att komma till ett 
grönområde. Men det är väl mera det här att det är samma, att det är likadant över allt. Jag 
tänker på… De har gjort om många gamla hus i Norsborg. […] De gjorde lite roliga hus, lite 
annorlunda. […] Så kunde man ju göra lite. Alla hus behöver väl inte vara grå jämt. Det 
tycker jag är hemskt. Varför ska det vara grått? Och bara det här med att måla om i centrum. 
Det kommer att se lika tråkigt ut igen.34 Man skulle väl göra med lite roliga färger kanske – 
inte som i Flemingsberg men lite så här rosa eller någonting. [...] Det hade jag faktiskt tänkt 
när jag flyttade hit. Och jag hade ingen kontakt med Ytterstadssatsningen heller. Men jag såg 
att man kunde komma upp och berätta om sina åsikter – på någon lapp. Så jag hade tänkt att 
jag skulle gå dit och säga att de skulle måla om husen.” Men det blev aldrig av.  

Senare, när hon börjat arbeta med sitt projekt har Pirkko besökt Ytterstadssatsningens 
kontor. Men hon har inte varit på några möten. Jag undrar om hon känner till mötet om 
Kulturhuset Träffen, som ska vara samma kväll. Det gör hon men vet inte om man får gå dit 
med barn. Vi talar lite mer om behovet av barnvakt för att föräldrar i hennes situation ska 
kunna delta i kvällsmöten, men jag undviker att kommentera den irritation jag sett drabba dem 
som kommit med småbarn till Ytterstadssatsningens möten.  

Pirkko vet att Ytterstadssatsningen sysslar i huvudsak med den fysiska miljön. Själv arbetar 
hon för bättre kontakt mellan människor. ”Det skulle vara roligt det här att man känner alla. 
Det kanske är från det att jag är från landet, och där vet alla vem som gör vad, hur, med vem. 
Så här känner man sig ju mer anonym. Men överallt är det ju så […]. Det här är första gången 
jag ser att jag kan faktiskt göra mera, och ser att det här är faktiskt ett sätt som man kan 
påverka – om man gör någonting och inte är passiv. Det är därför som jag ringer till 
störningsjouren varje gång som min granne håller på. Att jag inte accepterar det och tänker: 
’ja, jag får väl tåla det, han kanske slutar i morgon’.” Där Pirkko bodde förut engagerade hon 
sig inte alls i gemensamma frågor, men nu har hon tagit ställning och vill arbeta för en bättre 
– framför allt social – miljö. Vi talar lite mer om centrum, som Pirkko tycker är tråkigt, men 
kan förstå att det beror på att Skärholmen är så nära. Men hon skulle uppskatta om det vore 
lite mera folk där. För henne, som sällan har råd att åka bort, är det viktigt att det händer något 
på hemmaplan som t. ex sommarfesten i Trissan och Bredängsfestivalen i centrum.  

Vi återgår till att tala om Bredäng och framtiden. Jag vill veta vad som krävs för att Pirkko 
ska vilja bo kvar här i framtiden. Hon svarar snabbt: ”Folk ska ta mer ansvar. Jag tänker 
mycket på skolan då. […] Man vill ju inte att sina barn ska bli ihop med vem som helst som 
vänner och få dålig påverkan. Föräldrarna ska inte tänka redan från dagis att det är 
förskollärarna som ska ta hand om mina barn, och de tänker likadant att det är väl föräldrarna 
som har huvudansvaret.” Jag undrar om hon menar att det är vanligt att föräldrar tänker så? 
Det vet hon inte, men: ”Jag har tänkt så mycket på varför man blir som man blir och ingen 
som bryr sig, och alla är liksom inne på sitt.” Hon berättar om en mamma hon känner, som 
säger till andras barn när hon ser att de beter sig illa, frågar efter deras mammas 
                                                                 
34 Som framgår på annan plats har man valt att måla betongen grå. 
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telefonnummer. ”Jag tycker fler skulle vara så, uppfostra andras barn med.” Själv gör hon 
sällan så fastän hon egentligen vill. Varför inte? ”För att jag är mera rädd att gå fram till 
någon främmande och säga saker, eller just det att man inte bryr sig, att ’det är väl inte mitt 
problem’. […] Och det har jag läst eller hört någonstans att många invandrarföräldrar vet inte 
riktigt hur det här samhället fungerar. Man kanske inte uppfostrar sina barn som man skulle 
ha gjort hemma. Just att man inte har tid och ork och vet vad man får göra. Liksom, man har 
läst att man får inte aga barnen. Då kanske man gör ingenting istället.” (Här syftar hon inte på 
sig själv utan på föräldrar från andra kulturer.) 

Kanske, undrar jag, finns det något hon skulle vilja ändra på utifrån sina ideal från Finland. 
Pirkko fortsätter tala om barnuppfostran. ”Jag vet att man inte får slå barn. Men får man ta tag 
i dem eller är det också fel? Det kanske har gått för långt, att man bara får prata, för annars 
kan barnen gå till socialen och säga att min mamma gör så. Det har jag fått höra av en annan 
bekant, att barnen tänkte göra så: ’om du rör mig jag ska gå och berätta det för någon’, polisen 
eller vem det var. Jag har ju inte haft barn så länge, men det är ju andra saker jag tänkt på, t. 
ex. att här är man inte rak. Man säger inte direkt, för man vill inte såra andra. Som, min 
kompis jobbade i hemtjänsten direkt när vi kom hit. Och så hade hon köpt grön mjölk till en 
tant och hon hade velat ha röd. Hon sa inte det till henne utan hon ringde till chefen och sa att 
hur kan hon göra så. För man är rädd att ta konflikter. Det är skillnaden mellan oss och 
svenskar. Eller, man kan ju inte generalisera heller. Men jag vill mera säga ärligt. Fast nu har 
jag blivit mera att man vill inte såra någon, att man hellre lider så länge som möjligt.”  

Apropå ändringar i den fysiska miljön har vi redan berört Pirkkos önskan om mer 
omväxling i färg och form. Hon säger också att hon tycker det är svårt att bo i stad, och jag 
förstår att hon gärna skulle vilja ha en mer småskalig miljö omkring sig. ”Det är väl det här 
med betong. Jag tycker det är så tråkigt. Och jag hörde för många år sedan några [på tåget] 
och de sa, när vi åkte förbi: ’vilket getto det var’. Det är litet just det här gråa och tråkiga.” 

Jag håller på att runda av. Pirkko förekommer min avslutande fråga om hon har något att 
tillägga. ”Jag vill säga bara en sak till. Nu drar de ju ner här överallt på personal. På just 
sådana här ställen [öppna förskolan, där vi har fått låna plats för intervjun]. […] Men just den 
här öppna förskolan är jättebra för föräldrar med småbarn för att träffa andra. För det är hit 
man verkligen kommer och träffar andra. Och här i Sverige, man måste träffa andra på vissa 
tillställningar. Man kan inte bara gå fram till någon på gatan och säga ’hej, hej’. Utan det är 
mer att allting ska hända på en speciell plats. […] Så därför tycker jag det är viktigt att ta upp 
det att man verkligen ska satsa på sådana här platser. För jag kan säga av min erfarenhet, att 
alla som jag lärt känna här det är här, om det inte är någon granne då.” Här kan man sitta ner 
och vara lugn för att barnen inte ska springa iväg. Sedan har de stängt i Sätra. Så det kan vara 
60 stycken här.”  

Pirkko har sysselsättning nu men är orolig för framtiden och har sökt ”en massa 
utbildningar” till våren. ”För jag vill ju inta vara arbetslös. Och det är också en viktig sak, att 
folk ska ha ett arbete, i Bredäng, för att de ska kunna… Jag ser bara i mitt fall: när jag inte har 
arbete – ja, jag går under. Men om jag får någonting att göra med min tid som är viktigt då 
orkar jag mycket mer även på fritiden.” 

I Pirkkos situation är det uppenbart att den fysiska miljön inte är den mest brännande 
frågan. Men, som vi kunnat se, saknar hon ändå inte intresse för miljön. På den tid vi hade till 
förfogande för intervjun hann vi inte gå in på vare sig frågor om centrum på kvällen 
(trygghet) eller det grönas betydelse, så när som på lekparken. När vi satt och åt tillsammans 
efter intervjun talade vi ändå lite om kvällstid, och Pirkko deklarerade att hon tyckte att det 
var obehagligt att passera centrum ensam då, efter klockan nio t. ex. Å andra sidan var det 
sällan aktuellt för henne eftersom hon oftast saknade möjlighet att gå ut på kvällen.  

I maj 2000 när jag ville höra hur det gått med projekt eller studier visade det sig att hon 
påbörjat nya högskolestudier. Jag frågade i förbigående om naturen. Och visst uppskattade 
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hon naturen och brukade gå med barnen och någon väninna på promenad ibland i 
omgivningarna. Barnvaktsproblemet var ändå ett hinder också här, om hon skulle vilja ut för 
att motionera till exempel. 

Ebru och Selma  
Hösten 1999 hade stadsdelsförvaltningen utarbetat ett drastiskt besparingsförslag i syfte att få 
balans i budgeten, så som krävdes av Stockholms stads styrelse. Redan under våren hade 
Bredängsskolan tvingats till hårda nedskärningar och nu var mera på gång, för skolans del, för 
parklek och annan barn- och ungdomsverksamhet, för fältassistenterna. Nedläggningar, 
flyttningar etc. oroade många. Till en frågestund inför stadsdelsnämndens möte kom upprörda 
människor från olika stadsdelar, många från Bredäng. Det var människor i alla åldrar. Det var 
skolbarn med plakat med texter som: ”Rädda Trissan” (parkleken i Bredäng), ”Barnen är 
Sveriges framtid – sluta spara på framtiden”, ”Skär i toppen – inte i botten”, med mera. 
Lokalen var sprängfull med arga människor som köade för att få ställa frågor. Kyrkoherden 
från Bredängskyrkan höll ett känslosamt anförande om att ta från de fattiga. Nämndens 
politiker försökte svara på frågorna, men hade uppenbart svårt att få kontakt med publiken.  

Efter mötet fångade jag upp två av de deltagande ungdomarna, som kommit från Bredäng. 
Den 25 november skulle jag träffa dem för en intervju på biblioteket. Av olika skäl kom 
intervjun att göras med bara en av dem, Ebru en 15-årig flicka med föräldrar från Turkiet. 
Ebru hade också med sig sin jämnåriga väninna Selma, också med rötter i Turkiet.  

Ebru är född i Stockholmsområdet men har bott flera år i en svensk småstad, där hon också 
gått en stor del av grundskolan. Hon talar svenska utan brytning, men säger att den var ännu 
bättre för tre år sedan när hon kom från småstaden. Där hade hon bara svenska kompisar. 
Både hon och familjen har fortfarande kontakt med vänner där och reser ibland och hälsar på. 
Familjen måste flytta för försörjningens skull. I Skärholmsområdet bor också många 
släktingar. Här känner hon inte egentligen någon svensk tjej. I hennes klass finns ingen 
”helsvensk” elev. Hon träffar någon svensk flicka ibland hos en kusin som bor i Sätra. Ebru 
var mycket emot flytten till Bredäng, men säger nu att hon också kan se fördelar med att bo 
här: ”För jag har ju kontakt med mina släktingar här, med vem jag är. Jag har mer kontakt 
med turkiska tjejer. Det är skillnad på turkiska tjejer och svenska tjejer […] Man kan tala med 
turkiska tjejer om ett visst ämne som man inte kan tala om med svenska tjejer. Så det är bra, 
faktiskt, att ha turkiska vänner – eller invandrarvänner.” 

Selma, som är född och uppvuxen i stockholmsområdet talar svenska bra men med en 
tydlig brytning. Det är så det blir, säger hon, eftersom inga hon umgås med talar ”riktig 
svenska”. Selma har bott senaste halvåret i Turkiet. Dit har hennes bror och hon återvänt för 
att bo med sin farmor. ”För jag ville läsa där, i mitt hemland” Nu är hon ofrivilligt tillbaka på 
grund av den jordbävningskatastrof som drabbat hennes hemstad i Turkiet. Hon har glömt en 
del och tycker att det är ”besvärligt” att tala svenska, trots att hon bott 15 år här. ”Jag har 
knappt haft någon svensk kompis här i Bredäng – bara utlänningar. Alla kom från olika 
länder, så man fick ju prata som de andra pratade. Så klart, det blir ju inte bra svenska då.” 

Men Ebru vill gärna ha fler svenska vänner. Att få gå i en gymnasieskola i innerstaden eller 
i Huddinge ser hon bland annat som en chans att träffa svenskar. Till Skärholmens 
gymnasium vill hon inte. Det hon hört om den skolan lockar inte. Det var faktiskt så att hon 
försökte få gå i Mälarhöjdens skola när hon flyttade till Bredäng. Hon och hennes pappa var 
på besök. Men hon fick inte börja. Jag undrar om det var för att det inte fanns någon plats? 
”Jag vet inte. Pappa var lite chockad. Jag tror att det var det att de ville behålla sitt rykte – att 
de har mindre invandrade elever. Jag tror de ser det som något negativt, eller det verkade som 
det i alla fall när vi var där. Jag såg inga invandrade elever. […] Men jag är glad, faktiskt, att 
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jag började i Bredängsskolan.” Ebru trivs med sina kamrater från olika länder. Det blir ett 
”rikt” liv i skolan med alla olika åsikter och traditioner. Men sedan tillägger hon att det 
kanske inte är den allra bästa skolan för studierna. Och hon är mycket ambitiös, talar om sig 
själv som ”betygsfixerad”. 

Vi talar lite om religion och om Turkiska föreningen. Ingen av flickorna bär slöja, och Ebru 
menar att man alls inte behöver tolka koranens påbud om att täcka axlar och huvud på det 
sättet. Hon är kritisk till Turkiska föreningen i Bredäng, dit i praktiken bara män har tillträde. 
Hon menar att de flera gånger lovat göra något också för tjejer, men det gör de aldrig. Båda 
flickorna påpekar att deras föräldrar till skillnad från många andras tillåter att de har pojkar 
som kompisar. Både Ebru och Selma kan vara ute på kvällen och gå hem tillsammans med 
kompisar, om det inte blir för sent. Det är inte så långt att gå från t. ex. fritidsgårdens disco. 
Men om man är där tills discot är slut klockan ett på natten får någon (pappa) komma och 
hämta. Föräldrarna är oroliga, onödigt oroliga menar Ebru. Men själv är hon ängslig för att gå 
en gångväg mellan höghusen och en liten ”skog” som hon tycker är mörk och otäck. Hon går 
en omväg utmed gatan istället. Vad som är sent är lite svårt att bestämma. Ebru tycker 
uppenbart att det är lite otäckt så fort det blivit mörkt. Och när vi talar om sen kvällsbio inne i 
stan, så är det bilskjuts som gäller för hemfärden.  

Att vara ute för att promenera eller motionera är inte direkt vanligt för någon av flickorna. 
Selma har tillbringat sina sommarlov i Turkiet. Hon har varit ute lite med tjejgruppen från 
Trissan. Ebru brukar vara minst en månad varje sommar i Turkiet. Båda påpekar hur kallt och 
dåligt vädret brukar vara här i Sverige. Det lockar sällan till att gå ut i. Den här sommaren 
(1999) har ändå varit ovanligt varm, och det har hänt att Ebru varit vid badet med kompisar. 
Jag undrar om hon går någon gång utmed strandpromenaden eller på motionsslingan? ”Nej, 
jag vågar inte… Du vet för något år sedan var det mycket om pedofiler… 
Gröndalspedofilen… Barn ska ha blivit antastade här och i Skärholmen och i Sätra. Som det 
har stått i tidningen och som man har hört. […] Jag skulle inte våga gå där i alla fall, på 
kvällen.” När jag frågar om hon skulle våga gå där på dagen svarar Ebru: ”Nej, det tror jag 
faktiskt inte. Jag vet inte varför. Det kanske är så med all skog omkring sig… vara rädd att 
man inte skulle hitta tillbaka eller nånting, om jag inte hade vant mig. Det är alla filmer och 
så, du vet. Annars skulle man inte tänka så: ’Tänk om det händer så och så och så.’.” Ebru har 
också nyligen läst i ”Söder om Söder” om en sextonårig flicka som går runt och hotar med 
pistol. Det gör att hon känner sig extra osäker att gå ut, i alla fall framåt kvällen.  

Jag tar upp den uppmärksammade frågan om att invandrartjejer anses motionera för lite. 
Ebru är väl medveten om det, och menar att hon själv inte är något undantag. Föräldrarna 
tjatar och hon vill göra något, men har svårt att komma på vad. Hon gick lite på gym förut och 
har nyligen provat på lite friidrott. Läxorna tar mycket tid menar hon. Det är viktigt med 
betygen i nian. Men hon ska ta itu med det, snart. Selma har tränat basket i flera år och gillade 
det, men för något år sedan splittrades laget, alla slutade. Ebru fortsätter: ”Största 
anledningen, tror jag, till att invandrartjejer inte [tränar]… dom som jag känner… ibland så 
får inte dom för sina föräldrar, och ibland så har de inte tid – för läxor och så.” Selma 
tillägger: ”Eller så måste de passa sina syskon.” Ebru instämmer.  

Vi talar förstås också om mötet med stadsdelsnämnden och dessutom om en demonstation 
som skoleleverna ordnat redan före sommarlovet, när man fått veta att skolan skulle mista tio 
lärare för att budgeten inte höll. Då hade niorna på eget initiativ på två dagar ordnat 
demonstrationståg och gått med sina plakat till stadsdelsförvaltningen i Skärholmen. De hade 
skolkat. ”Men det var för en god sak”, som Ebru sa. Ebru menar att det är viktigt att de unga 
visar var de står. Hon vill engagera sig för att det ska bli bättre i Bredäng. Hon berättar att de 
vid demonstrationen råkade träffa stadsdelsnämndens ordförande, Christina Elffors-Sjödin, 
som hotade med polis om de inte slutade störa ett möte som moderata samlingspartiet hade på 
torget i Skärholmen. Efter ett tag slutade de i alla fall mot löfte att Elffors-Sjödin skulle ta 
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kontakt med Ebru. Men Ebru hörde aldrig någonting, och det berättade hon vid frågestunden i 
oktober. (Därefter har hon blivit kontaktad av Elffors-Sjödin som menade att hon försökt 
tidigare också.) 

Jag undrar vilka frågor som varit de viktigaste för de unga demonstranterna? Först tar de 
upp nedskärningarna i skolan. Det är t. ex. läxhjälpen som skurits ned kraftigt, från fyra dagar 
i veckan till en dag. Nu oroar sig båda tjejerna för hur det kan bli om fritidsgården måste flytta 
in i skolan. Då kommer det att bli klottrat och förstört i skolan, menar de. Då kommer 
ungdomar från andra områden dit och förstör, från Alby, från Fittja… Och Trissan, som också 
har öppen verksamhet inomhus, är ”en stor grej” menar Ebru. Jag undrar lite över det, men 
tjejerna påpekar att de flesta ju har småsyskon. Ebru fortsätter: ”För om de lägger ner 
parkleken får de ju bara de här stora höghusen kvar. Det finns inget annat (än Trissan) för de 
yngre. Det finns ju ungdomsgården för dem som är äldre, men annars finns det inget för oss. 
Det finns ju inte ens ett ordentligt kafé här. [Selma instämmer.] De tar ifrån oss det enda vi 
har.” Ungdomsgårdens verksamhet – sånär som på discon – och de som håller till där till 
vardags är heller ingenting som lockar Ebru och Selma. Biblioteket finns ju också, tillägger 
Ebru. Men biblioteket är också bland det som ska sparas på. 

Ebru bor i ett av höghusen. Jag undrar om hon trivs där? ”Ja, jag trivs. På vår våning är det 
bra, fast under brukar man ibland höra lite bråk. Det är svenskar, tror jag. Och så har det bott 
en alkoholist ovanför oss, men han har flyttat nu. […] Allmänt så är jag nöjd. Det är därför jag 
gärna vill sätta mig in i politiska frågor också. Jag vill inte bara leva utan att få ut någonting 
av det. Jag vill känna att jag lär mig nånting. Jag har lärt mig massor genom de här 
demonstrationerna. 

Sedan undrar jag om Ebru kan tänka sig att bo kvar i Bredäng som vuxen, fostra sina barn 
här? ”Inte om det ska fortsätta så här […] att allt blir nedlagt, att allt blir… jag vet faktiskt 
inte vad jag ska säga… Miljön är inte så bra här, husen ser inte så bra ut.” Då undrar jag hur 
Ebru skulle vilja ha det? ”Mer som i [småstaden där hon bodde]. Det är lugnare där. Inte för 
att det är mer svenskar , men…” 

Jag vill veta om tjejerna kan komma på något som skulle kunna få dem att vilja bo kvar. 
Ebru: ”Det skulle vara mer platser för ungdomar och barn – gärna ställen där man både kan 
lära sig något, samtidigt som man träffas och har kul, inte som fritidsgården där man bara kan 
sitta och hänga.” Ebru jämför med läxhjälpen i skolan, som också är ett ställe att umgås på. 
Båda önskar ett riktigt kafé, där man kan sitta mer än sex personer – som är vad som ryms i 
det som finns nu. Ebru önskar sig ett större centrum. Nu kan man bara handla mat här. Selma 
önskar att det skulle bli fler svenskar. ”Jag tycker det skulle vara fler svenskar, faktiskt. Det 
var bättre förut när jag var mindre. Då var det lugnare och fler svenskar.” ”Men om det 
kommer en svensk in i er skola, hur går det för den då?”, undrar jag.  Ebru svarar: ”Då tänker 
ju alla ’Svenne, vad gör du här?’.” Tjejerna menar att det visst inte är lätt för svenskarna 
heller, när ”invandrarna inte kommer med något gott” och inte visar att de tycker om 
svenskarna. Mycket av problemen beror på bristande information mellan svenskar och 
invandrare, att man inte träffas, menar tjejerna. Och tillägger att media är ett stort problem. 
”De skriver jämt att det är invandrarungdomar, när det är något dåligt. Det måste de väl inte 
göra.” 

Till slut tar jag upp problemet med killarna som står och hänger framför tunnelbanan. Båda 
tjejerna känner flera av dem, som brukar stå där (hösten 1999). Ebru menar att: ”Det har visst 
blivit ett mode att stå och hänga utanför T-banan.” Selma instämmer. Tjejerna vet att det 
irriterar andra och Ebru har till och med sagt åt dem och undrat varför de inte tar sig för med 
något annat. De står där ju till och med när fritidsgården är öppen.   

Tiden har gått över den vi kom överens om. Det är mörkt ute och Ebru har redan fått en 
påminnelse hemifrån i mobiltelefonen, som hon har fått med sig. Jag tackar, önskar lycka till 
och lovar höra av mig för att följa upp resultatet av protesterna. När jag talar med Ebru i 
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februari 2001 har hon fått en gymnasieplats i en skola i en annan stadsdel, på det program hon 
önskade och med både svenska och invandrade elever. I brevet med godkännandet av min text 
skriver Ebru till slut: ”Protesterna har inte verkat ha haft någon betydelse, men vi stod för det 
vi tror på, och det är jag stolt över.”  

Madeleine  
Första gången jag träffade Madeleine Randquist var på ett möte med Bredängs 
Utvecklingsråd våren 1999. I maj samma år gjordes den intervju, som är basen för denna 
berättelse. Madeleine är en person med djupa insikter i samhällsfrågor. Hon är i 40-årsåldern, 
ensamstående, hundägare, egenföretagare (skrivande konsult) och medlem i 
Socialdemokratiska partiet. Hon bor i en fyrarumslägenhet i ett höghus och har kontoret 
hemma. Hennes fria arbetstider och hunden gör att hon rör sig mycket ute i Bredäng på olika 
tider av dygnet, vilket är viktigt för hennes erfarenheter. Efter intervjun har vi kommunicerat 
en del vi e-post och som hastigast setts vid några offentliga möten i Bredäng. Jag har också 
tagit del av Madeleines skrivna diskussionsinlägg till ett möte inom Ytterstadssatsningen om 
”Trygghet och trivsel” (september 2000). Den avsåg problemet med ”de halvvuxna pojkarna”, 
och jag har refererat till den i ett tidigare kapitel.  

Innan vi kommer in på intervjufrågorna talar vi om hur olika människors levnadsvillkor 
såväl som syn på livet och samhället kan vara. Madeleine intresserar sig för min forskning i 
Lettland, och jag berättar lite. Så småningom börjar hon tala om trygghet, ett ämne som hon 
just nu skriver om. Hon framhäver den ekonomiska trygghetens betydelse – att kunna förutse 
sin ekonomi. ”Mycket av otryggheten som man ser i bostadsområden som Bredäng beror på 
att folk inte vet från en månad till en annan vad som händer med hushållsekonomin.” Hon 
menar att många som egentligen skulle kunna jobba försöker bli sjukpensionerade, för att det 
är så mycket säkrare än att t.ex. leva på arbetslöshetsförsäkring. Dessutom ändras 
socialförsäkringssystemet hela tiden. Det är genom sina samtal med andra hundägare hon får 
veta sådant och får ”många upplysningar om det omgivande samhället” som hon inte annars 
skulle ha fått. 

Jag undrar vilka intryck hon har fått av Bredäng under sina hundpromenader. ”Jag har fått 
det intrycket under 90-talet att fler har börjat vara hemma på dagarna. Alltså, fler har förlorat 
ett tidigare fast jobb.” Madeleine har haft hund sedan 1991 men bott i Bredäng sedan 1984. 
Att skaffa hund innebar en stor förändring i hennes förhållande till stadsdelen. Det är något 
hon på förhand tänkt ta upp i intervjun. ”Mellan 1984 och 1991 var jag bosatt i Bredäng men 
jag bodde inte, jag hade alltså inte mitt liv i Bredäng, jag vistades inte ute. Jag gick från 
porten till parkeringsplatsen och sedan åkte jag därifrån. […] Jag har alltid haft mitt sociala 
liv, mitt arbete och mina yrkeskontakter i stan.”35 Madeleine har inga barn eller annat som 
kunnat knyta henne till platsen, och vännerna bor spridda. ”Mina vänner, det är då oftast 
byråkrater – byråkrater, konsulter, jurister – som då inte bor i Bredäng eller liknande förorter. 
[…] Och mellan 1984 och 1991, när jag över huvud taget gick… ja, jag gick väl ned och 
handlade nån gång. Men oftast… Har man bil då handlar man någon annanstans. Då behöver 
man ju inte gå ner i centrum där man bor.” Tunnelbanan använder Madeleine när det är 
rationellt, det vill säga när det sparar tid. Annars är det bil som gäller även in till Stockholms 
city.  

                                                                 
35 Skillnaden mellan att bo och att vara bosatt är, som kommer att framgå, ett genomgående tema i Madeleines 
berättelse. I den terminologi jag är van att använda, t. ex utifrån Lynch (1984) är det istället bo som uttrycker den 
lägre graden av anknytning medan leva är det begrepp, som används för en starkare förankring. Detta diskuterar 
jag senare med Madeleine via e-post. Innebörden i Madeleines användning av sina begrepp är ändå helt klar.  
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Har Bredängs centrum då någon betydelse för henne, undrar jag. ”Egentligen inte. Men jag 
kan ju konstatera att när jag flyttade hit då fanns det banker … det fanns ett bättre utbud.” 
Själv har hon ändå i huvudsak utnyttjat banker i city. ”Man får bättre service om man är kund 
på en banks cityadress än om man bor i den här typen av förort. Det är bara att konstatera 
faktum. […] Banken fungerar inte på samma sätt, liksom läkare och annan social service inte 
fungerar på samma sätt.” Detta handlar inte om bristande yrkeskunskaper, menar Madeleine, 
utan om ett sämre bemötande. ” Postkontoret till exempel… I och för sig, där är jag nu känd 
som företagskund. Jag tar emot försändelser, och jag skickar försändelser i mitt företagsnamn. 
Så där ser jag ju ingen skillnad.” Som företagskund har hon en annan status än privatpersoner 
både informellt och formellt. Hon får tillexempel gå förbi den vanliga kön – till 
företagskassan – medan andra får vänta. 

Madeleine återtar initiativet och vill tala mer om skillnaden mellan att vara bosatt och att 
bo. ”Sedan när jag då skaffat hund, då har jag vistats ute flera gånger om dan. Då har jag 
alltså sett… varit tvungen att se eländet i form av dåligt underhåll, vilket då tidigare inte har 
stört mig. Jag har ju noterat att det är så. Jag har ju noterat dålig sandning vintertid, men jag 
har ju inte störts av det själv. Som hundägare så störs jag av det. Jag riskerar ju att halka själv. 
[…] Jag ser vandaliseringen. Jag drabbas av vandaliseringen i den egna portuppgången på ett 
annat sätt.” Här protesterar jag och menar att porten måste hon väl alltid ha gått igenom. ”Det 
går att passera på flera sätt. Det går att passera med skygglappar. Jag har valt att bo här, jag 
har valt hyresboende, jag vet vad jag håller på med. Jag får räkna med att det är vandaliserat. 
Jag får räkna med glassplitter på golvet, klotter och skräp. […] Jag har accepterat att så är det. 
Men har jag hund och det är glaskross så tvingas jag alltså gå en omväg, jag tvingas kanske ta 
hem hunden, jag tvingas kanske ta hunden genom en annan port. Jag tvingas till en extra 
vända upp till min lägenhet, hämta sopborste och åtminstone ta undan. Jag tvingas alltså 
arbeta. Jag tvingas att göra något som jag har betalat för, därför att Svenska Bostäder 
negligerar underhållet, eller de inser inte att underhållet måste vara tätare i fastigheter i den 
här typen av områden.” 

Som ensam vuxen (utan hund) var alltså Madeleine beredd att stå ut med en dåligt skött 
miljö som en konsekvens av sitt bostadsval. ”Men jag kan ju säga så här. Hade jag haft barn, 
då hade jag inte bott kvar. […] Risken är för stor att barnet kan dras in i olika slags 
gängbildningar. Jag skulle behöva arbeta för mycket som förälder med andra barn, med det 
allmänt sociala inte bara med mitt eget. Jag skulle alltså behöva engagera mig mer än vad jag 
hinner med och orkar med i skolans utveckling, områdets utveckling, de sociala relationerna 
med socialen, polisen, skolan – för andra föräldrar – för att se till att mitt barn skulle få en 
trygg uppväxt. Det är inte av snobberi, som jag inte skulle placera min unge där. De 
kunskaper som barnet eventuellt går miste om genom att bo i ett lågstatusområde, dem kan 
jag förmedla. Så det är inte kunskapsdelen utan risken för att barnet, beroende på sin 
psykologiska uppbyggnad och sin känslomässiga konstitution, skulle kunna komma att dras in 
i kriminalitet – kriminalitet och missbruk. Alla människor är ju olika. Man kan inte styra sitt 
barn. Även om barnet till hälften är en själv, så vet man ju inte hur barnets psykologi är, vad 
barnet blir för typ av människa och hur påverkbart barnet är.” 

Vad vet då Madeleine konkret om förhållandena i dag för dem som växer upp i Bredäng? 
Hon menar att det inte är som ”nidbilden av sådana här områden – att det är fullt av kriminella 
gäng. Men de förekommer.” När hon går ute med hunden på kvällen ser och hör hon ”skränet 
och stöket i centrum. Men det beror ju på att kommunen har dragit ned på resurserna så att 
ungdomsgården inte är öppen.36 Det är ju det klassiska problemet, att det finns inget för 
ungdomar att göra. Alltså står de och skränar och krossar glas i centrum. Jag tror att 

                                                                 
36 Fritidsgården i Bredäng är inte nedlagd, men öppettiderna har minskat jämfört med för några år sedan. 
Madeleine tror att den är öppen två dagar i veckan. 
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ungdomar i olika förorter har olika vanor. Vissa går och krossar flaskor, andra ritar på väggar, 
och andra kanske går runt och skränar och super. I Bredäng-Skärholmen-området har det 
utvecklats någon slags vana bland ungdomar att gå runt och smälla smällare. Det gör de från 
Lucia fram till Trettonhelgen, dagligen. […] När skolorna har slutat så börjar det smälla från 
det att ungarna vaknar vid nio, tio till det att de går och lägger sig. Detta irriterar mig något 
alldeles oerhört. Jag har en skotträdd hund. Jag betalar 2000 till 2500 varje år för 
hundpensionat. För jag måste få undan hunden i tre fyra veckor. […] Alternativet är ju att 
hålla hunden nerdrogad i fyra veckor.”37     

Jag undrar om Madeleine har någon uppfattning om ifall det är farligt i Bredängs centrum 
på kvällarna, det sägs ju och skrivs en del. ”Jag skulle tro att det är väldigt farligt för en ung 
pojke från ett annat gäng, från en annan förort – från ett konkurrerande gäng från en annan 
förort – så kan det vara väldigt farligt. För en berusad medelålders svensk man, som kommer 
hem sent en lördag - söndag kväll och inte ser alltför anfrätt ut, utan kan tänkas vara ett 
lämpligt rånoffer, så kan det också vara farligt. Jag har aldrig…” Här råkar jag avbryta för att 
fråga hur hon tror det är för kvinnor och flickor? ”Vet ej. Jag kan bara säga själv, att jag har 
aldrig upplevt  mig hotad av någon.” Madeleine har ju sin stora hund med sig när hon är ute. 
Men när det gäller att åka tunnelbanan hem sent till exempel en fredag natt är det något hon 
undviker, för att inte riskera att ”hamna i gräl med folk”. Men hon föredrar hur som helst 
bilen. ”Men det handlar inte om att tunnelbanan skulle vara farlig på något sätt för mig 
personligen. Utan min rättskänsla skulle kunna tvinga mig att ingripa. Och då kan det alltså 
bli farligt.” Det har någon gång hänt att hon sagt till stökiga ungdomar på tunnelbanan att 
”hålla käften” och blivit kallad ”jävla kärring”. Men inget värre.  

”Men jag skulle vilja återkomma till det här med att vara bosatt och att bo någonstans. Jag 
bor ju fortfarande inte i Bredäng i den bemärkelsen att jag känner mig rotad på något sätt.” 
Lite förvånad frågar jag om hon bott på samma plats hela tiden i Bredäng och om hon flyttade 
hit ensam. Så är det. Men när hon en gång valde bostaden var det tillsammans med sin 
dåvarande man. ”Det som avgjorde var hur lägenheten såg ut, inte området. […] Och jag 
kommer inte att bo i Bredäng resten av mitt liv. Utan beroende på hur min ekonomi utvecklas, 
så vill jag ha större. Jag är ensam nu, men ytan är viktig för mig. […] bostadskvalitet för mig 
är pengar. […] För mig är hyresboende viktigt. Jag ser ingen anledning att lägga pengar på att 
flytta till en annan förort, utan i så fall ska det vara en hyresrätt i stan, och den ska vara större. 
Och, som du förstår, den mängden svarta pengar under bordet, som det innebär att få ett 
förstahandskontrakt i stan på en större lägenhet, det har jag inte just nu. Men jag kommer 
givetvis… Jag säger ’givetvis’ för jag har en optimistisk syn på min egen ekonomis 
utveckling.” 

Men, säger jag apropå bostadsvalet, ni måste ha sagt er att Bredäng är ett ställe man kan bo 
på? ”Ja, ja, enligt min uppfattning så finns det ingen förort som man inte kan bo i.” Hon och 
hennes man hade konstaterat bristerna i den gemensamma miljön redan då, men den hade inte 
varit avgörande eftersom de inte hade barn och inte skulle vistas ute utan bara ”vara bosatta i 
en lägenhet”, inte ”bo i området”. När jag ber henne jämföra menar hon att miljön ändå är 
sämre nu genom alla besparingar inom kommunen och bostadsbolaget.  

På det möte, där jag först träffade Madeleine, talade hon mycket om problemet med 
nedskräpning och vandalisering. Nu säger hon å ena sidan att hon kan acceptera skräpigheten. 
Visserligen anser hon fortfarande att den borde åtgärdas, men säger ändå att hon vet ”att det 
kommer inte att ske”. Hon ”vet ju hur kommunens ekonomi ser ut. Och det här är inget man 

                                                                 
37 När jag i mars 2001 (per e-post) ber Madeleine om en kommentar med anledning av den nya lagen om 
smällarförbud svarar hon att smällandet visserligen minskat, men inte tillräckligt för att hunden ska klara av det. 
Så länge som användandet av smällare uppfattas som ”tufft” och ”coolt” bland vissa förortspojkar tror hon inte 
att det kommer att försvinna.  
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prioriterar.” På mötet hade Madeleine tagit upp frågan om förfallet i Bredäng, vilket lett till att 
andra deltagare började tala om området som ”slum”.  Jag undrar om Madeleine vill beskriva 
intrycket av Bredäng som plats, vad hon tycker att den ser ut som egentligen. ”I mitt liv har 
jag ju flera intryck, så jag kan sätta mig över det intryck jag har av mitt bostadsområde. Det 
präglar inte mitt liv. Men jag är väldigt orolig för den som – t.ex. en äldre människa, en 
pensionär – som inte har ett aktivt liv, vars enda referensram beträffande omgivningen är 
bostadsorten. Den människan präglas ju av bostadsområdet, av att det ser ut som det gör, och 
att varken kommunen eller det dominerande bostadsbolaget engagerar sig i den yttre miljön. 
Och barnen får ju en underförstådd signal om att det här är ju inte viktigt. Det är ingen som 
bryr sig om hur det ser ut där vi bor. Och om de här barnen någonsin kommer till någon annan 
förort där det ser lite bättre ut – exempelvis Svenska bostäders område i Nockeby... […] Det 
området brukar kallas för svenskgettot, höginkomsttagargettot. Dels skräpar de boende inte 
ner i samma utsträckning, dels sköter bostadsbolaget det bättre. Så det är en samverkan. Vad 
som händer i ett område som Bredäng är att de boende skräpar ner. Bostadsbolaget sätter inte 
in de extra städresurser som skulle behövas. Kommunen sätter inte in de extra städresurser 
som skulle krävas. Alltså är det ständigt ett lager av skräp överallt. Det uppväxande släktet får 
ju en uppfattning om att så här ska det se ut. Det är inte viktigare än så, var jag bor. Mitt liv är 
inte viktigare än så.”  

Trots allt tror Madeleine inte att vare sig kommunen eller Svenska Bostäder kommer att 
satsa på bättre skötsel. Bostadsbolaget, menar hon, är intresserat av sådant som syns i 
årsredovisningen men inte ”det dagliga”. Som exempel på satsningar tar Madeleine upp de 
nya porttelefoner, som installerats i flera av ”de här åttavåningskolosserna av vilka jag bor i 
en. […] Problemet är bara att de här porttelefonerna, som ska öka säkerheten, de ökar bara 
vandaliseringen, för att den som då möts av en låst port kastar istället in en sten genom 
glasrutan.” Jag undrar om det inte brukat vara låst på natten tidigare också. ”Jo, men det har 
då varit väldigt enkelt att bryta upp låset. Så när låset inte har varit uppbrutet, då krossas det 
rutor. När man bryter upp låset och Svenska Bostäders personal inte upptäcker det, då är 
porten öppen dygnet runt, och är det lugnt i huset.” ”Klagar inte de boende då?”, undrar jag. 
”Det accepteras givetvis av de boende eftersom samtliga inser att det blir mindre 
vandalisering.”  

Nu kan jag inte låta bli att jämför mina intryck från Rigas ytterområden. I höghusen där är 
det mycket ovanligt med fungerande portlås. Jag trodde inte att det var så i Bredäng. Det 
säger jag också. ”Ja, det är väldigt svårt att förstå om man bor i en fastighet eller ett område 
där folk sköter sig på ett annat sätt. Då är det naturligt att man har sina nyckelbrickor, sina 
koder och porttelefoner, och att det får vara. […] Jag tror att det behövs en viss kritisk massa i 
en befolkning eller i en viss grupp av aktörer för att ett visst beteende ska överväga, antingen 
det är det negativa beteendet eller det positiva.” Jag undrar vilka det är som bor i Madeleines 
hus. ”Det är normal bredängsblandning av arbetande, pensionärer, arbetslösa, icke-deltagande 
i arbetskraften – alltså invandrarkvinnor, ungdomar. […] Och det är paradoxen, alltså, att det 
är fullständigt normala människor, som någon annan stans skulle bete sig fullständigt normalt. 
De som krossar rutor är ju i första hand… […] De som jag vid ett flertal tillfällen har sett 
krossa rutor i den motsatta porten har alltså varit unga män i 20-årsåldern, unga skrotbilsburna 
män i 20-årsåldern.” Som Bredäng fungerar idag tror inte Madeleine att det är någon idé att 
montera in porttelefoner, även om det fungerar bra på andra platser, som i innerstaden. ”Men 
det beror helt och hållet på vad det är för nåt som sitter i väggarna i en viss bostadsort, tror 
jag.”  

Madeleine är en frimodig människa, som hälsar på grannar hon möter, både barn och 
vuxna. Hon känner visserligen inte igen alla, men ”hellre ett hej för mycket än ett för lite”. 
Hon har inte satsat på att lära känna sina grannar till namnet, men för normal 
”hisskonversation” med dem hon träffar. ”Det är artighetskittet. Jag tror på ytligt vänskapliga, 
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artiga relationer till omvärlden, för det tjänar ju jag på.” Madeleine berättar vidare att det finns 
många ensamma människor i huset och att ett gammalt ”invandrarpar” många gånger försökt 
bjuda in henne till sig. Men hon avböjer alltid artigt och tänker inte besöka dem. 

”Men just det här med bosatt eller bo – jag tror att det är ett problem som både många äldre 
och många invandrare upplever. De är nog bosatta men bor de verkligen…” Madeleine 
påpekar att hon ju har valt att inte bo. Här måste jag invända att hon tidigare berättade om 
skillnaden med och utan hund, och Madeleine går med på att hon i viss utsträckning bor just 
nu på grund av hunden. Men när hunden är borta kan hon inte se någon anledning för henne 
att promenera runt i Bredäng. ”Jag har inget intresse i övrigt av att vandra runt där.38 Utan 
tänker jag ta en promenad så åker jag in till stan och promenerar på Djurgården eller 
promenerar i stan – alltså på trevligare områden.”  

Eftersom Bredäng också har vackra omgivningar, undrar jag om det inte händer att 
Madeleine går till strandpromenaden och till badet. ”Ja, jag går dit tillsammans med andra 
hundägare, men där är jag något orolig för liv och lem.” På sommaren är det för mycket folk, 
så det kan bli problem med hunden. ”Och höst och vår, när man alltså kan gå dit, då pågår det 
för mycket illegal sprit- och knarkhandel, och det är alltså för mycket ensamma män där nere. 
[…] Så jag har gjort en realistisk riskbedömning. […] Så jag går inte ensam ens med hund.” 

 ”Men det här med att vara bosatt eller bo, det tror jag har betydelse också för, som det så 
vackert heter, de demokratiska processerna – deltagande eller inte deltagande. Det är ju svårt 
att få med folk i föreningslivet, det samhällsinriktade föreningslivet: politiska partier och 
annat. Ytterstadssatsningen har ju lyckats i så motto.” Madeleine är själv inte aktiv i någon 
förening just nu. Hon säger sig prioritera jobbet och försörjningen. Men hon går, som jag 
kunnat se, på ganska många möten lokalt. Jag ber att hon utvecklar sin syn på 
Ytterstadssatsningen. ”Det är det bästa som man har gjort ifrån staden på många, många år. 
Därför att det har dragit till sig människor som inte attraheras av det vanliga politiska 
grävandet. Jag har varit på några möten – inte alltför många, också av tidsbrist – och slagits av 
att det är en positiv stämning, en positiv, entusiastisk, engagerad stämning. Det har varit 
glädjande att vara där och gå därifrån och inse att det här har ju faktiskt väckt en del tankar, 
processer, kontakter människor emellan. Sen tror jag tyvärr inte att det leder särskilt långt i 
konkret handling.” När det gäller kontakter och engagemang i Ytterstadssatsningens 
arbetsgrupper säger sig Madeleine säkert veta att projektet har varit lyckat. ”Det är både 
gamla, vanliga politiska och andra föreningsmänniskor och människor, som aldrig tidigare har 
varit aktiva i föreningslivet, som alltså har träffats regelbundet. Bara det är positivt.” 
Samtidigt upplever Madeleine ett ”enormt avstånd” från den lokala nivån, där människor 
uppmanas att engagera sig men där det sällan finns några pengar, upp till stadshuset och till 
riksdag och regering där medlen finns. Medborgarna uppmanas att jobba ideellt på det lokala 
planet men inte att lägga sig i på de nivåer där pengarna fördelas. Dessutom är det egentligen 
tjänstemännen som styr, menar Madeleine, som själv upplevt detta som fritidspolitiker. 

Vi talar vidare om Ytterstadssatsningens begränsade möjligheter och om att det trots allt är 
en liten del av befolkningen som deltar. ”Å andra sidan, man ska ju inte förbanna dem, som 
stannar hemma, utan välsigna dem som kommer dit.” Madeleine har själv som gammal ” 
cynisk aktivist” känt sig upplyft över det nya. ”Det är inte bara det gamla vanliga 
föreningslivets fastställande av dagordning, uppläsande av skrivelser och formaliapunkter. 
[…] Människor har tagit till orda, som inte är vana vid föreningslivet, vilket jag känt som 
väldigt positivt. Jag har sett gamla politiska uvar sucka och göra miner på de här mötena över 
folk som inte har känt till koderna. Och jag har glatt mig åt att det har varit just de, som har 
tagit till orda, inte de gamla uvarna.” Madeleine berättar om ”en äldre man med liten hund” 
som för sig själv länge hade haft åsikter om samhället och livet, men inte haft någon stans att 
                                                                 
38 Intervjun gjordes på Södertörns högskola, alltså inte i Bredäng.  
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framföra dem. Strax innan ytterstadssatsningen hade denne man träffat en likasinnad 
pensionär och de båda hade sedan engagerat sig i Ytterstadssatsningen. Det hade passat dem, 
eftersom det inte krävdes att man gick med i något parti utan kunde företräda sig själv. De här 
två har levt upp och engagerat sig i belysning och annat, berättar Madeleine, och har också 
fått med sig andra pensionärer ut på promenader. ”Så nu går de ut och går och diskuterar livet, 
politiken och samhället. […] Det började med ett engagemang för lyktstolpar eller vad det nu 
var, och ledde till att en del andra äldre, som kanske annars skulle ha suttit isolerade i sina 
lägenheter, också kom ut och gick och fick ett nätverk.” 

Att deltagarna i Ytterstadssatsningen i så stor utsträckning är äldre är vad man kan förvänta 
sig, menar Madeleine. För vilka annars har tid, ork och nytta av att gå på möten? Jag påtalar 
det sorgliga i att så få invandrare deltar, och också har svårt att få kontakter i husen, där de 
bor. Madeleine menar att det kan var svårt för invandrare och även andra, som inte vet hur det 
går till på offentliga möten att våga sig dit och kanske utsätta sig för något obehagligt, kanske 
göra bort sig. ”Du och jag kan ju trava in på vilket offentligt möte som helst, för vi kan 
koderna. Men tänk om vi skulle vandra in på ett turkiskt bröllop… […] Vi skulle känna oss 
som elefanter.” 

 Jag vill återknyta till frågan om Bredäng som uppväxtplats. Kanske, föreslår jag, skulle 
Madeleine kunna tänkt sig att göra som så många andra bredängsföräldrar: skicka sitt tänkta 
barn till en skola någon annanstans. ”Nej, för då skulle barnet slitas mellan sina skolkamrater, 
som bor någonstans och bostadsorten. Jag har själv vuxit upp på det sättet. […] Jag är 
uppvuxen i Solna och gick i privatskola i innerstan. […] Jag hade väldigt ytlig kontakt med 
barnen där jag bodde, och mina klasskamrater var då utspridda över hela stan. Men, i och för 
sig, redan då grundlades ju mönstret av att för att träffa mina vänner så är jag tvungen att åka 
lite runtikring.”  

Mer om Madeleines syn på Bredäng. Hon har frivilligt valt hyresboende, hon har en stor 
lägenhet och menar att hon inte har något att beklaga sig över även om hon egentligen är en 
”asfaltmänniska” och skulle vilja bo i stan. Men dessutom: ”Jag lär mig nåt av eländet. Jag 
funderar över om det måste se ut så här, om det är oåterkalleligt, hur mycket man skulle 
behöva satsa från samhällets sida… om man någonsin kommer at satsa något.” Men vad 
skulle då fordras för att Madeleine skulle kunna tänka sig att bo med barn i Bredäng? 
”Ordning och reda. […] Alltså, något mer medelklassigt – snyggare fasader både socialt och 
exteriört.” 

Madeleines vänner bor på helt andra platser och tycker att det är säreget att hon bor i 
Bredäng. ”Och det tycker jag är lite roligt faktiskt. Lite kärringen mot strömmen är jag ju. Så 
jag tycker det är lite roligt när ”Östermalms- och Lidingö-människor” kommer hem till mig 
och förfasar sig över hur det ser ut i farstun, och i hissen och i omgivningarna. […] Jag tycker 
att det på något sätt är nyttigt för alla människor att se lite olika aspekter.” Jag undrar vad 
Madeleine säger till sina vänner, när de kommer. ”Välkomna till gettot – lite skämtsamt. Men 
jag förklarar också för dem, när någon förfasar sig… […] hur nidbilden av en sådan här förort 
förstorar upp de enskilda händelser som finns kontra verkligheten där det är stökigt, det är 
smutsigt, det inträffar våldsbrottslighet. Men att det är ett ställe där anständiga människor 
faktiskt kan bo, och att beklagligtvis så flyttar folk som jag därifrån, bland annat för att de inte 
vill att deras barn ska växa upp där.” 

Efter att vi egentligen avslutat påpekar Madeleine att det inte finns något ställe i Bredängs 
centrum där vuxna kan träffas till exempel på kvällen – utom för A-laget. Restaurangerna är 
också mycket en mötesplats för A-lagarna och deras ”socialt mer etablerade kompisar”, menar 
Madeleine. Själv går hon aldrig på restaurang i Bredäng.  

Efter ytterligare lite eftersnack vill Madeleine säga en sak till. ”Om jag kände mig det 
minsta ekonomiskt trängd och det minsta socialt trängd, skulle jag vara desperat och vilja 
flytta därifrån. Det är enbart därför att jag känner att jag har ett stort ekonomiskt och socialt 
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armbågsrum, som jag lutar mig tillbaka och konstaterar, att här kan jag ju sitta till dess att jag 
hittar någonting eventuellt lite bättre. Vilken dyster slutsats! Men det är dagsens sanning.”  

Christer  
Jag tog kontakt med Christer Norrvik för att diskutera hans artikel ”Att byta hembygd” i 
Skärholmens hembygdsförenings årsskrift 1996. Christer med fru har bott mer än 20 år i 
Bredäng men sedan tre år i en 4:a på 8:e våningen i ett av Svenska Bostäders hyreshus på 
höjden ovanför centrum. ”Bästa huset i Bredäng”, kommenterar Christer och beskriver den 
vida utsikten. ”Vi ser så långt ögat når … från köksbordet ser vi åt ena hållet Drottningholms 
slott, åt det andra Globen”. 

Texten nedan är en utskrift av noteringar från ett livligt telefonsamtal den 7 december 2000 
39, som egentligen bara skulle ha gällt några kommentarer till artikeln där Christer bl. a. 
beskrivit problemen med att känna sig riktigt hemma i Bredäng. Men, som Christer sade till 
avslutning: ”jag är visst engagerad för Bredäng i alla fall”.  

Först frågar jag om Christer varit med något i Ytterstadssatsningen eller kanske fortfarande 
är det. Han säger sig ha fått ”en motvilja mot det hela”. Han var på några möten 1997 och 
hade själv en idé som först väckte intresse – om att göra en grön terrass som mötesplats 
ovanför bildäcket i centrum. Men han insåg snart att det inte egentligen skulle bli några 
pengar till förbättringar av Bredäng. Det hela handlade i bästa fall om sådant som nya 
lyktstolpar och målning av betongen i centrum – underhåll alltså. Och det var några som 
drömde om att anlägga koloniområde. Det var inte den sortens frågor Christer ville jobba 
med. Han skulle vilja jobba bl. a. för att få ökat boende i centrum. Dessutom tyckte han sig se 
att det saknades handlingsmänniskor på mötet. Christer menar att det är löjligt att kalla det 
man gjort för Ytterstadssatsning. Det är ju bara underhåll. Byta lyktstolpar är underhåll, och 
målningen man gör i centrum – det är också underhåll. Hans slutsats blev snart klar: detta var 
ett projekt som socialdemokraterna dragit igång i en valrörelse, för att få röster – ett politiskt 
projekt. 

Christer har varit intresserad av och engagerat sig för projektet ”Träffen”, som ju också 
gick in under Ytterstadssatsningen. Han gillade det och stödde det aktivt, bland annat genom 
att själv skriva brev till alla stadsdelsnämndens ledamöter. ”Det var ett ganska känslosamt 
brev” berättar han, och ”lär ha gjort visst intryck”. Så ett tag såg det positivt ut för Träffen, 
men sedan blev det ändå ingenting. Kulturintresserad som han är lider Christer med 
bibliotekspersonalen, som arbetar under trängda förhållanden och i någon slags konkurrens 
med Skärholmen. Han kan inte förstå politikerna, som i hans ögon är både oförståndiga och 
kulturfientliga. ”När man har den här typen av ungdoms- och invandrarproblem, som drabbar 
vissa förorter, då är det ju till kulturen som hoppet står.”  

Han saknar också polisens närvaro. ”Bredäng är ibland laglöst land.” Vid ett tillfälle, 
berättar han, blev han nästan överkörd av två grabbar som på varsin motorcykel i rasande fart 
körde genom centrum, där motorfordon är helt förbjudna. Kanske var det någon form av 
”chicken race”. 

Vi talar om Södermalm, som Christer i sin artikel bland annat beskriver så här: ”Livet på 
Söder var ganska trivsamt och jag skulle våga påstå att Söder blev vår nya hembygd” 
(Norrvik 1996, s. 38). Om Bredäng skriver han i samma artikel: ”Blev Bredäng vår nya 
hembygd? Fast vi bor kvar är svaret nog nej. Alla fördelar till trots förmår denna välplanerade 

                                                                 
39 Eftersom ingen inspelning gjordes och anteckningarna var något osäkra fick citaten kontrolleras i efterhand. 
Några korrigeringar har därför gjorts. Några förtydliganden och ett par tillägg som Christer Norrvik gjort i 
samband med granskningen av mitt utkast har arbetats in i texten, i ett par fall i form av citat. 
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förort inte engagera i positiv mening. Ska man känna sig hemma så måste man vara 
engagerad. Man måste få vara delaktig, fylla en funktion och passa in.” I artikeln står om den 
charmfulla sekelskifteslägenheten i det omoderna huset på Söder, där grannar måste hjälpas åt 
t. ex. när huvudsäkringen gick och de boende frös. …… 

Jag vill veta hur Christer egentligen ställer sig till det genomplanerade, moderna som 
Bredäng representerar. Christer svarar: ”Jag råkar gilla den här planen med höga hus och gott 
om utrymme mellan husen” Han säger att han vet att många inte gillar höghus. ”Men bor man 
i en storstad så är höghus ett alternativ som är ganska naturligt. Här bor man i höghus, men i 
en fin omgivning – mitt i grönskan. Jag vägrar flytta till stan. Då skulle det bara bli problem 
med bilparkering och sådant.” Christer berättar att hushållet har både garageplats och en 
parkeringsplats vid huset, att de också hyr en lokal på bottenvåningen, där han har två 
motorcyklar och grejer som behövs till båten, som har sin hamn i grannstadsdelen Sätra. Jag 
tycker då att han ju alls inte bara ”äter och sover” i Bredäng som han skriver i artikeln. Då får 
jag veta att han dessutom suttit hemma och skrivit böcker. Bilden av en person väl förankrad i 
sin hembygd ligger nära till hands. Men Christer vidhåller sitt omdöme: Bredäng är inte en 
hembygd. När jag säger att han verkar mycket engagerad, svarar han att han skulle vara 
mycket mer engagerad, om han bodde någon annanstans. Han jämför med den småstad i 
Österbotten, som han kommer ifrån och där hustrun och han håller på att renovera ett hus.  

Christer skulle vilja ha ett samhällsliv med kultur och möten, där man känner ”alla”. Då 
skulle han t.ex. gärna vilja vara med och spela teater och revy och skämta med folk och 
engagera sig i olika aktiviteter. Och han saknar en restaurang – fast egentligen finns det fyra 
stycken. Men det finns ingen attraktiv restaurang, ingen sån som ordningsamma svenskar ur 
medelklassen vill gå till. När hustrun inte är hemma händer det att han går ner och köper sig 
en pizza, men han äter den hemma. Om de vill gå ut och äta blir det i stan eller på helgen: 
”om man nödvändigtvis vill äta ute i närheten av Bredäng så finns det en enkel restaurang i 
Mälarhöjden och en annan vid Kungens Kurva, fast då ska man gilla indisk mat.” Han har 
heller inget svar på min fråga om hur restaurangerna i Bredäng kan överleva, men berättar att 
han hört det, som jag också hört, att det sägs ett och annat om mindre snygga affärer. Men det 
är inte bara det mer exklusiva som Christer saknar. Han säger också: ”Tänk om det fanns ett 
ställe dit man kunde gå och ta en öl och kanske kasta lite dart och träffa sina grannar.” Inte 
heller i Skärholmen eller ens i Mälarhöjden, den rikare grannstadsdelen, känner Christer till 
några restauranger värda en söndagslunch eller lite bättre middag. Här uttrycker jag min 
förvåning. Jag har uppfattat att utvecklingen går emot fler och bättre restauranger även i 
städernas ytterkanter, i de områden där bättre situerade bor. Christer tror att många som bor i 
villor i Mälarhöjden kanske har så höga boendekostnader att de inte har mycket pengar kvar 
att spendera på restaurangbesök. Hans hushåll, som har goda inkomster och en måttlig hyra – 
6090 kr per månad för en stor fyrarummare40 – och ingen kapitalkostnad har däremot en hel 
del kvar när det nödvändiga är betalt.  

Vi talar mer om centrum. ”Centrum är oerhört illa utformat – och illa utnyttjat Servicen blir 
bara sämre och sämre. Nu sedan Björks färghandel lade ned, finns det ingenting. Och i Björks 
lokal blev det videobutik! Och den där affären som säljer sängar… När man går förbi där 
känns det inte att man är i Sverige.” Förr handlade Christer och hans familj mycket i 
färghandeln, som också hade parfymeriavdelning och mycket småsaker till hemmet. ”Vi 
köpte till och med färg till huset i Finland.” Nu är det i princip bara livsmedel de handlar i 
Bredäng. ”Om bara svenska Bostäder hade tagit sitt ansvar! De har ju vägrat att justera 
hyrorna, utan fortsätter att kräva det de kallar marknadshyror. Det går ju inte här.” Christer 
önskar sig ett bättre centrum, och att folk hade vett att handla hemma. Men med Skärholmen 
och nu allt det nya i Kungens kurva, så finns det väl ingen chans, menar han. ”Om man inte 
                                                                 
40 Till detta kommer 1000kr per månad för verkstadslokalen. 
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gör något som lockar svenskar att bo kvar i Bredäng eller flytta hit så ser jag framför mig hur 
alla affärer utom en eller ett par livsmedelsaffärer kommer att ägas av invandrare, och endast 
utbudet i mataffärerna kommer att attrahera svenska familjer. För de svenska familjerna 
medför detta en allt större känsla av främlingskap, som ökar lusten att flytta någon 
annanstans.” 

Jag undrar om det han sa i början om att få bostäder till centrum. Jo, det skulle vara bra, 
menar Christer, för då skulle det inte bli så sterilt och öde på kvällarna och det skulle minska 
buset. Han hade tänkt sig att det skulle kunna gå att bygga ”på höjden” på två av affärshusen, 
som bara är två våningar höga och sedan ta av markparkeringen norr om torget. Samtidigt är 
han mån om p-platserna: ”för det måste finnas bilparkering vid ett centrum. Det borde gå att 
kompensera med garage under markytan.” Sedan önskar han att det skulle finnas lika mycket 
service som förr – helst mer. 

Apropå Svenska Bostäders förvaltning har Christer inte mycket gott att säga. Han menar att 
inget egentligen är gjort vid området sedan de byggdes 1965. Man har inte ens tvättat 
fasaderna. Nu är allting nedgånget och slumartat. Christer tror att det hade varit annorlunda 
om SB hade satsat också på yttre underhåll av fastigheterna. En gång föreslog han att SB 
skulle bygga om i huset på höjden vid centrum genom att tömma våningsplan 1 och bygga 
pool, motions- och samlingsrum och varför inte bastu. Läget, vid Mälaren är ju så fint! Och 
då, menar Christer, skulle kanske fler vilja bo kvar och nya hyresgäster flytta in.  

Christer säger flera gånger att han ”står för” sin adress – för var han bor. Visserligen får 
han gliringar av arbetskamrater och vänner, som undrar hur han kan bo på ett så konstigt 
ställe. Men han tar emot gliringar om adressen hellre än han avstår från den ljusa lägenheten 
och den fria utsikten. Och så är det bara tre minuter till tunnelbanan. ”Om man skulle flytta 
till stan så var det bara för att man låtit lura sig dit för statusens skull.” Han skulle helst vilja 
bo långt utanför stan, kanske på landet i villa med stor tomt och plats för bilar, båt och 
motorcyklar. Däremot, berättar han, skulle hans hustru hellre ha bott i stan men tycker numera 
att det är bättre att bo utanför. Så Bredäng är ett slags kompromiss. 

Apropå hur viktigt bostadsområdets status är för många refererar Christer till en 
arbetskamrat, som sagt att hon bodde i Örnsberg. Men sedan såg han att hon gick av 
tunnelbanan i Aspudden och frågade hur det låg till egentligen. Då erkände hon att hon 
egentligen bodde i Aspudden – men hade försökt dölja det på grund av platsens dåliga rykte. 
Detta hände sig för så där 10 år sedan. Redan då var Aspudden en stadsdel på uppgång – en 
trend som hållit i sig sedan dess. Men Christer menar att ryktet ännu inte är borttvättat. På 70-
talet var Aspudden ökänt för sina missbrukare, och ”kvartar” i omoderna hyreshus. Christer 
citerar ett ordspråk: ”Den smak ett kärl en gång fått den behåller det”. 

Christer berättar vidare om sin vuxna dotter, som bor i innerstaden och skrattar åt 
föräldrarna som stannat kvar i Bredäng, trots att hon själv är uppvuxen här. Jag vill ändå veta 
om han själv skulle tycka det vore bra om dottern bosatte sitt i Bredäng, om det utifrån hans 
erfarenhet kunde vara en bra plats för henne i framtiden. Det tyckte han självklart inte. 
Christer fortsätter att berätta om att dottern faktiskt drabbats av att ha bott i Bredäng och gått i 
”fel” skolor. Hon är kulturvetare och sökte en gång arbete på Bukowskis, men när det kom 
fram att hon var förortsbarn och gått i Skärholmens gymnasium försvann det klart uttryckta 
intresset att anställa henne. Christer menar att han inte hade insett hur stor betydelse många 
fäster vid bostadsadressen vilken betydelse den har för människors status. För dotterns bästa 
borde familjen egentligen ha flyttat till en plats med bättre skolor.  

På min fråga om rädsla och oro svarar Christer att vare sig han eller hustrun känner någon 
direkt oro för att gå ut i Bredäng, även om han är medveten om att det händer en del. Han har 
också själv blivit utsatt för vad han uppfattar som upptakten till ett rånförsök. En kväll, i 
skymningen när han var på väg uppför den muromgärdade gången mot Gröna stugans backe 
blev han omringad av ungdomar, varav en ”kaxig kille” ställde sig mitt i vägen och frågade 
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efter cigaretter. Christer hade anat på förhand, vad som var i görningen, och gick med god fart 
igenom gruppen. Men när dottern har varit på besök och ska åka hem med tunnelbanan på 
kvällen vill han förvissa sig om att hon kommer säkert fram, så: ”då tittar jag genom fönstret 
när hon går i gången mot stationen”. 

Om det allmänna tillståndet i Bredäng säger Christer vidare: En av de tyngsta bitarna är att 
man känner att man hamnat mitt i ett flyktingläger”. Han refererar till sin artikel som avslutas 
med orden: ”Jag har blivit främling i min tilltänkta hembygd” (ibid. s. 40). Vi talar också om 
hur det praktiska fungerar i huset. I Christers hus bor drygt 70 hushåll, minst hälften av 
familjerna är invandrare. Flödet av nya flyktingar gör att ”man har ingen stadga i boendet”. 
Det finns en oro bland de kvarvarande svenskarna i hans hus, som nu är knappt hälften. (I 
många andra höghus är andelen betydligt lägre.) Grannen under har sagt till Christer att ”om 
ni flyttar så flyttar vi också”, och Christer tänker att det skulle bli strömhopp om något av de 
stabila medelklasshushållen flyttade ut. Ordningen i trapphus och utanför huset har det varit si 
och så med, ”men vi är några som tagit på oss att försöka uppfostra dem att inte slänga skräp 
omkring sig”. Christer berättar att man handgripligen burit tillbaka skräp till den som dumpat 
det i trapphuset då det inte hjälpt att säga till. Han plockar också upp skräp som kastas ute och 
i husets korridor, ”speciellt då invandrare är inom synhåll”. Det har blivit bättre, menar han, 
och tror att de invandrade familjerna också uppskattar att ha några svenskar av ”slipsfolket” 
boende i huset. Det ger ju dem själva lite status.  

Trots att Christer förefaller ovanligt aktiv och utåtriktad är han inte bekant med många i sitt 
hus. Det visar sig var ungefär sex hushåll – svenskar som bott länge, i princip de man lärt 
känna när barnen var små. Jag undrar om han inte känner någon av de invandrade familjerna. 
Nja, det finns i alla fall en grekisk familj, som han skulle kunna tänka sig att umgås med, 
”som har kynne och smak ungefär som vi, men de jobbar jämt”.  

I artikeln har Christer skrivit om en ”räddningsaktion” då man knackade dörr hos alla i 
Bredäng i opposition mot ett förslag till förtätning. Nu berättar Christer att det var 8-10 
personer, som gick runt och samlade 3000 namnunderskrifter mot ett förslag som bland annat 
gick ut på att bygga mellan höghusen – på delar av parkeringen, på de gröna gårdarna och i 
parken.41 Han säger att de ansåg att områdets förtjänster skulle ha gått helt förlorade och att 
det redan var den folktätaste förorten i sydväst. Däremot har han inte något emot den nya 
bebyggelsen på före detta Ålgryteskolans skolgård men menar att informationen kring den var 
avsiktligt dålig. 

Till slut undrar jag om han tror att han och hans hustru kommer att bo kvar i Bredäng 
framöver. Det tror han inte. Han menar att: ”eftersom ingen upprustning av fastigheterna sker 
trots att behovet av yttre underhåll är skriande stort så är det ingen idé att bo kvar. Nu är jag 
nog beredd att flytta, jag börjar få nog”. När högkonjunkturen är över och villapriserna sjunkit 
lite kan det vara dags. Apropå min kommentar om att det ju finns möjlighet att bilda 
bostadsrättsförening skrattar han. I Bredäng är det bara några få låghus nära Mälaren, som han 
kan tänka sig att de boende vill köpa. ”Och här bor ju mest utlänningar, de vill inte investera 
en krona i sina bostäder. Förresten vill de flytta också.” Det senaste jag hört är att en del av 
allmännyttan ska säljas till privata värdar. Det skulle ju kunna vara en chans att få upprustat 
och bättre ordning, föreslår jag Christer. Här får jag visst medhåll. Men slutkommentaren blir 
ändå: ”Tyvärr finns det nog inte mycket hopp för Bredäng”, även om Christer, som sagt, 
erkänner att han nog har ett engagemang för platsen.  

                                                                 
41 Det var 1991 och förslaget syftade till att spränga in ytterligare 900 lägenheter i området. 
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Björck  
Lasse Björck är en välkänd person i Bredäng. Tillsammans med sin hustru har han drivit 
Björcks färg och parfym i Bredängs centrum från 1979. Han har också länge varit ordförande 
i Bredängs företagarförening. Så är läget den 8 mars 2000 då intervjun görs, men det är då 
också klart att han ska pensionera sig till hösten. Familjen Björck har varit bredängsbor sedan 
1964 då de flyttade in i ett av de nybyggda höghusen. Sedan 1969 bor de i eget radhus, som 
de byggt med hjälp av SMÅA42. Efter allt jag hört och läst om problemen i Bredängs centrum 
känns det viktigt att träffa en riktig insider, som länge arbetat med centrumfrågorna. Lasse har 
ibland deltagit i Ytterstadssatsningens samverkansmöten, och projektledaren Anders 
Petersson har ofta refererat till honom som en kunnig och engagerad person. 

Vi träffas i butikens ”kontor” i det stora lagret i källaren. Här återspeglas det breda 
sortiment, som kännetecknar en klassisk färg- och parfymhandel. Det var så färghandeln såg 
ut, påminner Lasse, före byggvaruhusen och stormarknadernas tid. Lasse hade övertagit sin 
fars färghandel på Södermalm, men när den förste färghandlaren i Bredäng (Kurt Flink) 
flyttade sin verksamhet till Skärholmens centrum öppnade Björcks i den lediga lokalen. Under 
1980-talet utvecklades verksamheten väl, men 90-talet har varit mer av utförsbacke. Så nu, 
när Lasse har försökt hitta en efterträdare är ingen intresserad. Därför ska butiken läggas ned 
den sista september 2000. Det är då han ska gå i pension. 

”Nu är det hela tiden stadigt nedåt.” Trots konkurrensen från Skärholmens centrum gick det 
tidigare bra att driva verksamhet i Bredäng. ”Men nu är det flera. Du har Bauhaus, du har Obs 
och du har Silvan – alla de där stora drakarna, som tar för oss.” Lasse menar att alla mindre 
centra utarmas genom stormarknadernas utbredning, och att det nu är för sent även om 
kommunen försöker bromsa utvecklingen. Han jämför förhållandena i Norge och Danmark 
där myndigheterna varit mer restriktiva. Stora utländska bolag kommer till Sverige istället. 
”Och det är ju rika bolag, så de har ju råd att tappa några miljoner i början.” De mindre 
fackbutikerna blir som jourbutiker, menar Lasse. 

Om Bredängs centrum av idag har Lasse sitt omdöme klart: ”Det är ett centrum på 
nedgång, det är inget att snacka om.” Men hur var det i början? ”När vi flyttade hit (1964), då 
var det ett blomstrande centrum. Det var EPA och Kipplers (ICA). Så var det Konsum, det var 
tre stora matvarubutiker. Vi hade Systemet, två banker, vi hade konditori, vi hade till och med 
Rynholms herrekipering och Förenade frukt. Det låg en radioaffär, det låg en kemtvätt… Ett 
mycket, mycket fint centrum var det, som gick väldigt bra. Och mycket trevligt var det.”  

Lasse påpekar att han har uppskattat Svenska bostäder som hyresvärd men: ”Det här centret 
skulle ha byggts med bostäder. Vi har ju inga bostäder […] så klockan åtta då är det fritt fram 
för alla skumma personer att fara omkring, vilket de gör. Vi har en kolossal vandalisering. På 
lördagsmorgnarna, när man kommer, då är det inte om det har varit någonting utan var 
någonstans det har varit. Det har alltid varit något som är sönderslaget. Det har alltid varit 
inbrott […] Varje helg.” Jag kommenterar att jag sett glasmästaren i centrum samma dag och 
att det finns två trasiga rutor, den ena hos frisören, den andra vid entrén till skolan. ”Men 
frisören har, i ren protest, inte lagat. […] Frisören hade förra året rutor för 42 000. […] Han 
har två fönster. Och han hade fyra inbrott på ett år.” Försäkringsbolaget lär ha sagt upp 
försäkringen, och frisören får nu varje dag ta med sig sina arbetsverktyg hem. Nu  har han 
struntat i att laga rutan, som förstördes för tre månader sedan. Trasiga rutor brukar inte heller 
täckas av försäkringar, eftersom självriskerna är höga.  

Björcks har också varit utsatta för inbrott och vandalisering. ”I början var det ganska 
jobbigt. Nu har ju jag jalusier för fönstren. Men de är på dem också. De slog ju sönder 

                                                                 
42 SMÅA AB hette tidigare Stockholms stads småstugebyrå och har sedan 1927 producerat småhus och 
organiserat självbyggeri i Stockholm med omgivningar. 
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jalusierna här, alltså själva mekanismen som drar ner och upp, så jag skaffade en 
fjärrkontroll…” Totalt, berättar Lasse, har 37 rutor förstörts under hans tid som färghandlare i 
Bredäng. Och han har haft fem eller sex större inbrott. Vaktbolag har inte butiksägarna råd 
med och Svenska bostäder vill inte heller satsa. ”De prioriterar ju Skärholmen.”  

Jag vill tala mer om problemen med inbrott och förstörelse och ber Lasse jämföra med 
andra platser. Han har ingen klar uppfattning om Bredäng i förhållande till andra 
förortscentra, men menar att det är annorlunda inne i stan. ”I stan har du ju – ovanför din 
butik har du ju – allmänheten. Och det är den bästa polisen. Här har de ju fritt fram.” Lasse 
beskriver hur han till och med förra året hade ”titthål” med galler så att man kunde se 
skyltningen, men två gånger på två månader fått dessa uppklippta med bultsax. […] Nu har 
jag helt stängda jalusier. Det blir som Fort Knox. Hela Bredäng är som Fort Knox. […] Men 
vad ska man göra.” Jag undrar om det aldrig har varit på tal att bygga bostäder i centrum. 
Men, nej, Lasse tror inte heller att det kan gå eftersom tunnelbanan bullrar så mycket.  

Lasse har aldrig hört talas om att någon, någonsin blivit fast för skadegörelse eller inbrott i 
Bredängs centrum. Han berättar att det senaste inbrottet skedde för ungefär en månad sedan, 
en morgon klockan halv fem. Folk hade gått förbi medan tjuvarna höll på att bryta upp 
jalusin, men ingen hade försökt ingripa eller larma. ”Det var bagarn, som ringde polisen. Tre 
gånger ringde han polisen innan de kom.” På några minuter stals varor för 160 000 kr. ”De vet 
precis vad de ska ta. […] Det är bara att ställa sig i Skärholmens centrum, på loppmarknaden 
eller var som helst. Det är herrparfymer mest, och damparfymer. Det är lätt att sälja.”  

Nu ber jag Lasse kommentera de rykten jag hört (och som framgår i andra här refererade 
samtal) om hot och skjutande i centrum. ”Det är lögn. Det finns några skotthål, säger de, på 
VIVO:s glasrutor.”43 Något skjutande mellan butikerna har Lasse inte hört talas om. När jag 
frågar om kebabkioskens ägare och de hot som denne utsattes för, är det ändå något som 
Lasse har hört om. Han känner också igen problemen för den senaste ägaren av ICA-butiken, 
som jag hört också blivit hotad och måst ha vakter i butiken. ”För att få lite fart så stängde han 
klockan tio på kvällen, och så anställde han ungdomar […] som satt i kassan. Det är klart att 
det blev på det viset då.” Ungdomarna som arbetade på kvällen blev alltså utsatta. ”Det är 
som när ungdomar rånar ungdomar. […] Det är precis samma klientel. Men det händer ju inte 
här nu, när Rimi har kommit hit.” ICA- handlaren tvingades sluta med sina sena öppettider. 
Det går inte att ha öppet så sent i Bredäng, menar Lasse. ”Efter åtta så är du ensam här. Det är 
farligt.” 

Jag tar upp tråden och berättar om min egen upplevelse att centrum känns obehagligt redan 
tidigt på kvällen. Lasse instämmer och berättar om en händelse som hans hustru råkat ut för. 
”Hon är en riktig globetrotter. Hon har åkt hela världen runt och aldrig blivit rånad. För tre 
veckor sedan klippte de axelväskan i tunnelbanan här, i rulltrappan upp.” Vi diskuterar lite om 
grabbarna som står i vägen för folk vid T-baneingången, och är överens om att deras agerande 
är obehagligt för andra. Lasse menar att den sortens uppträdande av gängen i Bredäng pågått 
ett par, tre år. Han säger vidare att han förstår att unga tjejer kan känna sig osäkra på kvällarna 
i Bredäng när de ska gå hem ”genom skogsvägarna här”. I hans familj är det ingen som åker 
T-banan på kvällen. Hans söner är för länge sedan utflugna. Efter väskryckningen åker inte 
hustrun med T-banan överhuvudtaget. ”Hon är livrädd” Det var redan halv sju på kvällen som 
hon blev bestulen på väskan. 

Till Bredäng som boplats är ändå inte Lasse negativ. ”Jag tänker inte flytta från Bredäng.” 
Nu säger han också att centrum trots allt har en hel del att erbjuda. Posten och systembolaget 
finns t.ex. kvar. Som boende har han inte känt sig utsatt, och han tror inte att Bredäng har mer 
problem än andra stadsdelar. ”Vanliga villainbrott, det händer ju var som helst.” När sönerna 

                                                                 
43 När Lasse får mitt utkast för kontroll skriver han att ”skotthålen” i själva verket är gjorda med pikhammare, 
som ungdomar stjäl från SL:s bussar.  
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gick i skolan i Bredäng från slutet av 60-talet till början av 80-talet fungerade allt där mycket 
bra, menar Lasse. Nu bor en i innerstaden och den andra i Kiruna. Jag frågar om han skulle 
rekommendera dem att flytta till Bredäng om någon av dem kände för att ”flytta hem”. ”Ja, 
det skulle jag väl göra. Det tycker jag väl i alla fall. Det är fina lägenheter här, mycket 
välplanerade.” 

Jag undrar om Ytterstadssatsningens projekt för centrum. ”Det hände ingenting”, säger 
Lasse direkt. Men jag frågar om det inte ska bli något nu. ”Ja, det ska hända målning här nu, i 
sommar. Det är bestämt. Jag var på möte häromdagen.” Det var ett möte med alla berörda. 
Det var Svenska Bostäder, SL, SISAB, Ytterstadssatsningen, stadsarkitekterna och  
Stadsmuseet, minns Lasse. Vad tycker han då om projektet? ”Det är väl trevligt när de 
fräschar upp. Många tycker att det är tråkigt att det blir grått, men… Bredäng var ju grått från 
början. Det skulle ju vara lite konstigt om de började måla gult och grönt och svart och vitt. 
[…] Och det blir ju fräscht i alla fall.” Men någon plan för framtida underhåll känner Lars inte 
till. Han oroar sig för kommande klotter, och har hört talas om att målningen ska 
klotterskyddas, men inte att man ordnat upp hur klottersaneringen ska gå till. Städningen i 
centrum har stadsdelsnämnden ansvar för. Lasse tycker att det fungerar bra i själva centrum 
men mindre bra direkt utanför. ”Det får vi påpeka, då kommer de.”  

Det är svårt att aktivera företagarna i Företagarföreningen. Ganska många betalar, men 
någon ”vill inte vara med i facket”. Lasse tror att de invandrade företagarna uppfattar 
Företagarföreningen som något som har med myndigheterna att göra. Väldigt få kommer på 
möten, och när man ordnade ”Bredängsfestivalen” på försommaren 1999 var det mest bara 
Lasse och ”Kent på VIVO” som engagerade sig. Bredängsfestivalen är en ”gammal” tradition. 
Tidigare drevs den av socialdemokraterna, tror Lasse. Men de senaste fem åren har 
Företagarföreningen arrangerat med hjälp av bidrag från Svenska bostäder. ”Men det var nog 
sista gången, förra året. Det vart ingen fart.” Det är många liknande arrangemang, som 
konkurrerar. Vi slutar med att konstatera att Bredängs centrum otvivelaktigt har stora problem 
idag samtidigt som det har en vital betydelse för hur stadsdelen uppfattas.  

När jag någon vecka efter intervjun tittar in i färghandeln ser jag fru Björck och frågar om 
händelsen i T-banehallen. Hon bekräftar att hon fortfarande inte vill gå dit men hoppas förstås 
att obehagskänslan ska gå över snart. Kanske, säger hon, visste väskryckarna vem hon var och 
var ute efter nycklarna till butiken. Den sista september, precis som planerat, stängde Björcks 
färghandel efter några månader av utförsäljning av lagret. I april 2001 är centrum ommålat 
ungefär till hälften. Arbetet stoppades tidigt på hösten på grund av tvister om utförande och 
kostnader. När jag den 2 april 2001 går runt med Anders Petersson i centrum har klottret brett 
ut sig på många av de nymålade murarna. Ingen vill ta på sig ansvaret för att sanera, säger 
Anders. Man är inte ens överens om vem som äger vad av alla byggnadsdetaljer i centrum.  

I butikslokalen som Björck lämnade har Videobutiken flyttat in. Mitt över har VIVO, som 
en av de sista fått jalusier att dra ned för sina fönster – som fortfarande sedan försommaren 
2000 är fulla med hål och övertejpade sprickor. Butiken har tidigare vägrats byggnadslov för 
jalusier, och har i protest låtit bli att reparera. Hur det egentligen ligger till med ”skjutandet” i 
centrum tror jag aldrig att jag kommer att begripa. Jag tror Lasse kan ha rätt om VIVO:s 
fönster. Vad som i övrigt hänt finns många berättelser om, och polisen fick jag inte veta något 
av. Det jag vet är att det som sägs skrämmer folk antingen det har hänt eller ej.  

Didar  
Under de första två åren av mina studier hörde jag Didar Gardezi flera gånger på 
Ytterstadssatsningens samverkansmöten. Som en av få som talade med brytning och ville 
diskutera integrationsfrågor var det lätt att lägga märke till honom. Didar har engagerat sig i 
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Ytterstadssatsningen och Bibliotekets Vänner och blev den förste ordföranden i Bredängs 
Utvecklingsråd (BUR). Under år 2000 har jag inte sett honom på några möten, men fått veta 
att han vistas alltmer utomlands i affärer. Didar har sin bakgrund i Pakistan och Iran, och har 
arbetat som chef inom ett stort företag i Iran. Han kom till Sverige 1989 och har här arbetat i 
olika firmor. Sedan 1997 bor han, hans fru och yngste son i Bredäng, i höghus. Dit flyttade 
familjen för försörjningens skull från Borås. Nu har han eget företag och ett litet kontor i 
bottenvåningen på ett av höghusen nära centrum. Det är där vi träffas för intervjun i augusti 
1999. 

Inför intervjun har vi talats vid per telefon. Jag har berättat att jag är intresserad av 
Ytterstadssatsningen och speciellt vill tala med honom om projektet Träffen, som han är 
engagerad i och om BUR. Frågan om hans ställning som invandrare (eller ny svensk, som vi 
senare kommer överens om är en bättre beteckning) talade vi inte om i förväg förutom i den 
meningen att det för mig är viktigt att träffa personer med olika bakgrund. Didar har läst och 
tagit reda på mycket om det svenska samhället och försökt påverka genom brev och skrivelser 
till myndigheter. Inför intervjun har han också skrivit ett underlag, som han då och då läser ur. 
I texten har jag försökt markera när Didar läser, vilket inte varit lätt, eftersom läsningen ofta 
successivt övergår i tal utan manus. Didar talar en i mitt tycke lättbegriplig svenska. men gör 
en del språkliga misstag, som jag inte redigerat bort. 

[Didar läser]: ”Bredäng består av två åtskilda delar - villor och radhus på den ena sidan och 
höghus på den andra. […] Villa- och radhusägare har egna församlingslokaler. De undviker 
ofta att blanda sig med boende i höghus. Det har jag noterat. Och hyresgäster i höghus består 
också av olika grupper. En hel del, många, många boende i hyreshus - i höghus - är 
pensionärer och ensamstående, äldre folk av svensk härkomst, som har bott i Bredäng i 
många, många år - ibland 30 år, 20 år. De trivs i Bredäng. De flesta av dem tycker inte om 
vad som har hänt i Bredäng under 1990-talet: för många folk med invandrarbakgrund, ökande 
våld, rasismen, ett slitet och färglöst centrum. Det var en enkät44, som gjordes av 
Ytterstadssatsningen, och de har yttrat sig om detta.” 

Jag frågar om det är från enkäten Didar har sina uppgifter. Han menar att det är det delvis, 
men säger att han också ”talat personligen med många svenskar om detta” – bland annat inom 
Bibliotekets Vänner och på hyresgästföreningens möten. ”Ja, man lär känna andra folk, hur de 
tycker. Till exempel, det var mycket intressant för mig: jag pratade på hyresgästernas möte 
om att vi ska ha förståelse för varandra och att vi måste säga till varandra om det finns något 
fel. Så, en kvinna sade: ’Vad kan vi göra om vi har något klagomål på vår granne.’ Jag sade: 
’Du måste gå och prata med din granne. Det är det bästa sättet, att mötas direkt om du har 
något problem.’ Då sade hon: ’Jag är mycket känslig och ibland känner jag lukten av kryddad 
mat.’ Så jag sade: ’Om du vill ska jag prata med den grannen.’ Hon sade: ’Det är du själv, jag 
är din granne.’ Och jag pratade med min fru, och vi har beställt en fläkt, så om det finns 
någon lukt…”  

”Det är så lätt. […] Man kan göra något om man berättar för varandra. Men om man inte 
känner varandra, om man inte har någon kontakt med varandra, då kanske ett problem kan bli 
mycket större med tiden, då kanske man kan börja hata varandra också, för att man är störd av 
något som är mycket vanligt. Kanske vi kan ändra tiden när vi lagar mat om det stör vår 
granne. Men det finns ingen kontakt alls här i Bredäng. Det är det största problemet. Och 
varför det händer? [Här återgår Didar till att läsa.] Det finns olika grupper som bor i deras 
egna delar. Till exempel pensionärer – de är den starkaste gruppen här i Bredäng, kanske i 
hela Sverige. De har sina egna möten så ofta, och ibland har de tagit över alla lokaler som 
finns, och de träffas och de spelar kort och de har många aktiviteter. Och det är bra. De trivs. 

                                                                 
44 Uppgiften syftar på rapporten ”Att bo och bo kvar i Bredäng” (Spångberg 1998). 
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Men vad händer? Andra grupper de har inte samma aktiviteter. De är inte organiserade. Så de 
blir utanför det här samhället.” 

Didar menar att det skulle behövas mer kunskap om vilka bredängsborna är: var de 
kommer ifrån, vilka åldrar de har, vad de har för behov och önskemål för framtiden – ”en 
riktig stadsundersökning”. Didar jämför med en undersökning, som det kommunala 
bostadsbolaget i Växjö låtit göra. ”Och de gjorde en jättebra grej. Bostadsbolaget erbjöd en 
månads gratis hyra som de lottade ut bland dem som deltog i undersökningen.” Didar menar 
att det är viktigt att ta reda på vilka ”kunderna” är och vad de vill. Och då måste man intervjua 
dem och belöna dem för att de ska vilja vara med och svara. Så tycker Didar att 
Ytterstadssatsningen borde ha gjort för att få bredare underlag för sina förslag och beslut. 

[Åter till Didars text] ”Den andra gruppen är, kanske man kan säga, mer än 50% av de 
boende i höghus är människor med invandrarbakgrund. Och det är också en sak som man 
måste notera. Invandrare är icke en homogen grupp. Bland dem finns folk från Finland, 
Turkiet, Bangladesh, Kurdistan, Irak, Libanon, många länder i Afrika, Iran, Arabländer. […] 
Och det skapar också konflikt. I vissa områden finns det en koncentration av människor från 
ett visst land. Till exempel i Solna, Akalla, Husby: där finns många iranier. De har gemenskap 
mellan sig. De har bildat egna aktivitetscenter, föreningar och allt. Och där finns många 
kiosker och butiker som säljer deras varor, grejer som de behöver. Så de har inte så mycket 
problem. De har sina egna församlingslokaler, diskotek och allt. Så de trivs. Men här i 
Bredäng blir det problem för att människor kommer från olika länder. Ibland händer det att de 
hämtar människor från Kosovo och samtidigt från Serbien. Eller det kan hända att några är 
från Serbien och Bosnien eller Iran och Irak – människor som är just nu i krig med varandra 
som från Etiopien och Eritrea.”  

Jag, som inte känner till så mycket om problem mellan olika grupper i Bredäng ber Didar 
berätta mer om vad han menar att detta innebär. ”Det finns jättestora problem. Jag ska peka på 
detta. Det är krig mellan ungdomar som har kommit från Irak och de som har kommit från 
Libanon. De har köpt vapen och skjuter mot varandra.” Jag undrar om det är det omtalade 
skjutandet i centrum, som han syftar på. ”Ja… jag vet inte, idag också stod det ... [läser ur 
Metro]: "Butiksägare i Bredäng knivskuren av rånare." Det håller på här. Man säger det har 
bildats grupper både av svenskar… Det finns även små grupper som är rasister i Bredäng. Det 
finns grupper, säg invandrare, som inte är så bra. De har ingenting att göra, och de gör grejer 
som de kanske inte borde göra. Det är människor som kommer från olika håll också, inte bara 
från Bredäng. Men det som man kan notera är – och jag var mycket imponerad i början – är 
att det är lugn och ro. Man ser ingenting alls. Det är så tyst. Innan jag kom hit var jag van vid 
att se många människor, men här: jag ser inga människor. Det är så stor befolkning, 8500 
kanske 9000 människor som bor i Bredäng. Det är en jättestor mängd människor. Men de 
kommer inte ut. Man ser inte. Det är bara barn som leker i parken och så. Man ser inte vuxna 
människor ute i centrum eller i området.”     

”Och det finns många människor som har kommit från Turkiet. Och de blandar sig inte 
med andra invandrare. De har sin egen förening. […] Men vad händer med såna 
invandrarföreningar? […] … deras syfte är att de ska behålla deras hemlands kultur här i 
Sverige.” Didar menar att turkarna isolerar sig i sin förening och på samma sätt gör man i den 
irakiska kulturföreningen, som han besökt, och som han menar är precis som en moské. 
”Varje lördag kommer en präst och de gör samma sak som i en moské. De ber till Gud och… 
Men där finns inga kvinnor. På turkiska föreningen… Jag har aldrig sett några kvinnor gå in 
på turkiska föreningen, och det är samma sak med irakiska föreningen. Jag ska komma till 
varför jag påpekar detta. Det är på grund av brist på en gemensam träffpunkt, en 
gemensamhetslokal där alla människor kan samlas på en plats utan att betala höga avgifter.” 
[Här läser Didar, åtminstone delvis] Så om svenskarna har deras egna föreningar och de trivs 
med dessa - OK, det är bra. Men invandrarna också börjar ha deras egna församlingar. Säg, 
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det finns människor från Grekland. De har deras egna föreningar i Skärholmen. Så även de 
som bor här i Bredäng, de går till dessa lokaler som finns i Skärholmen. Det är på så sätt alla 
är splittrade. [...] Så, vad händer? […] För när du träffar inte varandra, du känner inte 
varandra, du är inte bekant med varandra, så du är en främling. Och om man är främling det 
kan skapa främlingsfientlighet, inte bara mellan svenskar och invandrare – mellan olika 
invandrargrupper också. Det är en sådan utveckling. Och de som måste vara medvetna om 
denna negativa utveckling, det är bostadsbolaget, som bara bryr sig inte om dessa grejer. De 
är omedvetna om vad som händer i deras område.”  

Didar menar att bostadsbolaget inte tar några initiativ för att diskutera boendes önskemål. 
Han har också läst att 50% av Ytterstadssatsningen skulle bekostas av bostadsbolagen. Bara 
en gång har han sett deras representanter på ett möte med Ytterstadssatsningen. Kanske, 
tänker han, håller de sig borta för att slippa vara med och betala. Didar jämför med 
Hässleholmen, ett bostadsområde i Borås, där man lyckats vända ett dåligt rykte. Både han 
och hans fru var engagerade i upprustningsprojekt där, men bodde i ett angränsande 
villaområde.  

”Men det var tvärt om i Borås. De engagerade sig mycket, och det blev mycket bra resultat. 
Nu Hässleholmen är ett jättebra område. Alla människor som hade flyttat de håller på att 
komma tillbaka. […] Kanske jag kan nämna en annan grupp också. Det är yngre svenskar, 
som har jobb och barn, och som av någon anledning kom hit och bor här i Bredäng. Men i 
min tanke, de kommer att flytta härifrån. För att många av dem har valt daghem eller skola i 
något annat område. Så det händer: om du inte har ditt barn gå i den lokala skolan kommer du 
också att flytta härifrån. […] Min yngste son går på gymnasiet i Kärrtorp […]. Det är långt 
borta men det var för att han läser ett specialämne som inte finns i Skärholmen. Men när jag 
frågade, när jag flyttade hit, det var så dåligt rykte om Skärholmens skola så jag ville inte att 
min son skulle studera här i Skärholmen. För det var rykten när man kommer hit. Vad alla 
säger, alla berättar, det påverkar mycket.  

När Didar tar upp frågan om det dåliga ryktet undrar jag varför hans familj flyttade till 
Bredäng. ”Jag valde inte Bredäng. Vi hade en bekant som bor här i Bredäng. […] Så vi 
frågade: var någonstans är det bra, och hon sa: ’Här!’ […]  Men jag ringde till en annan 
kompis. Han bor i Skogås och han sa: ’Aldrig, aldrig komma till Bredäng! Det har så dåligt 
rykte bland iranier.’ Han är också iranier. Så det har jättedåligt rykte, men vi sa: ’Nej, vi 
måste bo nånstans, vi måste ta chansen, var som helst.’ Vi sålde vårt hus, med förlust. Varför 
vi flyttade hit det var att där finns ingen marknad. […] En annan kompis också, som bor nära 
Globen, hon sa: ’Det är inte ett bra område.’ Men i alla fall, vi tyckte det var bra - det spelade 
ingen roll för oss, så vi har kommit hit.”  

Som jag förstår det har ändå Didar och hans familj uppfattat det som en fördel med 
Bredäng att här bor många infödda svenskar. Eftersom hans familj strävar efter att integreras i 
det svenska samhället bekymrar det honom mycket att dessa verkar flytta från området. Han 
tänker att pensionärer som bor i för stora lägenheter kan komma att flytta till andra områden, 
när de ändå måste byta lägenhet. Och… ”Det finns yngre folk, som har bra ekonomi, som har 
sysselsättning, svenskar. De kommer att flytta för att de tror att språkundervisningen här på 
skolan och dagis, den är inte bra. Det är många jag har pratat med.” Har du pratat med folk 
om det?, undrar jag. ”Ja, jag pratar hela tiden. Idag också pratade jag med några tjejer som 
skötte gården, anställda av bostadsbolaget. […]. Jag kan inte göra nånting utan att ställa frågor 
till andra folk. Jag frågar dem om de har några idéer: ’Berätta för mig, så kanske vi kan 
komma på en gemensam lösning för vårt område’. ”  

”Så finns det en annan grej också. Det är turister i Bredäng. […] De kommer från 
Tyskland, från England, från hela världen. Men de stannar inte 15 minuter i Bredäng. De tar 
tunnelbana, buss eller taxi och åker direkt till mitten av stan eller någon annan stans. [Här 
syftar Didar på dem som kommer till den stora campingplatsen i Bredäng.] Det är så mycket 
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folk som kommer gående, och de går inte till centrum. […] Bredängs centrum har ingenting 
att erbjuda dem. Och det är också något jag har tänkt mycket på. Vad kan man göra för att 
göra Bredäng till en bättre plats? Bredäng är, kan man säga, en dörr till Sverige för dessa 
turister. Men vad händer när de kommer? Det är ett trist, slitet centrum. De ser inte så mycket 
folk som går omkring, så de går direkt ut. Det finns ingenstans att promenera eller gå runt. 
Det är det stora felet. Även turistbyrån även på regeringsnivå, måste man känna till att där 
finns vår chans att utveckla hela Stockholm, inte bara Bredäng. De måste investera i 
turistanläggningar och göra det området eftertraktat av turisterna. […] Om de inte tycker om 
campingplatsen, kommer de inte att tycka om hela staden, för det första intrycket är det sista 
intrycket.”  

Jag undrar vad Didar menar med att det inte finns någonstans att promenera. 
Strandpromenaden finns ju, som är omtyckt av många. Och på ett möte med BUR strax innan 
hade Didar talat om stranden. Han ville att man skulle aktivera stranden och badet genom att 
till exempel ordna musikunderhållning, kanske sponsrad av företag. ”Ja, jag tycker att man 
inte satsat mycket på stranden. Man har inte tänkt på detta. Man måste göra nånting. Jag har 
rest mycket i omvärlden, jag har rest jorden runt. Och jag vet att människor i alla länder satsar 
så mycket pengar på turismen. Det tjänar man stora pengar på.” Nu ber jag Didar nämna 
något konkret han vill att man ska göra för turisterna. Han återkommer till projektet Träffen, 
den mötespunkt för alla som också skulle kunna locka till sig turister. ”… alla bredängsbor 
också finns där, och det finns lite musik eller där finns datorer eller nånting, kanske ett 
biljardbord. Kanske man kan spela boule.” Har Didar då talat med turister också, undrar jag. 
”Nej, det har jag inte gjort. Men det står klart för mig - varför skulle någon stanna en stund i 
Bredängs centrum. Jag tycker inte själv om det.”  

”Det är en annan sak också. Jag var mycket nöjd att där finns inget folk. Där finns inget 
oljud. Där är sån lugn och ro.  Men nu, efter två år, tror jag inte längre det är ett bra tecken. 
Det är, kanske… människor kommer inte ut för de är rädda. De vill inte träffa andra 
människor. De ska bara sova i Bredäng. De försvinner. Det är nånting. Man mår inte bra. Vad 
jag gjorde - jag och min fru - vi skrev en rapport, ett projekt som heter Träffen. Känner du till 
detta? [Didar visar skriften från april 1998, som jag faktiskt dittills inte läst]. Anledningen till 
detta: jag blev intresserad av Bibliotekets Vänner då jag läste om ett projekt som var det bästa 
projekt jag såg. Och då berättade de för mig att de har försökt förverkliga detta projekt i fem 
år. Och de har inte fått något gehör för det, och det kostar inte nånting egentligen, enligt min 
mening… […] Man kan rationalisera befintliga lokaler. […] Det var skolan och bibliotek och 
andra boende, som gjorde ett sådant mycket, mycket fint projekt. Men det också hade en brist, 
när jag läste det. Jag sa: ’Varför de inte har kunnat övertyga om detta? För de har presenterat 
en idé hur de ska ha det, men de har aldrig sagt varför de vill ha det.’ Det finns inga 
argument.” Didar läser lite av sin egen argumentation för Träffen. ”Stadsdelen består av 
flerbostadshus med färglös betongfasad. I dessa höghus lever invandrarna ofta åtskilda från 
den svenska befolkningen. Både svenskarna och invandrarna mår inte bra av att leva som 
grannar i en ansträngd och underlig förhållande – så nära men så långt borta från varandra. De 
borde lära sig att bekanta och respektera varandra eller leva i åtskilda områden.” 

 [Här återgår vi till Didars manus för intervjun.] ”Men positiva förutsättningar här i 
Bredäng är också att det är mycket grönt. Naturen är fin med bad och strövområden. Buss- 
och T-baneförbindelser är tillräckliga. Antalet personer av främmande raser, som bor i 
stadsdelen är lagom, och de flesta vuxna av invandrarbakgrund studerar eller driver egna 
rörelser i andra stadsdelar. [Läsning slut] Det är också positivt att många invandrare, som bor 
här, de är inte av det sociala. Många jobbar. Många är högutbildade också. Men människor 
känner inte varandra. Det finns ingen plats. Och varför det blev som det blev? Varför det finns 
ingen? […] Det var miljontals-byggnadsprojekt som var felet. […] De bestämde de ska bygga 
en miljon bostäder i hela Sverige. Så det var inte tillräckligt med tid att göra en 
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stadsplanering, en riktig stadsplanering. För att det var jättelätt att bygga höghus. Men 
infrastruktur behövs också. […] Om du ska tänka att bygga ett eget hus, du tänker inte bara att 
bygga kök, badrum och sovrum. Du också vill ha ett vardagsrum. I ett samhälle man måste 
också göra samma sak. Man måste ha vardagsrum. […] … där man kan bli bekant med 
varandra. Kanske man ska inte bli kompis med varandra. Det behövs inte. Men om man är 
bekant med någon annan, då man får lite respekt för någon annan. Om du ser mig på gatan 
och passerar förbi. Du känner inte mig och ser: han ser ut lite annorlunda och kläder ser ut på 
något annat sätt, och kanske du har ingen för mig och jag har ingen respekt för dig. Men om 
vi har möjlighet att känna varandra, prata en stund med varandra, det är möjligt att du 
kommer att känna att han tänker på samma sätt som jag gör. Då man har någon gemenskap 
mellan varandra. Se, jag har mött många svenskarna här. Och vi har hjälp av varandra, och vi 
pratar en stund och se, de har blivit bra kompisar åt mig. Kanske jag får inte så mycket tid att 
träffa dem ofta. Men se, vi trivs ganska bra. Men varför andra invandrare – som kanske är 
bättre utbildade än mig, som har bättre idéer än mig – de är inte i samma gemenskap med 
svenskarna, för att det finns ingen möjlighet att träffa varandra, att bli bekant med varandra. 
[…] Det är här vi kommer till Ytterstadssatsningen.”  

Didar berättar ingående om sin kritik av det bristande arbetet med integrationsfrågor i 
Ytterstadssatsningen. Jag har valt att skära hårt i detta avsnitt, inte alls för att det han säger är 
ointressant, men det stämmer väl överens med kritiken från utvärderarna (Se t. ex. Denvall 
och  Lahti Edmark 1999). Av utrymmesskäl får läsarna nöja sig med några av Didars 
reflexioner som jag funnit särskilt intressanta i förhållande till mina frågor om miljön. 

”Det finns ingen förbindelse mellan syftemålet och vad som pågår i fysiska förbättringar. 
Först och främst jag tänkte: De tretton områden, mellan dem finns områden som var byggt 
nyligen. Dom är helt fräscha. Vad är de fysiska problemen med Rinkeby? De har jättebra 
bostäder. De har jättebra lokaler. […] Akalla, Husby – de har jättebra områden. […] 
Problemet är den andliga [Didar skrattar]. Det som händer med segregationen, det är inte om 
jag eller någon svensk ska välja ett bostadsområde. De väljer inte för hur det ser ut. De tänker 
först på ryktet. Är det bra rykte? Är skolan… erbjuder bra undervisning? Är centrum… 
erbjuder bra livsmedel, allt som man behöver finns på plats? Det är såna grejer som man vill 
ha.” 

När det gäller Bredäng menar Didar, finns det ändå behov av fysisk upprustning. Men han 
ger inte så mycket för de projekt som genomförts, utom kanske badet. Men det blir ju 
vandaliserat så snabbt. Han intresserar sig mest för centrum, och där har allt hittills gått trögt. 
Didar menar att målet med Ytterstadssatsningen aldrig riktigt gjorts klart, kanske inte ens för 
projektledarna. Han anser också att det bara är ”särintressegrupper” som kommer på mötena 
och driver sina frågor. Så är det också med Bibliotekets Vänner, som han själv är med i. ”Vi 
vill bara att biblioteket ska överleva. Vi vill att Träffen ska förverkligas. Vi struntar i allt 
annat, för vi är också en särintressegrupp. […] Från invandrare det var kanske ibland bara jag 
som kom dit. Det är fruktansvärt. Men som tjänsteman man har ingen plikt eller ansvar att 
samla människor från olika grupper. […] Och de människor som tillhör de olika grupper, de 
också har inget initiativ att komma och höra människor som talar ett främmande språk, från 
deras synpunkt. Ibland, också, de har svårigheter – invandrare har svårigheter att yttra sig. Jag 
har det också. Jag skriver jättebra. Jag skriver mycket bättre […] För att då jag har mycket 
mer tid.” 

”Så, det är inget fel på människor som bor i de här områden. Det är inget fel på 
projektledare, som bedriver dessa projekt. Det är nån fel – jag vet inte, vem ska stå ansvarig 
för dessa misslyckanden av syftet, av målet. Jag pratade med den kvinnan som hade startat 
projektet – [Annika Billström, på möte i Bredäng hösten 1998, före valet]. Jag sa: ’Jag har läst 
detta projekt. Syftet är att bryta utvecklingen mot ökad social och etnisk segregation. Men hur 
era projekt som pågår - era 10-15 projekt – hur de påverka detta?’ Hon sa: ’Ja, du har rätt. 
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Men vad vi har tänkt att göra, det är ett jättelångsiktigt projekt. Och i första fasen vill vi bara 
syssla med fysiska åtgärder. Efteråt vi ska gå mot det riktiga målet.’ Men ny majoritet har 
kommit, och de vill inte ha Ytterstadssatsningen längre.”  

Didar oroar sig mycket för våldet bland ungdomarna i Bredängs centrum. Han har läst om 
detta inte bara i tidningar utan också i stadsdelsnämndens protokoll, och tycker att det borde 
vara en fråga för Ytterstadssatsningen. ”Där finns inte någon projekt som är förebyggande av 
brott och våld och såna grejer. Jag har talat med många pensionärer. Alla vill ha en tryggare 
miljö. Annars de ska flytta härifrån. Men vad gör vi för att miljön ska bli tryggare? Jag tror att 
vad man borde ha gjort genom Ytterstadssatsningen… […] Det som vi gjorde i Borås. På en 
gång det var representanter för invandrarverket, polisen, vårdcentralen, hälsovård, 
bostadsbolaget, ABF – alla som kan vara intresserade. […] Varför invandrarna speciellt och 
även många svenskarna vill aldrig vara på Ytterstadssatsningens möte? Men många invånarna 
här i Bredäng, de bara sover i deras lägenheter. De jobbar inte i Bredäng. […] …de jobbar 
inte här, de studerar inte här, de handlar inte här för det är mycket billigare att handla i 
Kungens Kurva eller Skärholmen än i Bredängs centrum.[…] Vi också. Vi köper mjölk, 
yoghurt och bröd men går härifrån och handlar stort. Vi går till även Fittja och Maxi och 
Kungens kurva och Skärholmen.” 

Här undrar jag om inte familjen Gardezi använder centrum till något mer än småinköp. 
Kanske går de någon gång på restaurang till exempel? ”Nej, för oss det är så dyrt. Många har 
inte råd. Och också, många restauranger, om du ser, det är många som dricker så mycket i 
dem, de super. De sitter hela tiden och dricker öl, så jag ska inte sitta och ha lunch eller 
middag med familjen i den miljön.  

Vi talar lite till om varför många inte engagerar sig för sin stadsdel och så få invandrare 
kommer till Ytterstadssatsningens möten. ”Men många fattar inte: vad betyder 
ytterstadssatsningen. Se, jag kan mycket svenska, så jag fattar vad betyder detta, och jag läser 
mycket så jag förstår vad det betyder. Men gå och fråga en och en invandrare om någon kan 
fatta vad betyder Ytterstadssatsningen! […] Man kunde ha översatt deras direktiv […] på 
olika språk. Jag gjorde många översättningar från svenska till persiska för mitt parti, som jag 
är intresserad av och även för biblioteket. Jag översatte gratis.” Didar menar att när det bara 
kommer ett 50-tal personer och bara av vissa grupper, så ”kan vi inte ta ett beslut i namnet av 
demokrati”. Det finns många, även högutbildade, från andra länder, som kunde vara med, 
men vars krafter inte tas till vara, menar Didar. ”De utnyttjar inte dessa krafter, som finns här. 
De tänker kanske att jag kritiserar. Men jag kritiserar inte, jag vill ha positiv resultat.”  

Didar berättar mer om projektet Träffen: om allt arbete under många år av Bibliotekets 
Vänner, skolan och bibliotekspersonalen, om hur projektet kom in i Ytterstadssatsningen, som 
satsade pengar på arkitektritningar, kalkyler och modell.” Då kommer ny majoritet, där någon 
ensam människa sitter i någon kontor. Och han tar inte kontakt med någon annan. […] Och de 
ska förvandla alltihop – aulan – till bandylokaler, sportlokaler! Det är helt tokigt, helt fel. Och 
då de ska flytta biblioteket till tredje våning!” Didar har kämpat och skrivit till politikerna i 
stadsdelsnämnden om Träffen. När han frågat har ingen läst, och vid intervjutillfället är han 
ganska uppgiven om projektets utsikter och sin egen förmåga att påverka. ”Ibland jag har 
jättesvårt att skriva. Det tar så hemskt mycket tid att skriva nånting, som svenskarna ska vara 
nöjda med. För att när som helst, jag skriver ett brev, alla kommer med så många synpunkter 
att den och den grej är fel. […] Men det är OK, då jag lär mig. Nästa gång jag ska skriva 
bättre.” 

Så slutar inte Didar men min återberättelse av ett långt samtal med en skarp iakttagare – en 
av de nya svenskarna som kämpar hårt för sin och andras möjlighet att bli verkligt integrerade 
i vårt samhälle. När Didar får texten för genomläsning får jag i retur ett brev med ytterligare 
beskrivningar av det lyckade projektet i Hässleholmen, där såväl svenskar som invandrare 
tidigare känt sig otrygga i brist på kontakt med varandra. Han berättar om en invandrad 
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kvinna som tog initiativ till olika aktiviteter och fick med sig såväl ABF som bostadsbolaget. 
Han menar att det borde ligga i bostadsbolagens långsiktiga intresse, också i Stockholm, att 
engagera sig för sina hyresgästers välfärd. Mer om projektet Träffen följer direkt i nästa 
avsnitt, som avslutas med några reflexioner som också ansluter till Didars tankar om 
integration. 

Kulturhuset Träffen  
Historien om Bredängs Kulturhus, ofta kallat Träffen går tillbaka till tiden före 
Ytterstadssatsningen. Projektet har drivits av olika intressenter men med en särskild 
förankring i föreningen Bibliotekets Vänner. Syftet har varit/är att skapa en kulturell 
mötesplats för bredängsborna och att slå vakt om bibliotekets fortsatta existens.  

Inom Ytterstadssatsningens ram tog idéerna konkret form, en arkitekt anlitades och våren 
1998 byggdes en modell där det visades hur biblioteket och ett kafé kunde inrymmas i en del 
av Bredängsskolans stora aula. Detta förslag fick starkt stöd av de aktiva i 
Ytterstadssatsningen, men inte av Skärholmens stadsdelsnämnd, som menade att det var för 
dyrt. Ett annat arkitektkontor anlitades av fastighetsägaren, det kommunala bolaget SISAB. 
Det fick i uppdrag att samordna såväl bibliotek, skolbibliotek, fritidsgård (som inte ville 
flytta), skolans fritidsverksamhet och kafé inom aulan och delar av skolans lokaler. Invånare, 
främst bibliotekets vänner, protesterade. Lärarna i skolan oroade sig. Kontakterna med 
biblioteket, vars personal hade stött det första förslaget, blev snabbt dåliga. De aktiva kände 
sig överkörda.45 

Den sjätte oktober 1999 hölls ett offentligt möte med 90-100 deltagare, där det nya 
förslaget presenterades. Den ansvarige arkitekten var den som berättade och försökte svara på 
frågor med viss hjälp av kommunala tjänstemän. Det förslag som nu presenterades, men som 
varit känt sedan en tid, innebar bl.a. att biblioteket skulle placeras långt in i skolan och delas 
itu av en korridor, som elever måste använda för att komma till matsalen. Biblioteket skulle få 
fönster bara mot skolgården. För att ta sig dit måste man gå upp tre och en halv våning (55 
trappsteg från torget) eller åka med två hissar, enligt en boendes uträkning.  

Stämningen på mötet var irriterad från början och irritationen ökade under arkitektens 
presentation, som inte gav svar på viktiga frågor och i många delar kunde uppfattas som 
mästrande i förhållande till mötesdeltagarna. Apropå oron för att barnens spring genom 
biblioteket skulle bli störande fick man t.ex. höra att barnen automatiskt skulle bli lugnare och 
aktsammare när man ”förädlat” miljön. Man fick också veta att alla måste samverka och tro 
på att förslaget var bra för Bredäng, att man inte hade något annat att välja på, och att det 
kunde få konsekvenser för biblioteket och fritidsgården (underförstått: nedläggning) om man 
inte gick med på detta. En invånare som skickat skriftliga frågor till arkitekten fick höra hur 
mycket tid denne ägnat åt att läsa, men kunde inte få svar, eftersom denne inte ansåg sig ha tid 
att svara.  

Arkitekten ville i flera avseenden likställa sitt förslag med den ursprungliga Träffen. Men 
det ville inte mötesdeltagarna gå med på. De uttryckte istället sitt missnöje, och en propå om 
att gå vidare till stadsdelsnämnden fick starkt stöd. Prästen, Kåre Strindberg, tog till orda och 
menade att Bredäng är missgynnat, att bredängsborna betalar skatt som alla andra och inte ska 
behöva finna sig i fler nedskärningar. För detta fick han applåd. Ilskan över att (som vanligt) 

                                                                 
45 Texten i detta avsnitt baserar sig på ett antal intervjuer, bl a med bibliotekspersonal, samt på egna iakttagelser 
och skrivna dokument från bredängsbor. 
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få se sig stå tillbaka till förmån för ”lilla Skärholmen”46 var mycket påtaglig. Inga frågor om 
kostnader och hyror fick tillfredsställande svar. Ansvariga politiker efterlystes flera gånger. 
Ingen från den borgerliga majoriteten var närvarande, men så småningom gav sig en 
oppositionspolitiker, Krister Karlsson (s), till känna och talade om behovet av besparingar, 
men att oppositionen velat ha fler förslag att diskutera med allmänheten. Majoriteten hade 
dock valt att bara ta fram ett.  

Mötet kunde inte stilla oron hos vare sig boende eller representanter för berörda 
verksamheter. Missnöjet var kompakt med de ansvariga politiker, som skickat arkitekter och 
tjänstemän att presentera ett enda alternativ för de berörda att diskutera. Osäkerheten om vilka 
som skulle få tillträde till vilka utrymmen och på vilka tider var närmast total. Den 
integrationsbefrämjande tanken, som genomsyrat projektet Träffen, bedömdes av två nya 
svenskar som förfelad i det redovisade förslaget. 47 

Själv kan jag inte annat än undra över meningen med detta möte. Här saknades ansvariga 
med mandat att förhandla eller ens svara på de viktigaste frågorna. Här presenterades ett redan 
hårt kritiserat förslag i ett ärende som under flera år djupt engagerat många boende och 
verksamma i Bredäng och som på allvar berör vitala delar av stadsdelens offentliga liv. Om 
frågans betydelse och bredängsbornas upprördhet har man inte kunnat vara ovetande i 
stadsdelsnämnden. Skrivelserna och kontakterna från stadsdelen har varit många. 

Som en illustration till detta, som jag upplevde det, något absurda möte med många frågor 
och få svar vill jag redovisa ett utdrag av en av biblioteksvännernas referat med författarens 
kommentarer. Kommentarerna står, som i ursprungsdokumentet, inom parentes. 

 
Representant för Kulturskolan, som använder aulan regelbundet: Skall ni riva scenen?  
Mats R., arkitekt: på en del teatrar sitter man på golvet. Det är alldeles utmärkt. Aulan 

blir oändligt mycket användbarare om den stora klunsen kommer bort. Det blir ett 
gigantiskt golv med plats för lösa stolar (som vaktmästarna inte vill befatta sig 
med) Skolan behöver 270 platser. 

Folke, boende: Vi behöver ju veta vad det kostar det nya och det gamla och sen borde vi 
få rösta. Vem betalar? Vi vill ha klara besked innan man sammankallar till ett 
sådant här möte. Nuvarande biblioteket är mycket bra. Barnen behöver inte 
trängas med de äldre. 

Rune Ney, teknisk chef, stadsdelsförvaltningen: Vi har ett mycket ansträngt ekonomiskt 
läge (eftersom Skärholmen fått alla pengar) Det här är en lösning för att vi ska få 
något kvar. Ombyggnaden måste alltså kosta under två miljoner om det ska gå 
ihop. (Den kommer förmodligen att kosta 10-12 miljoner.) 

Carina, med ankn. till fritidsgården: Skall vi boka för fritidsgården eller är det självklart 
att när Fritis är öppet så får vi vara där? (Inget svar) Hur stor blir ytan för disco 
resp. pingis?  

Mats R.: 40 m2.  
Någon: det finns ju ingen skala på den här (ritningen).  
Mats R.: Är det en 200-del? 
Axel, boende: Om barnantalet ökar hur går det då? 
Mats R.: Svårt att uppskatta hur många barn det finns här. En uppskattning går det väl 

att göra. 

                                                                 
46 ”Lilla Skärholmen” är bredängsbornas benämning på stadsdelen Skärholmen sedan Skärholmens 
stadsdelsnämnd kom till och medförde att beteckningen Skärholmen nu ofta används för hela stadsdelsområdet 
inklusive Bredäng. Detta språkbruk är också en nagel i ögat på dem som bor i en stadsdel, som härigenom allt 
tydligare upplevs som underställd en annan stadsdel. 
47 Beskrivningen av oktobermötet utgår från egna anteckningar, minnesanteckningar (i tjänsten) av Anders 
Petersson under rubriken ”Skolombyggnaden” samt anteckningar av två ”biblioteksvänner”. 
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Lärare: Det är ganska fruktlöst med den här diskussionen. Jag föreslår att vi framför 
våra synpunkter på stadsdelsnämndens möte istället.  

Didar, boende: Enligt Stefan Lindgren (tidigare lärare på Bredängsskolan och då 1:e 
vice ordförande i stadsdelsnämnden) kommer antalet barn att öka om 3-4 år och då 
måste biblioteket flyttas. Det här är en komplott mot Bredäng, speciellt biblioteket. Vart 
ska biblioteket ta vägen då? 
Mats R.: Du tolkar mitt uttalande som du vill. Det kan jag inte svara på. 
Didar: Hur många invandrare sitter i din styrgrupp? (förmodligen inte någon) 
Mats R.: Såna här frågor får ni inte ställa till mig.48  

De missnöjdas energi tog inte slut efter mötet i oktober. Bearbetningen av stadsdelsnämndens 
politiker och tjänstemän fortsatte och ett nytt arkitektförslag utarbetades. I detta kunde 
biblioteksvännerna känna igen ett av de sju alternativ, som man tidigare visat på men då utan 
gehör. Biblioteket föreslås här i en av matsalarna som skolan genom ändrade rutiner inte 
längre behöver. Detta läge har direkt synkontakt med torget och är betydligt lättare att nå 
samtidigt som det är tydligt avskiljbart från skolverksamheten.  

Vid ett öppet-hus-möte med Ytterstadssatsningen 17 december 1999 diskuterades den 
seger, som man tyckt sig vunnit i och med att Stadsdelsnämnden dagen innan fattat ett 
enhälligt beslut till förmån för Kulturhus i Bredäng. ”Det viktigaste är att det finns en vision 
och idéer, och att de genomförs av envisa människor”, sade projektledaren Anders. 
Bibliotekarien Eivor menade att ”vi kunde skrikit oss blå, men om inte Ytterstadssatsningen 
kommit med Anders och därmed Bibliotekets Vänner, då hade biblioteket blivit nedlagt”. Hon 
berättade om tidigare möten med tjänstemän och politiker där man tydligt talat om att 
biblioteket skulle läggas ned, men som man senare inte velat kännas vid. ”Men eftersom både 
jag och min kollega har hjärna och minne, så vet vi hur det var.” 

Jag tror man lugnt kan påstå att det var ”de envisa människorna” kring biblioteket med 
Ytterstadssatsningen i ryggen, som genom att aldrig ge upp till slut lyckades pressa 
stadsdelsnämndens politiker så pass att en acceptabel kompromiss kunde nås. Det var dock en 
hård och, som jag förstått det, många gånger bitter kamp. Man var besviken på bristen på 
förståelse från stadsdelsnämnden, som inte ville erkänna att Bibliotekets Vänner ingick i 
Ytterstadssatsningen, från Bredängsskolans nuvarande rektor, som tidigare stött det av folket 
och lärarna ratade arkitektförslaget, och inte minst från den ansvarige arkitekten. Dennes, som 
många upplevde det, arroganta uppträdande vid oktobermötet uppgavs ha följts av 
kommentarer om ”pensionärerna” – dvs. de mest aktiva i Bibliotekets Vänner – som några 
som ”ändå snart ska dö” och som man därför inte behövde ta någon hänsyn till. Samma 
inställning till Bibliotekets Vänner som ”sista stadiet före långvården” ansågs också rektor 
och tjänstemän vid Stadsdelsnämnden stå för.49  

En diskussion vid mötet i december 1999 gällde hur envis man får/måste vara för att ha 
framgång. Det framfördes att en aktiv nysvensk, som framför allt under hösten oförtrutet 
bearbetat tjänstemännen vid stadsdelsförvaltningen, kanske gått för långt. Tjänstemännen 
hade blivit irriterade. Såväl bibliotekspersonal som ”Vännerna” opponerade sig, och menade 
att de tvärtom hade fått intrycket att just denna envetna kamp hade varit mycket effektiv. De 
uttryckte också förståelse för det självständiga sätt som personen arbetat på, och menade att 
det är svårt för människor utifrån att vänja sig vid det svenska klimatet – ”att vi sitter 
tillsammans i flera veckor innan vi bestämmer oss”.   

Mot bakgrund av de problem, som visat sig i flera möten och i intervjuer, när det gäller att 
acceptera och förstå dem, som kommit från länder långt borta, är detta erkännande av en 

                                                                 
48 Utdrag ur mötesanteckningar från 99-10-06 av [anonym] med rubriken ”Förslaget som ingen vill ha”. 
49 Samtliga uppgifter yttrade och ej motsagda vid öppet-hus-mötet 17 december 1999 
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nysvensks insatser ett positivt tecken värt att notera. Detta speciellt i två avseenden. Dels var 
det här en grupp av i huvudsak äldre personer. Äldre har annars i min undersökning verkat 
vara mindre toleranta mot dem som kommer utifrån. Dels visar det på kulturhusidén med 
utgångspunkt i biblioteket och i de boendes eget intresse som en möjlig enande kraft för 
integration. 

Egentligen är det enkelt. Intresset för kunskap och för kulturella aktiviteter förenar många 
människor i olika åldrar och med olika ursprung. Det behöver inte var samma sorts kunskap 
eller samma kulturella aktiviteter. Olika verksamheter kan pågå parallellt, man kan använda 
samma lokal utan att tvingas till möten med andra. Däremot ökar möjligheterna till frivilliga 
möten, genom närheten och genom att intresset för platsen i sig blir gemensamt för dess olika 
användare. Och gemensamma intressen är en god grund för kontakter. Det må sedan gälla 
sport, och kultur eller praktiska frågor som att dela upp tiderna i tvättstugan eller skötseln av 
gården. Inom Kulturhusets ram kan rymmas många verksamheter för den intresserade att 
engagera sig i. Kulturhuset kan utnyttja bibliotekets unika värde som ”gratisplats” – men en 
som inte stämplar sina besökare som fattiga utan med bibehållen värdighet kan nyttjas av vem 
som helst. Kultur solkar inte! Detta måste rimligen i sig verka för integration. 

Sedan är det alls inte min uppgift att hitta någon skyldig bland samhällets funktionärer och 
konsulter till (kultur)krocken med bredängsborna. Och folk kan visst ha missförstått en del 
som sades. Det var i alla händelser en kommunikation som inte fungerade, men möjligen var 
lärorik för de inblandade. Kanske kan historien om Kulturhus i Bredäng sätta några spår hos 
beslutsfattarna när det gäller synen på invånarna antingen de är äldre svenskar eller personer 
med sina rötter någon annan stans. Människorna har här visat inte bara envishet, utan också 
intellektuell förmåga och kreativitet. Och som en av de mer aktiva biblioteksvännerna sa med 
svärta i blicken: ”Men vi jobbar ju för alla.” Vem har saklig grund att säga emot? Tvärt om, 
tyder min erfarenhet på att de aktiva i Bibliotekets Vänner inte alls bara företräder de äldres 
intressen, utan mångas, varav inte alla har lika mycket ork att engagera sig. Det har så många 
gånger sagts att det är ett problem att så få engagerar sig i de ”utsatta” stadsdelarna. Då har vi 
knappast råd att avfärda de, som gör det och som bjuder på sin tid och sina erfarenheter. Att 
andra inte kommer till tals är knappast de aktivas fel, även om det kan vara ett problem i sig, 
som pekar på behovet av fler sätt att möta medborgarna.50  
 
 

                                                                 
50 Ännu i april 2001 är inte frågan om Kulturhuset Träffen löst. Förslag finns om att fritidsgården och ett kafé 
ska in i skolans lokaler. Biblioteket omfattas inte av detta förslag. Uppöljning februari 2005: Fritidsgården 
flyttade in i skolan till hösten 2002 enligt Lola Freij, Skärholmens stadsdelsförvaltning (personlig kom. 2005-02-
04) och biblioteket finns fortfarande kvar i sitt ursprungliga läge. Nya förslag om ”mötesplats” i Bredängsskolan 
utreds med inriktning mot yngre ungdomar (ibid.).  
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Kapitel 7. Slutsatser och diskussion om en helare stad 
och ett värdigare Bredäng 

Mitt ärende med denna rapport är primärt att belysa närmiljöns betydelse i ett utvidgat 
sammanhang, närmare bestämt i relation till vardagsliv i Stockholms ytterstad. För att 
relativisera miljöns betydelse valdes Bredäng, en plats med typisk ”förortsproblematik”, alltså 
fysiska karakteristika som höghusbebyggelse från 60-talet, och sociala markörer som låg 
medelinkomst och hög andel invandrare eller ”nya svenskar”. Detta finns beskrivet i 
inledningen. Min huvudkälla är intervjuer med människor som visat ett engagemang för 
samhällsfrågor, via Ytterstadssatsningen, Bredängs Utvecklingsråd etc. Men alla är inte aktiva 
på det sättet. Det är inte heller så att Bredäng tillhör de allra mest segregerade stadsdelarna. 
Här bor fortfarande många ”Svensson”, som är vana vid och förväntar sig att leva i ett 
välordnat samhälle. Därför har området också attraherat invandrare som satsat på integration. 
En accelererande nedgång under ett par decennier innebär ändå ett svårt läge. Många kämpar 
nu för sin egen och platsens värdighet, mot ytterligare segregation och upplevda 
stigmatiseringstendenser. Det är en utåt ganska osynlig kamp.  

En övergripande fråga i detta kapitel gäller möjligheten att vända utvecklingen i en stadsdel 
innan den nått ”botten” (jämför resonemang i inledningskapitlet). Diskussionen cirklar kring 
en möjlig förbättring av Bredäng som livsmiljö. Den handlar om värden och problem och om 
krafter som är i rörelse. Den handlar om fysisk såväl som social miljö, men med utgångspunkt 
i mitt ovan deklarerade huvudsyfte. Huvuddragen presenteras i detta kapitel, men 
diskussionen fortsätter i de två följande, som fokuserar mera på särskilda frågor. Bredäng är 
mitt exempel, men situationen bara delvis unik. Så, givetvis hoppas jag att insiktsfulla läsare 
ska kunna jämföra och dra sina egna slutsatser om andra platser. Diskussionen är delvis 
normativ och uppfordrande i syfte att ge indikationer till planeringen. Jag har valt att låta 
slutsatser och diskussion stå nära varandra för att ge diskussionen stöd, men också försökt 
göra tydligt vad som är vad.   

Ytterstadssatsningen och lokala krafter räcker inte till 
Bredäng tillhör, som vi sett, de förlorande stadsdelarna i Stockholms stad. Liksom i hela 
Skärholmens stadsdelsområde har under lång tid befolkningen blivit mer resurssvag jämfört 
med staden som helhet. Bredängsskolan har problem att attrahera elever, särskilt infödda, 
svenska. Utbudet i centrum har minskat och förändrats till mångas stora missnöje. En del 
bredängsbor talar om miljön som förslummad. Problemen är många, men faktum kvarstår: 
Bredäng ligger bra till geografiskt, har tillgång till en vacker och uppskattad natur och goda 
kommunikationer.   

Ytterstadssatsningen har inte kunnat rubba den negativa utvecklingen och lär inte i 
framtiden kunna det – i den beskedliga form som den numera antagit. Den möjlighet som en 
gång utlovades att via fysiska projekt gå vidare till verksamheter, som kunnat stärka 
sammanhållning och integration, gavs aldrig någon reell chans. I Bredängs fall har detta löfte 
orsakat många svikna förhoppningar. Ytterstadssatsningen bars upp av en eldsjäl, dess 
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projektledare, och från början många invånare, som såg en chans att få idéer förverkligade. En 
del genomfördes också, särskilt de två första åren. Men förändrade beslutsordningar gjorde 
successivt arbetet trögare och krångligare och återförde i princip all makt till de ”vanliga” 
instanserna långt bort från den direktdemokrati som en gång fanns. På så sätt har det blivit allt 
svårare för de boende att se någon mening i att engagera sig, och deras tillit till 
myndigheternas vilja att lyssna har fått sig ytterligare en knäck. 

Ytterstadssatsningen av idag (2001) kan möjligen genom systemet med centrumvärdar51 
och några ytterligare upprustningsprojekt i parker etc. bidra till en viss uppsnyggning och 
något ökad trygghet. Detta ska inte föraktas, men risken är stor att fortsatt låga anslag för 
underhåll och skötsel snart äter upp de uppnådda resultaten. 52  

För att göra den fysiska miljön till en mer värdig och attraktiv ram för de boendes rörelser 
och möten krävs en uthållighet och konsekvens i hanteringen av den. Det gäller naturområden 
såväl som stadsdelscentrum. Men de ordinarie kommunala medlen har inte räckt till – det var 
ju därför Ytterstadssatsningen genom Gatu- och fastighetskontoret i så hög grad kom att bli en 
ersättning för eftersatt underhåll. I Bredäng, som i de flesta ytterstadsdelar, finns inga rika 
företag, som för sin egen image är intresserade av att sponsra upprustningar och skötsel av 
offentlig miljö. Företagarna i Bredäng centrum satsar, som det syns, knappast på miljön 
utanför den egna dörren. Deras bidrag till den offentliga miljön består mest av ståljalusier 
eller igenmurade fönster som skydd mot inbrott och skadegörelse, som ständigt hotar deras 
verksamhet. Så det är nog bara kommunen själv och dess bolag, som kan och måste göra 
större insatser. Bredängs centrum har från 1 april 2001 övergått från Svenska Bostäder till det 
kommunalt ägda Centrumbolaget. Detta kan möjligen leda till en mer aktiv förvaltning, som 
kan ge positiva effekter på service och miljö.  

För bostadsfastigheterna gäller att varje upprustning och skötselåtgärd måste finansieras. 
Om Bredängs hyresgäster vore lika välbeställda som genomsnittet i Stockholm, skulle fler 
kunnat efterfråga förbättringar, och det hade kanske varit intressant för hyresvärdarna att 
satsa. Med nuvarande befolkning finns inte underlag för några kostnadshöjande förbättringar. 
De boende som skulle kunna betala får motvilligt dela en sjunkande standard – en alltmer 
sliten, smutsig och nedskräpad miljö – med sina betalningssvaga grannar. Att sälja ut höghus 
till de boende, som staden och Ytterstadssatsningen idag (2001) strävar efter är något som 
mina informanter är skeptiska till. Bara något kvarter har bedömts som tillräckligt attraktivt. 
Försäljningar av delar av det kommunägda beståndet till andra hyresvärdar, skulle ändå ur 
denna aspekt kunna vara en positiv åtgärd. Sådana har diskuterats och kritiserats i andra 
stadsdelar. Med risk för en ökad intern segregering mellan olika hus, skulle en sådan åtgärd 
kunna underlätta en upprustning av hus och utemiljö i en del fastigheter – så som gjorts i det 
privatägda höghus där en av mina informanter (Janne) bor. Därmed skulle man kunna locka 
några att stanna kvar, som varit på väg att flytta i det som idag påminner om ett dominospel: 
om något stabilt hushåll flyttar följer gärna fler i samma trapphus efter, faller en faller alla. 
Att inte förlora de stabila och mer resursstarka boende som finns kvar framstår här tydligt som 
en nyckelfråga för områdets anseende och därmed också för dess attraktivitet för andra, som 
har ett val på bostadsmarknaden.  

                                                                 
51 Efter den senaste förändringen av Ytterstadssatsningen (2000) ”tvingar” Stockholms stad de allmännyttiga 
bostadsbolagen att stå för stora delar av kostnaden. I flera stadsdelar (t.ex. Bredäng) har man då valt att inrätta ett 
system med avlönade ”centrumvärdar”, som ska kunna bidra till trivsel och ordning i stadsdelscentra – som ju 
ofta ägs av dessa bolag.    
52 (2005) Systemet med centrumvärdar varade bar i nio månader år 2001. Ett nytt upprustningsprojekt är på gång 
av utemiljön – som förvaltas av Gatu- och fastighetskontoret. Det ingår i den kommunala satsningen 
”stadsdelsförnyelsen” och ska vara klart till Bredängs 40-årsjubileum i september 2005. (Personlig 
kommunikation med Lena Rooth, 2005-02-04) 
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Rättvisa, respekt och stöd för utveckling behövs i hela staden  
Som framgår av resonemanget ovan har jag inte funnit några tecken på att Bredäng kan rycka 
upp sig inifrån och vända trenden av egen kraft. Både när det gäller tyngre frågor som skolans 
och centrums konkurrenskraft och de något lättare som den om miljöns utseende och 
möjligheter till fritidsaktiviteter är Bredäng tydligt beroende av bostadsbolagens, stadens och 
stadsdelsnämndens engagemang. Den storskaliga struktur som präglar Bredängs bebyggelse – 
med stora enheter och samlat ägande – kan inte lätt påverkas av enskilda eller grupper av 
boende. Höga hyreshus likaväl som stora ägare och kommunala förvaltningar innebär en hög 
tröskel, ett stort krav på samverkan och organisation för den som vill påverka. En enskild 
hyresgäst är väldigt liten i sammanhanget. Att flytta är ofta det enklaste sättet att bli kvitt 
problem. 

Man kan jämföra med en småstad med många småföretagare och utbrett självägande av 
bostäder. Där kan makten över olika beslut vara mycket jämnare fördelad mellan 
medborgarna eller i vart fall stora grupper av medborgare. Kanske de flesta kan tro sig om att 
kunna påverka sin miljö.53 I ett område som Bredäng, en fattig del av en storstad, tycks 
känslan av maktlöshet vara en av de mer typiska i förhållande till samhället och närmiljön.  

Man kan också jämföra med Stockholms innerstad. Där bor de, som i mycket större 
utsträckning har makt eller inflytande genom sina kontakter. Även här är många ändå 
hyresgäster och har svårt att själva eller i smågrupper påverka sin närmiljö. I dessa stadsdelar 
har Stockholms stad startat ett projekt kallat ”Grönskande, levande gårdar”. Med hjälp av 
statliga och kommunala medel har man anställt projektledare, som hjälper boende och 
fastighetsägare med möten och utredningar. Allt i syfte att åstadkomma en bättre miljö för 
boende i innerstaden. Projektet har, vad jag förstått, varit framgångsrikt i den meningen att 
många boende och fastighetsägare deltagit i möten. 54 

Innerstadens barn och vuxna är väl unnade en god livsmiljö. Min kommentar blir ändå som 
följer. Den allmänna hållningen (2000) av den politiska majoriteten i Stockholms stad är att 
människor som vill påverka sin miljö får organisera sig själva.55 Så har också de boende i 
Bredäng, via Bredängs utvecklingsråd, varit de som har fått se till att det blivit några öppna 
möten med Ytterstadssatsningen år 2000. Genom att inte längre tillhandahålla en aktiv 
projektledare och inte direkt kommunicera med medborgarna om de pågående och planerade 
projekten har stadsdelsnämnden nära nog avskaffat Ytterstadssatsningen. Det går knappast 
längre att tala om något underifrånperspektiv utan staden kan behandla ett ”Ytterstadsprojekt” 
(jämför exemplet Gröna stugans park, som beskrivits i kapitel 3) som vilket annat uppdrag 
som helst. De engagerade boende, som tidigare varit aktiva på ett konstruktivt sätt, ägnar nu 
alltmer kraft till att klaga på myndigheter som de upplever sällan lyssnar till dem. Då kan det 
kännas orättvist att de rika stadsdelarna i innerstaden samtidigt hjälper sina medborgare med 
att samordna sig och föra fram sina idéer via projektledare och Agenda21-samordnare. 
(Någon Agenda21-samordnare finns inte längre i Skärholmens stadsdelsnämnd.)  

Min slutsats blir att en god närmiljö likaväl som en god möjlighet till påverkan av den egna 
stadsdelen är något som de boende i ett resurssvagt ytterområden inte kan räkna med. Det är 
rättigheter man kollektivt måste erövra genom egen aktivitet. Förutom det konkreta exemplet 
ovan stöds denna slutledning av alla berättelser om dåligt bemötande och obesvarade 
                                                                 
53 I t.ex. Enköping var de kommunala planerarna väl kända av folk, och fick ofta förslag och klagomål från dem 
de mötte ute i staden – ibland mer än de önskade. Se Berglund och Jergeby (1992).  
54 Enligt samtal med projektledaren Nicolas Horth, 2000-12-07 samt information på 
www.gronskande.gardar.stockholm.se (2001-01-07).  
55 Ordföranden i Skärholmens stadsdelsnämnd Christina Elffors-Sjödin har t.ex. enligt den lokala tidningen 
”Söder om Söder” uttalat att hon är ”mycket för att människor ska vara aktiva och påverka sin omgivning”. 
Däremot menar hon att ”det är fel att ha anställda projektledare” inom Ytterstadssatsningen. (Intervju, Stigzelius 
1998) 
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skrivelser till stadsdelsnämnden, som mina informanter, ofta upprört, framfört och ibland 
visat på. I ett rättviseperspektiv vore det annars rimligt att stadsdelsförvaltningarna där de bor 
som i genomsnitt har mindre kulturellt kapital (Bourdieu 1995) – svagare koppling till 
makten, lägre utbildningsnivå och stort inslag av nyinvandrad befolkning – skulle vara de som 
i första hand borde stötta sina medborgare att göra sina röster hörda. Och Ytterstadssatsningen 
hade en sådan ambition. Självklart borde resursfrågan för detta vara hela stadens långsiktiga 
ansvar. Detta är också den slutsats som Irene Molina drar av sin studie av en segregerad 
stadsdel i Uppsala. Där var det också utmärkande att invånarna kände sig dåligt bemötta och 
till och med kränkta i sina kontakter med myndigheter (1997, s. 232-233). 

Just den obenägenhet att lyssna, som många bredängsbor upplevt hos myndigheter och 
kopplar till sitt boende i en mindre fashionabel del av staden kan synas som en liten fråga. 
Men för den, som känt sig diskriminerad – invandrare, etablerad svensk, ungdom eller 
pensionär – kan detta vara ett av de tydligaste tecknen på att man bor på ”fel plats” och därför 
inte ses som någon att räkna med och kanske borde flytta. Om detta vittnar flera av mina 
informanter, t.ex. Madeleine i det refererade samtalet i kapitel 6. Det kan vara tungt nog, som 
flera beskrev, att vara tvungen att hantera allmänhetens fördomar eller bekantas undrande 
kommentarer om man t.ex. bor på ”fel plats”. Det kräver styrka att stå för en ”dålig” adress. 

Regionala och globala krafter påverkar 
Stadsdelen Bredäng är förstås ingår också i ett större sammanhang. Den stora inflyttning som 
för närvarande (2000) sker till stockholmsområdet påverkar alla bostadsområden och all 
glesbygd i regionen. Miljökvaliteter, som på en kärvare marknad kunde ha lett till tomma 
bostäder, kan synas fullt tillräckliga när människor står i lång kö för tak över huvudet. Om 
trenden håller i sig kan Bredäng få en mer stabil befolkning, bara genom att det blir svårare att 
flytta. När andra alternativ, närmre Stockholms centrum blir allt svårare att komma åt – också 
genom utförsäljningar av allmännyttans bostäder – kan hyresgäster med lång väntan i interna 
köer se att de inte kommer att få några attraktiva byteserbjudanden. Har man då inte samlat ett 
stort kapital, kan det bästa alternativet vara att bo kvar. En sådan tvångsvis ”inlåsning”, som 
redan förekommer,56 är knappast positiv för den som drabbas. Men för en stadsdel som 
Bredäng kan det betyda en stabilisering och kanske en statushöjande ”försvenskning”. Man 
kan då tänka sig att såväl infödda svenskar som mer etablerade och integrerade nya svenskar 
kommer att stanna mer permanent i området.  

Internationellt kan man se att världsstäderna eller de globala städerna57 förändras mot en 
allt starkare betoning av centrum. Efter 1970-talets nedgång för stadskärnorna och en lång 
trend med utspridning av städerna har den globala ekonomins aktörer i allt högre grad valt att 
bosätta sig, arbeta, och roa sig i centrum av dessa metropoler. Skillnaderna mellan städernas 
inre delar och deras yttre ”förorter” växer alltmer. Segregationen tilltar och centrum blir i allt 
högre grad den plats där man finner högkvalitativa bostäder och miljöer liksom kultur och 
”urbana livskvaliteter” över huvud taget. Hit rör sig kapitalet. Den som satsat sina pengar här 
blir ”vinnare”. Samtidigt är de globala städerna de som växer mest allteftersom den globala 
ekonomin växer i betydelse. Detta gynnar ekonomin för många i dessa områden jämfört med 
andra regioner, som har svagare anknytning till världsekonomin. De människor som inte 
                                                                 
56 Detta påpekas, som nämnts tidigare, av en av mina informanter i Bredäng. Dahlberg  (1998, s. 10-11)  noterar 
att bytessvårigheter redan idag ger långa boendetider i ”utsatta områden” men redovisar också en förhoppning 
om att fler ” perifera förorter” (inom Stockholms stad) i framtiden, p.g.a. regionens utveckling kan komma 
uppfattas som mer centrala och därmed mer attraktiva.  
57 Med ”globala städer” eller ”global cities” menas de stora städer som är centra i den globala ekonomin, och 
som i kraft därav också kan anses leda utvecklingen generellt när det gäller urbana företeelser. 



 90

själva är verksamma inom sektorer och yrken som bärs upp av den globala ekonomin kan 
däremot bli ”förlorare”, när kostnaderna för t.ex. boende stiger i attraktiva områden. De 
hänvisas allt längre ut i regionen till förhållanden som är betydligt sämre än de kunde haft råd 
med i någon annan region.     

Idag finns en stor entusiasm hos många arkitekter, samhällsplanerare, politiker, 
kulturskribenter och mediefolk inför utvecklingen i industriländernas världsstäder. Den 
ängslan inför storstadens nedbrytande krafter som präglat större delen av 1900-talet har under 
dess sista decennium alltmer bytts mot förväntan inför deras utvecklingspotential på olika 
områden. Det är här ”allt” verkligt nytt kommer fram – ofta på flera ställen nästan samtidigt.  

De som deltar aktivt i utvecklingen kan lätt hålla kontakt med varandra via IT-teknik mm. 
Ändå har betydelsen av ”face-to-face-kontakter” visat sig så avgörande att centrum blivit mer 
betydelsefullt än någonsin för de alltfler som vill delta i det globala spelet. Förutom alla 
”urbana livskvaliteter” som den tekniskt avancerade, tättbyggda globala staden kan erbjuda 
dem som har råd att leva i centrum anser nu också många experter att denna stadsform är den 
långsiktigt mest hållbara.58 I en rapport baserad på studier i Australien samt Världsbankens 
undersökning av 37 globala städer (Newman et al. 1999 s. 341) motiveras denna hållning med 
dessa städers tillgång till den bästa teknologin och de bästa marknaderna för återvinning, 
behandling av restprodukter, energieffektivitet och kollektiva transporter samt tillgång till 
urbana livskvaliteter. I rapporten beskrivs den utveckling jag skisserat ovan. Stockholm hålls 
fram som ett särskilt positivt exempel på ”reurbanisering” med en ökad aktivitet i stadskärnan 
och vissa andra centra och samtidigt sjunkande relativ bilanvändning.  

Någon lösning för de fattigare storstadsbor som inte tjänar på den globala ekonomin 
förmedlas inte i rapporten. En god fysisk tillgänglighet till en viss plats syns som en av de mer 
kritiska för att attrahera nya, globalt anknutna verksamheter och verksamma. Författarna 
förutspår – med hänsyn till infrastrukturella faktorer – en utveckling mot flerkärnighet. Man 
tänker sig att denna ska fortgå så att viktiga knutpunkter förutom stadens city kan utvecklas 
till vad man menar bör bli allt tätare och mer urbana kärnor för avancerade verksamheter, 
boende etc. (ibid. s. 332, 333).  

Utvecklingen mot flerkärnighet är egentligen inte ny. I Stockholm kan man se planeringen 
och byggandet av ABC-städerna som ett försök i denna riktning. Idag håller kanske den 
yngsta av dessa, Kista, på att utvecklas till en verkligt tung nod. I Regional Plan 2000 
presenterar Regionplane- och trafikkontoret planeringsalternativ med olika grader av 
flerkärnighet. I det mer utvecklade ”alternativ P” tas området Kungens Kurva - Skärholmen 
upp som ett regionalt centrum. Här, på gränsen mellan Stockholm och Huddinge kommun, är 
en stark utveckling av verksamheter i olika branscher redan igång. Läget vid E4/E20, tillgång 
till tunnelbanan (Skärholmen) och de väletablerade lokaliseringar som redan finns, gör 
områdets potential hög. Idag förs också samtal mellan Stockholm och Huddinge för att bättre 
samordna planeringen i området. Möjligen skulle detta kunna leda till en utveckling också av 
efterfrågade urbana kvaliteter, som varierat kulturutbud, högkvalitativa nöjen och restauranger 
och en promenadvänlig, välskött miljö. Idag är landskapet i Kungens kurva storskaligt, 
splittrat, öppet, blåsigt och extremt anpassat till biltrafik. Förutom Skärholmens centrum i sig 
är området inte planerat eller utvecklat i något urbant sammanhang.59  

                                                                 
58 Diskussionen om hållbara städer (sustainable cities) är omfattande och ska inte tas upp här. Jag vill bara notera 
att alltsedan dåvarande Europeiska gemenskapen publicerade sin ”grönbok” om stadsmiljö (Grönbog om 
bymiljö, 1990) har det varit alltmer tydligt att den täta staden (”the compact city”) vunnit terräng på bekostnad 
av den glesare med lokala kretsloppslösningar som modell för den hållbara staden. Detta gäller den dominerande 
stadsbyggnadsdiskursen. Därmed ingenting sagt om faktiska förhållanden. Se vidare t.ex. översikt i Westfjord 
(1999). 
59 I ”Dagens Nyheter” (2001-04-15, A, s. 11) kan man läsa om det nya ”Upplevelsecentrat” Heron City i 
Kungens kurva, som ”på några månader blivit den populäraste träffpunkten för ungdomar från söderförorterna”. 



 91

Utnyttja läget – bygg om Bredängs centrum!  
I ett framtidscenario med ett växande regionalt centrum med många funktioner och alltmer 
avancerade verksamheter kan också närbelägna stadsdelar som Bredäng komma i ett nytt och 
intressant läge. De kollektiva kommunikationerna är goda med Skärholmen liksom med 
Stockholms centrum. Biltillgängligheten är mycket hög inom Bredäng och ut i olika 
riktningar. Den interna och externa busstrafiken är uppenbart viktig, men som jag förstått det, 
behöver den utvecklas för att man bekvämare och säkrare ska nå olika platser i närområdet.  

Bredängs fysiska gestalt är, som tidigare beskrivits, långt ifrån de ideal, som idag står för 
en god, urban miljö. Det är också klarlagt att Bredäng inte tillhör de mer attraktiva 
stadsdelarna i ytterstaden. Det faktum att bilen prioriterats – genom generösa gatubredder och 
bekväm vägföring, få plankorsningar och väl tilltagna parkeringsplatser – har bidragit till en 
upplevelsemässigt sämre miljö för den som går till fots eller cyklar i området. Genom att 
gång- och cykelvägar i många lägen går ner under bilvägar genom gångtunnlar beskärs ofta 
synkontakten med omgivningen. Då minskar också orienterbarheten och känslan av hur 
stadsdelen hänger samman, både inom sig och med omgivande stadsdelar. Detta är ett av den 
modernistiska stadsplaneringens problem, som lätt bidrar till en känsla av desorientering, som 
kan vara obehaglig för besökare, och ta tid att bemästra för den nyinflyttade. I Bredäng är 
själva centrum på detta sätt visuellt avskuret från de flesta riktningar för den som närmar sig 
via parkvägarna. Genom att inte innehålla bostäder och vara tydligt avskärmat från annan 
bostadsbebyggelse blir centrum en egen enklav i stadsdelen. Det blir härigenom extra otryggt 
och ofta ”dött”. 60  

Många förhållanden har ändrats sedan den tid då bredängsborna var stolta över sitt 
centrum. Det har, som vi sett, inte utvecklats eller åldrats med den värdighet som var en 
målsättning även under 1960-talet.61 Den målning av betongen i grått som håller på att 
slutföras (2001) ändrar inte mycket. Men centrum är och förblir ett viktigt ansikte utåt och 
den mest frekventerade platsen i stadsdelen. Klagomål och önskemål om förändringar här har 
kommit från olika håll före och under Ytterstadssatsningens tid. Och frågan om centrums 
utformning och innehåll måste uppfattas som vital för Bredängs framtid. Med en god 
ekonomisk utveckling i skärholmsområdet, och en fortsatt kärv bostadsmarknad borde sådana 
förhållanden kunna uppstå, som gör det möjligt att satsa på en ombyggnad av centrum och ett 
tillskott av bostäder och verksamheter med kvalitet. Om- och tillbyggnad i centrum ger en 
chans att öka såväl orienterbarheten som den trivsel och trygghet som kan uppnås genom att 
fler använder/har utsikt över centrumområdet. Och visst skulle det nya kunna anpassas till den 
tegelarkitektur, som kanske befinns kulturhistoriskt värdefull, och som egentligen ingen har 
klagat på! Här finns, som jag förstår det, ett bra tillfälle att göra något mer i samklang med än 
i strid mot boendes önskningar. Man skulle kunna säga att Centrum är ingens egen ”bakgård” 
men ett allmänt sorgebarn, och just häri ligger en möjlighet.  

Stockholms stad letar ständigt efter mark för att bygga nya bostäder. T.ex. genomfördes år 
2000 en ”Gluggutredning” av Gatu- och fastighetskontorets konsulter. I ett första skede 
föreslogs många grönytor i Bredäng som möjliga att bebygga (Freivalds och Berggren 2000). 
På ett samverkansmöte med Ytterstadssatsningen under hösten 2000 var upprördheten stor 

                                                                                                                                                         
I artikeln kommenterar bl.a. Skärholmens stadsdelsnämnds ordförande Christina Elffors-Sjödin frånvaron av 
vuxna i denna ”jättelika ungdomsgård”, och fältassistenten Maria Jonsson klagar på den otrygga väg, som många 
ungdomar är hänvisade att vandra för att komma till och från Heron City. (Opitz, 2001, b) 
60 Att gångtunnlar i sig uppfattas som obehagliga av många – särskilt kvinnor – är välkänt (se t.ex. Listerborn 
2000, op. cit.). I Bredäng framstår snarare centrum som helhet som en osäker plats. Gångtunnlarna utgör här en 
del av en miljö som många måste passera och som t.ex. lätt kan kontrolleras av ett gäng, som vill dominera över 
andra. Samtliga ingångar utom från bilgatan innebär instängda passager, lätta att spärra. 
61 I ”God bostad 1960”, som var dåtidens rättesnöre för bostadsområdens utformning står bl. a. (s. 10): 
”Bostadsområdet skall ge spelrum för förändringar och nytillskott och skall kunna åldras på ett vackert sätt” 
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över förslagen. Med tanke på de många problem man upplever i sin stadsdel är det knappast 
oväntat att människor protesterade mot att staden ville beröva dem en stor del av den kvalitet, 
som många ser som områdets allra viktigaste, nämligen naturen utmed Mälaren. Att bygga 
nya bostäder på en ”gräddhylla” nära stranden skulle säkert kunna locka välbärgade inflyttare. 
För de boende på mötet framstod förslagen ändå som ytterligare en markering av de styrandes 
arrogans inför de relativt resurssvaga invånarna söder om Söder. (Efter en noggrannare analys 
drogs alla förslag i Bredäng senare tillbaka.) 

Att bygga i centrum – eller överhuvudtaget bygga om en stadsdel som Bredäng utifrån idén 
att förbättra dess svaga punkter – är naturligtvis mer komplicerat än att ta ytterligare en bit 
natur i anspråk. Och det är svårt och dyrt att bygga om det moderna. Detta är en följd av den 
storskaliga, stela strukturen och av betongbyggnadstekniken. Turn-around-projekt som 
Haninges Brandbergen eller Södertäljes Saltskog har visat att ombyggnad av modernismens 
bostadsområden kan vara lika dyr som att riva och bygga nytt. Att förändra en stadsdel 
innebär att många verksamheter och boende berörs och många fastighetsägare blir inblandade. 
Kravet på fantasi och känslighet gentemot såväl människor som befintliga bebyggda och 
gröna miljöer gör detta till en osedvanligt svår uppgift. Men svåra uppgifter ger intressanta 
utmaningar, som i det här fallet omfattar betydligt mer än det arkitektoniska. Det gäller, som 
jag menar, inte att förändra maximalt i det som syns, snarare att få igång en långsiktig process 
i samråd med boende. Denna måste syfta till såväl trivsamma och trygga miljöer som goda 
relationer mellan alla inblandade. Den stor efterfrågan på bostäder kombinerad med 
kritiserade, obebodda centrumanläggningar i goda kommunikationslägen – som i Bredäng – 
borde kunna inspirera till intressanta projekt, projekt med såväl fysiska som sociala förtecken. 
Jag tänker här inte på ”social ingenjörskonst” i klassisk tappning men på projekt där man inte 
blundar för faktiska, sociala förhållanden och vardagsproblem. 

Men är det inte bäst som det är? 
Men varför alls bygga om? Nu, när modernismen kommer över oss med förnyad kraft i en våg 
av design och arkitektur kanske äntligen allmänheten kommer ikapp ideologin? Kanske 
kommer till slut de arkitekter och planerare få rätt, som hävdat att människors ovilja mot det 
moderna bara varit en fråga om dålig information och bristande erfarenhet? Snart har väl folk 
lärt sig att bo i höghus och uppskatta de fördelar som faktiskt finns? I någon mån kan säkert 
detta hända. Men det är stor skillnad på modernism som design och modernism som en hel 
planeringsideologi. Problemet med den stora skalan och svårigheten till inflytande och 
kontroll för enskilda människor kvarstår. Att den modernistiska stilen kommit på modet igen 
kan inte göra tunnelbanan och centrum tryggare eller utemiljön mellan höghusen mindre 
skuggig och blåsig. 

Ändå, det går lätt att göra ont värre genom att bygga fel. Och grundläggande, sociala 
problem, orättvisor och fattigdom kan självklart inte byggas bort. Dessutom finns inget som 
tyder på någon utbredd önskan hos befolkningen om en förtätning med fler bostäder i 
Bredäng. Tvärtom är grundinställningen skeptisk utom möjligen när det gäller själva centrum. 
Ingenting jag stött på tyder på att de urbana kvaliteter, som är så upphaussade av media idag, 
är något som Stockholms ytterstadsbor önskar till den egna stadsdelen. Det är legio att folk 
protesterar mot förslag till förtätning av bebyggelsen, varhelst de kommer upp. Man kan 
misstänka att de boende inte tror sig ha något gott att vänta av de myndigheter som gång på 
gång kastar fram nya förtätningsförslag i för invånarna starkt provokativa lägen. Kanske 
kunde Stockholms stad och fastighetsägarna bryta denna trend genom att försöka sätta sig in i 
de lokala förhållandena och anpassa förslagen innan de presenteras offentligt? Då menar jag 
inte bara fysiska förhållanden utan givetvis också sociala.  
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Det kan inte för de ”drabbade” framstå som rimligt att socialt och fysiskt problematiska 
stadsdelar i första hand ses som en resurs för byggande, eftersom de råkar ha 
sammanhängande naturmark i attraktiva lägen. När det finns ett bebyggelsetryck borde istället 
detta kunna ses som en möjlighet att förstärka svaga stadsdelar. Staden borde kunna utgå från 
erfarenheter av de lyckade exempel som trots allt finns. Och när det finns, som i Bredäng, 
både klagomål och förslag som rör en vital del som centrum, är ju detta en utmärkt grund för 
en dialog med människor. Tidigare förtätningar i Bredäng har fallit olika ut. Protester 
förekom, som nämnts, både i fallet vid Vita liljans väg och när det gällde Ålgryteskolan och 
dess skolgård. Medan det enda jag hört om det förra har varit negativ kritik har det senare 
blivit erkänt som ett positivt tillskott av alla som frågan diskuterats med.  

Den senare erfarenheten är viktig. Det är svårt att föreställa sig innan hur ett projekt kan 
bli, särskilt om man tycker sig få otillräcklig eller obegriplig information. Känslan av att 
staden och exploatörerna inte är intresserade av att bidra till en god helhet utan mest ser till 
det nya stör också många processer. Att sammanställa och analysera de ”goda exemplen” 
skulle vara ett sätt att få underlag för en mer realistisk diskussion med närboende. Platser, som 
de boende redan identifierat som problematiska borde också vara en given grund för en 
utveckling i samförstånd mellan staden och invånarna. Detta är inte den kortaste vägen, men 
kanske en väg som småningom kan leda någonvart till skillnad från de snabba utspelen i 
”Gluggutredningen” år 2000, som för Bredängs del inte tycks ha lett till annat än onödig 
irritation.  
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Kapitel 8. Naturen i ytterstaden – en tillgång på fall?  

I kapitel 5 diskuteras naturen som det som de boende i första hand nämnde som ”det bästa 
med Bredäng” när frågan ställdes på ett offentligt möte. I samma kapitel argumenteras för att 
naturen i Bredäng, trots nedskräpning och förfall kan ses som en positiv faktor när det gäller 
Bredäng som en värdig plats att bo på. Naturen som ”det bästa med den svenska staden” var 
vad några förvånade DN-journalister under ledning av Kersitn Vinterhed en gång fann i en 
stort uppslagen stadsundersökning (Vinterhed 1990). Avsikten var egentligen mer att finna ut 
vilka städer som hade bäst kulturliv och mest ”puls”.  

Nu har det gått en tid sedan DN gjorde sin undersökning och man kan undra om synen på 
stadens och stadslivets kvaliteter överlag har anpassat sig till det ideal som formas av 
storstadsbaserade media. Livsvillkoren allmänt har förändrats. För fritiden har alltfler tillgång 
till inomhusnöjen hemma via ett ökat Tv-utbud och datorer med spel och Internet. I det 
offentliga finns alltfler gym för kroppslig träning och utlevelse såväl som ”upplevelsecenter” 
med all upptänklig förströelse. Kan då något så obekvämt, otrendigt och väderberoende som 
stadens natur fortfarande konkurrera om människornas knappa tid för rekreation? Visserligen 
är naturen gratis att använda. Å andra sidan får den en mycket blygsam markandsföring, och 
Stockholms stad tycks mer intresserad av att bebygga än att bevara och sköta många av sina 
gröna ytor. Så kan man i alla fall tolka den ständiga raden av utredningar med förslag om 
nybebyggelse i park och natur och den under lång tid sjunkande standarden på skötseln av 
åtminstone ytterstadens parkmark.  

Det är svårt att sia om nya tendenser, och jag har som sagt funnit en tydlig vilja att slå vakt 
om den hotade tillgång, som stadens natur otvivelaktigt är. Samtidigt förknippas naturen av 
många med faror. Faror har alltid funnits där och eggat människors fantasi. Faror och 
spänning hör samman och kan som vi ser i den framväxande äventyrsturismen locka 
människor med sina utmaningar. Visst finns det utmaningar också i stockholmsnaturen med 
sjö, strand och skog. Men frågan är om inte de dåliga budskapen om brottslighet, 
vandalisering och allmän förflackning av skönhetsvärden är på väg att överflygla såväl 
spänningens som den estetiska njutningens lockelse hos vår vardagsnatur, hos parken såväl 
som mälarstranden. 

I en situation med starka krafter som på olika grunder verkar för en mer tätbyggd stad är 
frågan om naturens ställning viktig att diskutera av oss som håller den för att vara en värdefull 
kvalitet också i staden. En sådan diskussion kan föras med olika argument. Här begränsar jag 
mig i princip till naturens direkta betydelse för stadsbors, framförallt ytterstadsbors, 
vardagsliv.   

Stadsnatur värd att bevara?  
Betydelsen av naturen som symbol såväl som källa till rekreation och hälsa är något som 
framhävts i flera av mina möten med – framförallt medelålders och äldre – bredängsbor (se 
kapitel 5 och 6). Om naturens betydelse i svenska städer har många skrivit (se t.ex. Berglund 
1996 och Olsson et al.1998). När det gäller yngre personers inställning till natur och miljö 
konstaterar Andersson et al. i ”70-talister” (1997, s. 187): ”Bättre omvårdnad om naturen, om 
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levande landsbygd och vackra bostadsmiljöer är genomgående högt värderade i samtliga 
ungdomsundersökningar.” Närhet till ”grönområde med motionsmöjligheter” prioriteras 
betydligt högre än närhet till ”ett stort nöjes- och kulturutbud” när det gäller ungdomars första 
bostad (ibid. s. 92). Den första bostaden bör helst vara i hyreshus. Lite längre fram i livet 
önskar en stor majoritet få bo i eget småhus (ibid. s. 95). I mitt sökande efter tecken på en 
förändrad hållning till natur och miljö har jag i dessa upprepade undersökningar av svenska 
gymnasister ändå funnit en tydlig nedgång när det gäller prioriteringen av samhällsinsatserna 
för miljön. Mellan 1991 (ibid. 1993, s. 40) och 1996 (ibid. 1997, s. 44) har miljöåtgärder62 
sjunkit från andra plats, då bara överflyglad av sjukvården, till femte plats av tretton valbara 
samhällsintressen. I en rikstäckande enkät (Lindhagen och Hörnsten 2000) om människors 
skogspromenader tycker jag mig dessutom ha funnit en indikation på vikande intresse för 
rekreation i natur. Jämfört med en tidigare undersökning med identiskt innehåll 20 år tidigare 
var svarsfrekvensen avsevärt mycket lägre (57 % mot 84 %), och speciellt låg var den bland 
män i Stockholms län. Så, även om det mesta tyder på ett fortsatt intresse för natur och miljö, 
inte minst i form av närmiljö för vardagsbruk, tycker jag man kan ana en förändring, som 
också kan tänkas vara starkare i Stockholm än i Sverige som helhet.   

Idag finns det starka krafter som medvetet eller omedvetet verkar mot naturen som ett 
betydelsefullt element i staden. Urbana ideal förs fram, som knappast ger plats för natur annat 
än som stadspark eller trädgårdskonst. Som antyds ovan tycks ändå dessa inte helt ha 
anammats av en bredare allmänhet. Kanske kommer den kompakta staden aldrig att slå 
igenom som ideal för de flesta. Men också hos mina informanter i Bredäng finns de som 
uttrycker en direkt önskan om att bo med sådana kvaliteter som innerstaden erbjuder – särskilt 
i form av äldre arkitektur. Önskan om det egna huset med utrymme för egna aktiviteter och 
påverkan är ändå stor hos många. Och andra betonar värdet av frisk luft, utsikt, sol och 
grönska.  

Samtidigt tycks mediefolket och författarna alltmer koncentrera sitt intresse och sina egna 
liv alltmer till storstadens kärna (och till fjärran eller privata rekreationsmiljöer). Det som 
händer utanför den ”riktiga staden” – den innanför tullarna – har svårt att få plats i media om 
det inte rör sig om hotfulla händelser eller passar som ”exotisk kuriosa”. Man får vara glad att 
reklamblad som ”Mitt i Söderort” finns och sprider viss lokal information. När Janne 
Josefsson gjorde en serie TV-program med skämt och allvar om livet i det mångkulturella 
Fittja och flyttade sin studio dit ut, var detta närmast en sensation. 63 

Naturen i ytterstaden har knappt inget utrymme i media och inte ens en given plats i 
stadsbyggnadsdebatten. När den då och då tas upp i denna debatt är det mer sällan som ett 
värde men oftare som en barriär i staden, som på ett olyckligt sätt skiljer en stadsdel från en 
annan. Det är en syn som skribenter som Bosse Bergman (t. ex 1991) och Jerker Söderlind (t. 
ex 1998) drivit länge. Synsättet kommer från 60-talets förortskritik och hyllande av 
stenstaden. De ideal, som en gång formulerades av Jane Jacobs64 genomsyrar fortfarande 
mångas åsikter. När den täta staden ses som såväl den tryggaste (genom att vara mer befolkad 
och därmed ”naturligt” bevakad) och den på sikt mest hållbara (genom korta avstånd, goda 
livskvaliteter och avancerad teknologi) kan man undra om det gröna verkligen behövs mer än 
som gatuträd och en och annan prydnadsplantering.  

Arkitekten Bo Grönlund, som också refererats i kapitel 4, hävdar att städer som Stockholm 
borde byggas mycket tätare och mer sammanhängande än vad de är idag. Detta för att 
                                                                 
62 I enkäten 1996 var formuleringen: ”åtgärder för miljö och energi” 
63 Ett gott tecken kan ändå vara att den nye chefen på radions P3, Dan Granlund, säger sig vilja ändra på den 
utveckling där journalister ”tenderar att bara se den verklighet de själva lever i” och där ”vi är väldigt 
enkelspåriga och svenska och bor i samma områden” (Intervju i Dielemans, Jennie , 2001). 
64 Se t.ex. beskrivningen av parker i Jacobs 1961. ”There are dozens of dispirited city vacuums called parks, 
eaten around with decay, little used, unloved” (ibid. p. 90-91). 
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åstadkomma en urbant trygg och stimulerande miljö också i stadsdelar längre ut. Den täthet 
han förordar för att åstadkomma urbana kvaliteter är mycket hög, minst som Södra 
stationsområdet. Han menar att ingen stockholmare skulle behöva bo mer än 500 meter från 
”ett tätt, stadsmässigt händelserikt stråk” och att ”En ensidig fokusering på det gröna 
underminerar staden och stadslivet”. Detta säger Bo Grönlund med adress ”Stockholms 
regionplanering” och dess planeringsmål att ingen ska bo längre än 500 meter från ett 
grönområde. (Ibid., se också Grönlund och Chock 1999, s. 29 ff.) 

Kanske är regionplaneringens mål gammalmodiga. Dess planerare liksom medelålders och 
äldre bredängsbor är kanske efter sin tid? Och snart kommer de att ersättas av unga med nya 
värderingar mer formade av MTV och kafékultur och mindre av gamla folksagor och 
släktbesök på landet? Då sjunker kanske naturens symbolvärde? Dessutom finns ju gym och 
idrottshallar för den som vill motionera. Och pensionärerna kan väl lika väl promenera utmed 
gatorna? Kanske finns det snart ingen som har ro att lyssna på fågelsång? Vilken lekman vet 
förresten längre några namn på fåglar, blommor och träd? Och vad skulle det behövas till? 

Kanske ändå en eller annan badplats och motionsslinga och någon liten ”mulleskog” kan få 
vara kvar? Småbarn tycker att det är kul att titta på kryp, det vet alla. Men å andra sidan... som 
en kvinna från Södermalm sade i radioprogrammet Lobbyn för några år sedan: det blir så 
besvärligt när barnen är ute och leker på marken när det är smutsigt. Så hon ville lobba för tak 
över lekplatserna. Småbarn är för övrigt inte särskilt urbana i sina beteenden och nämns 
(kanske därför) väldigt lite i diskussionerna om den goda staden av idag. Det är en stor 
skillnad mot t.ex. 1970-talet då barnen var i fokus vid planering av bostadsområden och 
stadsdelar. Att uppleva, som jag gör här, att min egen argumentering är i otakt med tidsandan 
känns både obekvämt och som ett klart handikapp. Sedan må den vara underbyggd med aldrig 
så många kvalitativa och kvantitativa studier av hur ”vanligt folk” tänker. Det känns som om 
också folket av många debattörer anses otidsenligt idag – eller har det kanske alltid varit så 
och allt annat tal bara tom retorik?  

En förtätad kompromiss 
Bristen på bostäder i Stockholm utgör en enorm kraft för en förtätning av stadens bebyggelse. 
Utredningar om förtätning har avlöst varandra genom kommunala såväl som privata initiativ. 
I princip görs dessa i ett vällovligt syfte, som jag inte vill invända mot. Men byggföretagen 
vill naturligtvis tjäna pengar, och många kommunala tjänstemän är i praktiken beroende av 
inkomster från exploatering av kommunalägd mark.  

De urbana idealen omfattas också av många – också av bredängsbor. Ett par av mina 
medelålders informanter berättar, som nämnts, att de gärna skulle flytta till innerstaden. Men 
ingen jag mött verkar tro att man bör upprepa innerstadens gestalt i ytterstaden. Det skulle 
ändå inte bli detsamma. Centrum är ju vad det är till stor del tack vare sin periferi! Och 
mycket av den frihet, som finns i det moderna är djupt uppskattad - inte minst det invävda 
gröna som ger luft och ro. Men en önskan om en förändrad skala, en större variation och mer 
omsorg om miljön, menar jag, finns hos många. Detsamma gäller en ökad kontakt mellan ute 
och inne, och fler synliga människor i vitala stråk på olika tider – för trygghetens och trivselns 
skull. En sådan förändring kan, så vitt jag förstår, inte åstadkommas utan att man bygger för 
både boende och verksamheter. I förlängningen av detta måste rimligen också några gröna 
ytor bebyggas. Så mycket annan ledig mark finns inte att ta av.  

Jag tror också att det går att få förståelse för en sådan hållning, även om processen blir 
lång. För det är ju, som sagt, inte så att ytterstadens boende går runt och ropar efter förtätning. 
Det gäller därför att tillmötesgå dem, som inte är så fascinerade av den täta stadens ideal. Det 
gäller att se till att lugn och ro och frihet också i fortsättningen ska kunna vara ytterstadens 
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uppskattade signum. Till exempel finns det, tror jag, god anledning att prioritera tilltalande, ej 
för komplicerade utomhusmiljöer, som lockar till promenader och motion. Med hänsyn till 
folkhälsan och en utveckling mot allt fler äldre (och barn som rör sig för lite) är ytterstadens 
system av promenadvägar en värdefull tillgång.65  

Att bevara sådant som människor uppskattar innebär givetvis restriktioner för en tänkt 
förtätning. Men om målet om en god samhällsutveckling får råda, måste stadsdelar med 
problem i första hand förtätas för sin egen skull och på sina egna villkor. Dessutom, menar 
jag, ska man kunna kräva att varje förtätning görs med målet att skapa ett gott exempel, som 
går att försvara inför dem som ändå förlorar något. Då gäller för planeraren att se värdena i 
det befintliga med de boendes ögon och ta tillvara dessa värden i ett förändrat sammanhang. 
Att sälja sin idé till en motsträvig lokalbefolkning kan här ses som lika viktigt som att sälja 
det nya projektet på marknaden. Och för en långsiktigt hållbar utveckling måste man agera så 
att man vinner boendes förtroende. Inte minst gäller detta de samhällsengagerade invånarna, 
som kan vara en positiv kraft, men lätt reagerar negativt om de känner sig ”överkörda”, i 
värsta fall genom att flytta. 

Min förhoppning är att politiker, lokala och centrala tjänstemän och alla andra makthavare 
slutar att använda uttryck som NIMBY66 för att förminska människor protesterar mot t.ex. ny 
bebyggelse – utan att ta reda på bakgrunden till att man protesterar. Det är min erfarenhet att 
detta är vanligt idag.  De invånare jag mött i min undersökning har vad jag förstår, långt mer 
än egoistiska skäl för att klaga. De bryr sig om samhällets utveckling och bör vara värda en 
seriös dialog. I en dialog – som den Ytterstadssatsningen en gång öppnade - med ömsesidig 
respekt för professionell respektive erfarenhetskunskap kan man rimligen komma till en mer 
gemensam syn på vad som är väsentligt för att få ett bra liv ute i stadsdelarna. Det måste gå 
lika bra att lyssna i Bredäng som på Östermalm. Med den boendesegregation som präglar 
dagens Stockholm är det också sannolikt att de som bor i ytterstadens höghusområden har mer 
unika kunskaper om sina respektive områden än boende i innerstaden eller villastadsdelar har. 
Sådana områden känner många fler makthavare själva från insidan. Det blir då extra viktigt att 
vara lyhörd för kloka synpunkter från ytterstadens så kallade problemområden, även om dessa 
kan vara svårare att förstå för den med andra referensramar. 

Jag tror alltså att det finns en väg mot bättre livsmiljöer i ytterstadens modernistiskt 
planerade stadsdelar, som kan gå via en hänsynsfull förtätning i samförstånd med breda 
grupper invånare, om än inte utan protester. Naturligtvis går det att med kraft köra över 
motstånd och nå snabbare resultat. Men om man menar att människor i dessa stadsdelar själva 
ska bidra till förbättringen och helst ta egna initiativ har man knappast råd att köra över dem i 
de stora frågorna. Hur ska då självförtroende och engagemang kunna växa och de, som kan 
välja, lockas att stanna?  

Här har jag uppehållit mig främst kring frågor som rör stadens utformning. Det vill säga, 
jag har koncentrerat mig till sådana frågor som planerare av den fysiska miljön ställer. Som 
väl framgått i bland annat denna studie bekymrar sig också lekmän om den fysiska miljön 
men kanske mer om faktorer som trygghet, skötsel och skadegörelse än om själva formen. Vi 
kan också jämföra med studier i andra delar av Stockholms ytterstad, där t.ex. nedskräpning 
och klotter bedömts som stora problem av ca hälften av de boende och önskemål om bättre 
skötsel rankats högt på listan över önskade förbättringar (Berk Lind och Spångberg 1999 
op.cit.). 
                                                                 
65 I en undersökning av pensionärer i Aspudden och Gröndal var park- och naturområden de mest omtyckta för 
promenader medan trafiken upplevdes som hinder (Berglund och Jergeby 1989). I Bredäng framstår snarare 
skadegörelse och bristande skötsel som ett hinder genom att minska nöjet med promenaden. 
66 NIMBY utläses ”not in my back yard” (inte på min bakgård) och används flitigt av stadsplanerare världen över 
som ett uttryck för att människor inte vill ha förändringar i sin närmiljö. Se vidare diskussion om bruk och 
missbruk av begreppet i Burningham (2000). 
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Jag kan bara instämma med alla som tycker att man måste göra något åt den gradvisa 
försämringen eller förslumningen av miljön. Detta var ju också ett av Ytterstadssatsningens 
mål, men paradoxalt nog fanns inga medel till framtida skötsel anslagna. Det behövs pengar, 
organisation och målmedvetenhet för att ta itu med dessa problem. Men det finns säkert också 
en del att spara genom att ta tillvara och stötta de ideella krafter som vill bidra. Några av mina 
informanter har på egen hand ”adopterat” ytor, som de städar, och en har själv utarbetat 
förslag till mer organiserade ”städpatruller” men inte fått gehör av övriga. Den återkommande 
skötselns betydelse för människors estetiska upplevelse av en plats är, som jag ser det, kraftigt 
underskattad. En aldrig så god utformning kan bli helt misslyckad om en anläggning inte 
sköts. En kraftsamling för en snyggare och renare miljö, skulle säkert uppskattas av många 
och kan bidra till ett ökat förtroende för stadsdelsförvaltning och bostadsbolag. Detta vet de 
antagligen redan, men har kanske inte prioriterat frågan högt nog? Till slut blir den dåliga 
skötseln i sig ett argument för att bygga bort t.ex. en parkyta. 
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Kapitel 9. De svåraste frågorna – om integration och 
vardagskonflikter  

Som nämnts var mitt huvudsyfte att studera närmiljön i förhållande till vardagslivet i en 
ytterstadsdel. Miljö och planering är mitt huvudämne, det är här jag har min egentliga 
kompetens. Men att studera människors relationer till miljön – särskilt i ett ”problemområde” 
– låter sig inte göra utan närkontakt med komplicerade livssituationer, frustration och 
konflikter. En del av detta är redovisat i ”samtalen” i kapitel 6. I detta avsnitt kompletterar jag 
med resonemang, som i huvudsak bottnar i empirisk erfarenhet från detta och andra projekt. 
Någon vidare teoretisk ram vill jag inte ens försöka skapa. Jag vågar mig ändå på en del 
tolkningar och några praktiska slutsatser, som jag finner mer eller mindre oundvikliga. Det är 
bara en liten del av allt jag fått ta del av om vardagslivet i Bredäng, som kommit med här. 
Urvalet är gjort utifrån mina huvudfrågor, dvs. vad jag uppfattar ha störst relevans för 
förhållandet människa-miljö. 

Vems fel? 
Jag har besökt många möten och tagit del av skrivelser, tidningsartiklar och annat material om 
livet i Bredäng och i andra, mer problematiska, mer segregerade stadsdelar. I dessa 
sammanhang är frågorna om den fysiska miljön ofta överskuggade av andra. Det är frågorna 
om hur man ska kunna leva trygga och goda liv i ett samhälle man känner håller på att rämna 
och på en plats där de flesta trender pekar nedåt.  

I dagens Stockholm har de välbärgade, väletablerade och välinformerade i stora skaror flytt 
60- och 70-talets moderna ”idealsamhällen”, sådana som Bredäng. De har bosatt sig i 
villastadsdelar som Mälarhöjden och efter dagens trender alltmer i de centrala delarna av 
Stockholm, det vackra och rika Stockholm, som skiljer sig alltmer från den grånande 
modernismens ytterstad.  

I city måsta man hålla snyggt – vårda arkitekturen, smycka parker och torg, städa och hålla 
ordning.67 Det är en plats att visa upp för gästande affärsmän och turister och en värdig ram 
för den som lever sitt vardagsliv där. I city tycks också polisen blivit effektivare, så att t.ex. 
ungdomsrånen nu alltmer flyttar till ytterområdenas centra (Opitz 2001, a).68 Det är inte alls 
osannolikt att det är otryggare i Bredängs centrum än i city en fredag efter kvällsbion, att det 
är farligare att som tonåring gå till den lokala fritidsgården eller någon kvällstillställning i 
skolan än att gå runt i city. I absoluta tal är väl inget av detta särskilt farligt, om man är nykter 
och inte uppträder oförsiktigt. Ändå, menar jag, är det rimligt att förvänta sig en större 
trygghet i sin närmiljö i ytterstaden än i citys ”nöjeskvarter”. Dit är det mer valfritt att resa. 
                                                                 
67 När boende vid ett samverkansmöte med Ytterstadssatsningen hösten 2000 klagade på städningen längs 
gångbanorna nära Bredängs centrum svarade stadsdelsnämndens ansvarige att man visst städar regelbundet i 
buskagen längs gångbanan – varje år! 
68 Opitz skriver i Dagens Nyheter (2001-01-21: del A s. 8): ”…citypolisens tuffa tag har gjort att 
ungdomsrånarna flyttat brottsligheten till förorter och ytterområden där de är mindre påpassade.” Vidare 
refereras poliser i söderortsdistriktet som menar att ungdomsligan, som 1999 härjade längs röda tunnelbanelinjen 
(den som går genom Bredäng) nu ersatts av nya rånare.  
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För den som har levt i ”Folkhemssverige”, i den relativa idyll som rådde långt in på 1970-
talet är det svårt att acceptera dagens tillstånd. Och jag menar inte att den nya otryggheten ska 
accepteras, vare sig av äldre eller yngre. Den moderna staden byggdes en gång för ett tryggt 
och sunt liv, där miljön var tillrättalagd för att vara praktisk, trafiksäker etc. Den byggdes med 
butikscentrum, social service och träffpunkter och med naturen inpå knuten. Ingen tänkte väl 
att dessa områden snart och i allt högre grad skulle överges av dem som hade ett val. Kvar 
blev vänsteridealister, småhusägare som investerat mycket av känslor och pengar, människor 
som inte tänkt på att ställa sig i byteskön, äldre som inte tyckte det var någon idé att flytta, 
unga utan kapital och så alltfler invandrare, ofta flyktingar långtbort ifrån.  

Trots allt är de allra flesta som bor i t.ex. Bredäng helt vanliga arbetande eller studerande. 
De flesta är födda och uppvuxna i Sverige eller Norden, och majoriteten av dem som inte är 
det lever också lugnt och stillsamt i fred med sina grannar. Ändå finns det stora spänningar, 
mycket besvikelse och många uttryck för främlingsrädsla och främlingsfientlighet.  

I ”svenskkvarteren”, där småhusen ligger, vajar de blågula flaggorna tätt. Anslag om 
”grannsamverkan mot brott” finns vart man vänder sig och flera hus bär skyltar med 
bevakningsfirmors emblem och upplysningar om larm. Det är ganska olikt min 
småhusdominerade förort (några mil från Stockholm), där folk flaggar som har något att fira 
och där varningsskyltar som ovan är mindre vanliga. Det är tecken som visar att man känner 
sig utsatt som småhusboende i Bredäng, även om jag förstått att inte alla tycker så. Man är 
utsatt för brottslingars framfart som skapar otrygghet men också för propaganda från 
främlingsfientliga grupper, som delat ut tidningar och flygblad i brevlådorna. Bland dessa 
villaägare, som får anstränga sig alltmer för att få ha sin egendom ifred talas illa om 
”invandrare”. Detsamma gäller bland pensionärer, som får alltfler grannar som inte klarar att 
”bo på svenska” – i alla fall inte med den hänsyn som krävs i ett ”normalt” svenskt hyreshus. 
En del säger det direkt, andra närmast viskar, när vi diskuterar roten till vardagsproblemen i 
Bredäng: ”det är invandrarnas fel”.  Jag har hört detta i olika varianter och av olika kategorier 
boende på möten och i enskilda samtal och läst det i många svar i den omnämnda (Se not till 
kapitel 5) enkäten till presumtiva boende i äldrebostäder (Spångberg 1998). Den som klagar 
högt inför politiker och bostadsbolag riskerar att bli sedd som rasist. Alla vet att frågan är 
brännbar. Ingen som är rädd om sitt eget skinn diskuterar öppet. På så vis växer fördomarna 
utan motstånd. 69 

Att många uttrycker att det skulle vara invandrarnas fel att Bredäng är i utförsbacke får ses 
som en förenkling av ett komplext sammanhang, där orsakssambanden är svåra att klarlägga. 
Kanske kan sådana uttalanden ibland tolkas som ett uppgivet sätt att kanalisera sitt missnöje 
över utvecklingen till något som är synligt. Sant är ändå, så vitt jag förstått av intervjuer och 
dokument, att de sociala problemen, våldsbrottsligheten och skadegörelsen tilltagit markant 
samtidigt som alltfler långväga invandrare flyttat in. Dessutom är invandrare och deras barn 
överrepresenterade i brottstatistiken. Men ”vems felet är” är en annan sak. De som kommer 
har ofta problem och får ytterligare problem genom diskriminering. Ansvaret för detta är 
kanske inte alls deras eget men kanske inte heller deras, som upplever försämringar i samband 
med stor inflyttning av t.ex. flyktingar i sitt bostadsområde. Ansvaret delar vi alla – inte minst 
genom att tysta ned istället för att diskutera andras upplevda problem. 

Det är alldeles tydligt att en del unga pojkar med sina rötter i länder långt borta ställer till 
mycket besvär för sin omgivning. Deras bakgrund kan vara tragisk liksom deras nuvarande 
sociala situation. Men detta är knappast deras grannars fel eller deras som de skrämmer, hotar, 
rånar eller bryter sig in hos. Det räcker att bli uttittad eller trakasserad av ett gäng kaxiga 

                                                                 
69 I Oscar Pripps undersökning i Fittja (1990, s. 51-52) framgår att de intervjuade – som alla var kurder och 
turkar – var mycket irriterade på nedskräpningen i området, som en av informanterna också där kopplade till att 
många invandrare bodde på platsen. 
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högstadiegrabbar för att man ska få en obehaglig känsla i maggropen, som finns där varje 
gång man ser några som liknar dem. Att skilja på person och person är lättare sagt än gjort. 
Att plocka in folk i kategorier efter hur de ser ut ligger nära tillhands för den som drabbas. Ju 
mindre man känner till desto mer är man hänvisad till att tolka ytliga tecken och hålla sig 
borta från dem man tror kan ställa till problem.   

Kulturkrockar och kommunikationsproblem är reella. Vilken normalsvensk skulle 
uppskatta att bo i ett hus där grannar faktiskt kastar soppåsar genom fönstren och kartonger i 
trappan och där barn av och till uträttar sina behov såväl i buskarna utanför som i hissen eller 
trappan. (Att det är svårt att bo i höghus med barn har tidigare diskuterats, se kapitel 5.) 
Sådana problem har en del av mina informanter, och jag kan lätt förstå deras irritation. Förr 
skällde portvakten eller ”arga tanter” på oss barn, när vi sprang på gräsmattan eller klängde i 
tvättställningarna eller för all del gjorde värre bus. Det var OK, till och med lite spännande, 
och vi kände till reglerna. Idag i Bredäng finns det mest barn utan svenska rötter. Många kan 
också antas ha föräldrar som inte helt känner de sociala spelreglerna. Inte många svenska 
grannar vill eller vågar säga till andras barn, och barnen syns ofta ute i syskongrupper eller 
andra grupper utan föräldrar. Så, även om man skulle våga är det inte lätt att säga till 
föräldrarna om man menar något är tokigt. Ett par av mina informanter försöker ändå ta 
kontakt med barn och skapa positiva kontakter. Pirkko menar att vi alla borde lägga oss i mer 
vad andras barn har för sig. Kanske borde det vara ett uttalat kollektivt ansvar för alla vuxna 
att tillrättavisa barn när det behövs – eller som Madeleine uttrycker det: ”sätta dagordningen”?   

Jag har tidigare (se kapitel 4) refererat till Sonia Sherefay, som i en föredragning på ett 
offentligt möte i Bredäng hävdade att invandrarföräldrarna tror att svenskarna inte uppfostrar 
sina barn och svenskarna tror detsamma om invandrarna. Hon menade att barnen från familjer 
med en auktoritär, patriarkalisk tradition i Sverige blir väl underrättade om sina rättigheter 
men inte om sina skyldigheter. Med det underläge föräldrarna ofta kommer i på grund av sitt 
utanförskap gentemot det svenska samhället får lätt de unga – särskilt pojkarna – en 
överdriven uppfattning om sin makt och sina möjligheter. Inte minst mot denna bakgrund är 
det viktigt att samhället runt om visar att det finns normer – för alla barn. Annars överlämnar 
vi ju till barnen att uppfostra varandra t.ex. via gängbildningar. Gänget ger trygghet till osäkra 
unga, som får anpassa sig till dess normer för att bli accepterade. I gänget överflyglas ofta den 
egna personligheten av en kollektiv personlighet, formad av gruppen och mindre känslig för 
omgivningens påverkan (se t.ex. Brewer och Crano 1994 s. 444 ff.). Gängens normer är ofta 
inte de som vuxensamhället skulle önska. Och de unga pojkarna, kan i skydd av låg ålder 
begå brott och veta att vare sig grannar, polis eller myndigheter kan göra mycket åt dem. Få 
vuxna vet hur man kommer till tals med sådana grabbar, och ofta möter man dem i 
situationer, när psykologiska samtal inte är det som ligger närmst till hands.  

Att det gått så långt att pojkgängen blivit ett allvarligt gissel på platser som Bredäng kan 
inte skyllas på bredängsbornas flathet. Med den befolkningssammansättning som 
segregationen givit finns det sannolikt för få ”farsor och morsor” med ork och auktoritet nog 
att klara normsättningen och för många unga som behöver detta stöd från mer än familjen. 
Samhällets engagemang behövs här i form av öppen barn- och ungdomsverksamhet, läxhjälp i 
skolan mm, men också som stöd för föräldrars och andra vuxnas auktoritet. Något annat kan 
jag omöjligen komma fram till. 

Ett gemensamt ansvar 
De allra flesta av oss som har stora resurser, både materiellt och kulturellt bor på både 
prydligare och lugnare platser än Bredäng (som ändå inte tillhör de sämsta). Med vilken rätt 
anklagar vi dem för att vara främlingsfientliga, som i alla fall försökt kommunicera med 
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människor vars språk man inte förstår, men inte lyckas, som tröttnat på försämringar i skola 
och service och mår illa av miljöns förslumning? Det är sådant vi själva mer eller mindre 
undkommit genom att bosätta oss på ”bättre platser”. Det är lätt att inse att det måste var ett 
stort arbete att på kort tid integrera många nya människor i samhället. Detta arbete kan inte 
rimligen bara åläggas några professionella samt den i genomsnitt resurssvagare – ofta äldre, 
mindre språkkunniga och mindre beresta – del av den infödda befolkningen, som i dag bor i 
de segregerade stadsdelar dit invandrare oftast kommer. Bördan blir orimlig för denna grupp, 
som idag också kollektivt ”bestraffas” av oss andra genom sämre anseende och behandling 
just på grund av sin bostadsadress. (Se t.ex. samtalen med Christer respektive Madeleine i 
kapitel 6. Denna kollektiva bestraffning drabbar förstås alla invandrare eller ”nya svenskar” 
också.) 

Kunde det inte vara tvärt om? Som jag ser det borde Stockholm belöna dem som bor kvar i 
de mindre attraktiva delarna av ytterstaden. Självklart bör alla skolor i alla stadsdelar ges 
tillräckliga resurser för att klara barn med olika språk och särskilt behov av stöd. Men 
kommunala skolor i mer utsatta områden, som i särskilt hög utsträckning får ta emot dessa 
barn, borde få särskilt stöd för att verkligen säkra en god kvalitet och attrahera också barn som 
har ett val. När Bredängsskolan inte klarade sin budget ”straffades” man med nedskurna 
resurser till nästkommande år trots att man redan hade stora problem att klara en god 
undervisning. Sådant attraherar knappast nya elever. Visst kan det vara en lösning för en 
enskild familj att skicka sina barn till en skola i en annan stadsdel, men för sammanhållningen 
på platsen och för integrationen av de nya svenskarna är det lätt att inse att en sådan lösning 
inte är önskvärd.  

Men för deras skull, som inte är fattiga och inte skolbarnsföräldrar utan bara inbodda vuxna 
är det, som jag förstår det, alldeles särskilt viktigt att hålla snyggt och rent och arbeta med 
trygghetsskapande åtgärder. Då måste t.ex. polisen vara aktiv och närvarande i ytterstaden, 
om det är där brotten begås. Men lika viktigt är att försöka vidta åtgärder som befolkar 
stadsdelscentrum och gångstråk med vanliga, trevliga människor som attraherar fler av sin 
sort. Detta kan, som nämnts, ske genom tillbyggnad med nya bostäder och genom en aktiv 
och kvalitetsinriktad förvaltning av hus och utemiljö. Dessutom genom en satsning på 
kulturutbud i ytterstaden och på föreningsverksamhet mm. Allt detta är känt. Ändå ser sig 
stadsdelsnämnderna tvungna att om och om igen komma med nedläggningsförslag av små, 
billiga, omtyckta verksamheter, som är smulor i budgeten men det enda man hittar att pruta 
på, när de tunga, obligatoriska posterna är betalda.  

Parklekar, biblioteksfilialer mm i ytterstaden lever under konstant nedläggningshot. Ofta 
kan man bara se ett år i taget eller mindre. Motstånd mot nedläggning måste ständigt 
mobiliseras. Det sliter på krafter och självförtroende hos anställda såväl som engagerade 
boende. Och Ytterstadssatsningen som omorganiserades flera gånger under sin korta tid har 
knappast framstått som ett gott exempel.  

I instabila stadsdelar som Bredäng behövs de ideella krafter som kan mobiliseras till annat 
(som integrationsarbete t.ex.) än en ständig, ofruktbar kamp mot nedskärningar. Precis som 
man inte kan bygga bort sociala problem med aldrig så vackra hus och platser kan man inte 
heller laga socialbudgeten med aldrig så hårda nedskärningar på kultur, parkskötsel, parklek 
och öppna förskolan. Här finns alldeles för lite pengar att hämta. Men tillgång till ett bibliotek 
liksom till välskötta parker och offentliga platser tillhör det som tydligt bidrar till en stadsdels 
kvalitet, dess värdighet, som både boende och besökare kan uppfatta. Och det är en trygghet 
och en möjlighet till integration att öppna förskolan och parkleken finns. För att inte tala om 
bibliotekens potential för språk- och kulturinhämtning. Och om bredängsborna ska integreras 
med varandra hjälper det ju inte att mötespunkter (som de ovan beskrivna) finns i 
Skärholmen. Om biblioteket försvinner t.ex., så försvinner en stor del av Bredängs själ. Det är 
många medvetna om och kämpar därför år efter år. Detta handlar inte så mycket om praktiska 
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avstånd utan mer om symboliska och om en stadsdel med hotad identitet Då är varje 
sammanhållande kraft av särskilt värde. Föreningarna är viktiga, och idrotten. Och biblioteket 
har genom sin särställning som öppet för alla en speciell både symbolisk och reell förmåga att 
nå olika slags människor.  

Föreningarna, idrottsrörelsen och biblioteken är platser där eldsjälar ofta påträffas. Bredäng 
är inget undantag. Det må så vara att budgetar ska gå ihop och att den ”frivilliga” 
verksamheten får finna sig i att vara fattig. Men kanske kunde villkoren ändå göras stabila på 
några års sikt åt gången? Då kunde eldsjälar och andra intresserade få en chans att ägna mer 
av sin kreativitet till själva verksamheten än till klagoskrifter och strategier för påtryckningar. 
Då kanske fler skulle finna mening i att engagera sig, även yngre och andra med krav på 
resultat inom rimlig tid. 

Där man inte vill se sina barn växa upp 
Den hårdaste, mest förgörande, domen över Bredäng uttalar de, som menar att detta inte är en 
plats för barn att växa upp på. Istället beskrivs Bredäng som en plats som man helst skulle 
vilja flytta från med sina barn, eller där man inte kunde tänka sig att bo kvar om man hade 
haft barn. Någon hoppas att hans barnbarn ska klara sig i kraft av att vara särskilt robusta, 
men skulle helst se att de flyttade. Andra menar att de skulle avråda sina vuxna barn att flytta 
till Bredäng med sina familjer. Det är så några av mina informanter resonerat om Bredäng 
som uppväxtplats. Skälen som angivits är problemen med skolan och risken att man som 
förälder inte skulle kunna skydda sina barn mot att bli indragna i kriminalitet och i bråk 
mellan ungdomsgäng, dvs. att bli brottslingar eller brottsoffer eller både och. Bara en av dem 
jag talat med om saken har ställt sig positiv till Bredäng som möjlig uppväxtmiljö (för sina 
barnbarn). 

En ytterstadsdel som Bredäng kan inte konkurrera med innerstaden när det gäller kulturellt 
utbud etc. Däremot har man tidigare i stort sett haft fördelen av en lugnare miljö, såväl 
trafikmässigt som socialt. Det senare har förstås inte varit direkt garanterat. Ungdomsgäng i 
förorterna är ingen ny företeelse, och i referaten från Rosetti och Wittkull (1980) kunde vi se 
en del av problemen som följde av att missbrukare aktivt flyttades ut till t.ex. Bredäng.  

En relativ trygghet, tillgång till natur och en möjlighet att leva ett enkelt, billigt vardagsliv 
är kvaliteter som förorter och ytterstad haft och som många fortfarande förväntar sig. Den 
moderna stadsplaneringen siktade till att stödja en enkel och sund livsstil, med frilufts- och 
föreningsliv och god basservice. Det är en livsstil som fortfarande praktiseras av många, som 
är ekonomisk och på många sätt en möjlig utgångspunkt för ett hållbart samhälle. Men när 
tryggheten inte finns begränsas möjligheten att utnyttja dessa fördelar. Barnen kan inte röra 
sig så fritt som var tänkt. Som vuxen måste man också tänka sig för. Både miljön och den 
mänskliga omgivningen uppfattas av många som bristfällig. I en sådan miljö vill de flesta inte 
fostra barn. Det gör man om man måste eller har särskilda skäl.  

Kanske ser många unga föräldrar idag innerstaden som en tryggare uppväxtmiljö för 
barnen än de ”välplanerade” grannskapsstadsdelarna. En paradox, kan tyckas, men en 
konsekvens av bl.a. bostadssegregationen och minskad tillit till medmänniskor i allmänhet. 
För den småstadslika sammanhållningen, som vissa menar en gång fanns i Bredäng, har i stor 
utsträckning bytts ut mot främlingskap och motsättningar. Grannskapstanken, som styrde 
planeringen av 1960-talets tunnelbanestadsdelar, byggde på samverkan och tillit mellan 
människor som var mer eller mindre bekanta med varandra. När inget av detta finns i större 
utsträckning än i dagens Bredäng förloras också en stor del av fundamentet för ett tryggt 
vardagsliv på ”folkhemsvis”. En livsstil och ett ideal tycks vara på väg att försvinna och något 
nytt ideal för ”det goda livet i ytterstaden” har inte tagit form.  
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Det som allmänt ses som förutsättningar för ett gott vardagsliv är alltmer till salu på 
marknaden, dvs. det ska marknadsföras, väljas och betalas. Resurser, som betalas via 
skattsedeln – som bibliotek, parklekar och allmänna platser – tenderar också att av 
beslutsfattare värderas utifrån ett marknadstänkande. Då gäller det att varje aktivitet eller 
”satsning” betalar sig i många besökare och gärna uppmärksammas i media, vilket i sin tur 
ger fler besökare etc. Med ett sådant synsätt är det uppenbart att kvaliteten riskerar att bli 
sämre i den allmänna miljö, som finns där resurssvaga bor och dit turister och besökare av 
betydelse sällan kommer. Det samlade intrycket av utsagor och egna iakttagelser är att 
Bredäng inte lyckats särskilt väl i den konkurrensen. Trots successiva nedskärningar finns 
ändå sådana resurser kvar och skulle kunna utvecklas igen i former som boende och 
myndigheter kunde komma överens om. Som jag förstår det skulle det kunna vara god 
resurshushållning att aktivt ta till vara och utveckla de miljöer och aktiviteter som en gång 
planerades för att vara ”barnvänliga”. Detta i syfte att locka barnhushåll, också svenska, att i 
större utsträckning välja att bosätta sig i ytterstaden istället för i en fysiskt sämre lämpad 
innerstad. Bredängs höghus är här ett problem men kanske inte i en jämförelse med 
innerstaden och inte helt utan möjligheter till förbättring. Och långt från alla bostäder finns i 
höghus.  

Några ord till de bredängsbor som bidragit till detta arbete 
Det har varit en upplevelse att träffa er och få ta del av all er erfarenhet. Intressant har det 
varit men också tungt ibland. Min bild av Bredäng blev mörkare än jag tänkte mig. Kanske 
trodde jag att jag skulle finna mer hopp och förväntningar, då när jag började i januari 1998 
och Ytterstadssatsningen var ganska ny. Men många har upplevt en lång period, ett 
decennium eller två, av nedgång. Det har ni berättat och det stämmer med statistiken. Sådant 
föder besvikelse. Är man då också lite äldre, så är det knappast konstigt att det är svårt att se 
ljust på framtiden. Ändå är det ju ni äldre, som för mig verkar ha de bästa nätverken och 
därigenom också en viss trivsel. Lite mer hopp men en inte mindre kritisk bild av nuläget har 
ni som är yngre givit.  

Det är lätt att dela den irritation över krångliga ibland avvisande myndigheter, 
nedskärningar och allmän oro, som alla era berättelser innehåller i större eller mindre grad. 
När jag försöker se ljust på saken tänker jag i alla fall att det är gott och väl att det finns ilska 
och irritation bland er, jag menar som drivkraft. Visst vore det bättre om alla vore nöjda, men 
liknöjdhet och uppgivenhet är värre. Och visst finns det många tjänstemän och politiker som 
försöker göra ett gott arbete, som är engagerade och vill lyssna! 

Jag läste i en uppsats (Walklate 1998) om en jämförelse mellan två olika stadsdelar i en 
engelsk stad. Den ena var sedan länge känd som ett fattigt område med låg status och hög 
brottslighet och den andra var på väg i den riktningen. Klagomålen liksom upplevelsen av 
otrygghet var större i det område som var så att säga i ”utförsbacken” trots att det statistiskt 
sett såg bättre ut. Forskaren förklarade det hela med att man i detta område fortfarande hade 
en tilltro till myndigheterna och ett hopp om att klagomål och engagemang för en sak kunde 
ha någon verkan. I det fattiga området hade man mer eller mindre givit upp sin tilltro till 
systemet och förväntade sig just inget gott utifrån. Om man ser det så blir svärtan i era 
berättelser inte mindre, men mer meningsfull – inte hopplös men en grund för förändring och 
för kommunikation. Jag hoppas att politiker och tjänstemän kan se det som ett hälsotecken att 
folk i Bredäng engagerar sig för förändring och söker kontakt, om det så är genom att klaga! 

Apropå Ytterstadssatsningen har ju en del gjorts. Visst hade det kunnat bli mer, och visst 
hade en del kunnat gå fortare men framförallt varit bättre förberett och förankrat från början. 
Inte kan jag tycka att vare sig du Anders eller alla ni aktiva, som satsat er fritid, alltid har 
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blivit väl bemötta vid alla omorganisationer, uppsägningsvarsel och förändringar, som 
successivt krympt era möjligheter att egentligen påverka. Men ett tag hade ni i alla fall 
initiativet, och jag tror ingen kan säga att ni misskötte det. Så även om ni kan ha rätt att känna 
er svikna av systemet nu, vill jag hoppas att erfarenheten kan leda till något gott för framtiden. 

Det har gjorts mycket väsen av Ytterstadssatsningen och dess ”pengarullning”. När det 
gäller Bredäng är det i alla fall svårt att hitta några lyxprojekt. Åtgärd av eftersatt underhåll är 
den beteckning som passar in på det mesta. Och här finns mycket mer som borde ses över, 
efter vad jag har sett under mina promenader. Härförleden läste jag förresten att Gatu- och 
fastighetskontoret spenderat 50 miljoner kronor på en ombyggnad av Odenplan (Metro 01-02-
09). Det är mer än vad man satsade totalt i Ytterstadssatsningens 13 stadsdelar under år 2000 
och två eller kanske tre gånger så mycket som Bredäng fått del av från starten till och med år 
2000! 70 

Att det enda riktiga integrationsprojektet – Träffen – ännu inte tagit fast form och riskerar 
att aldrig bli förverkligat – det känns trist. Detta projekt stött av många, även nya svenskar, 
skulle kunna bli den plats för möten som så många saknar. Och jag kan inte se att föreningar 
och organisationer fullt ut kan fylla den funktionen. Det behövs fler alternativ! Här kunde 
människor med ”öppet sinne” mötas över kulturgränser under anspråkslösa men värdiga 
former. Här kunde pensionärerna, som har så mycket att berätta, få göra detta för nyinflyttade 
av olika nationaliteter. Som jag ser det är det ingen nackdel att biblioteksvännerna t.ex. har 
många äldre i sina led. Träffen kunde bli en plats där aktiva pensionärer kunde både ha 
trevligt och göra nytta. Idag överförs så lite mellan generationerna – mellan de äldre 
svenskarna och de yngre från andra länder. Genom något som Träffen kunde man få en chans 
att brygga över det gap, som idag hindrar kommunikation.  

I början skrev jag om vådan att berätta om problem i redan nedskrivna stadsdelar och om 
svårigheten att rätt tolka och förstå det man hör. Kanske är ni inte nöjda med min berättelse. 
Kanske är jag orättvis fast jag försökt väga mina ord. Kanske tycker ni att det är klåfingrigt 
eller fantasilöst att föreslå att Bredäng skulle kunna bli bättre genom förtätning och 
ombyggnad i centrum. Kanske vill ni bara vara i fred. Hur som helst är det era berättelser och 
mina egna iakttagelser och erfarenheter som i huvudsak ligger till grund för det jag skrivit. 
Jag har inte ställt några politiker eller tjänstemän mot väggen. De har inte fått lämna sina 
berättelser. Det är er, engagerade invånares och lokalt verksammas, syn som jag ville få fram 
– underifrånperspektivet, som man brukar säga. Men det låter defensivt, nästan som något 
underlägset. Och det stämmer ju inte på någon av er som jag mött. Ni tillhör dem som har 
försökt och delvis lyckats påverka något i er del av er stad, Stockholm. Det är ert 
inifrånperspektiv jag försökt närma mig och lyfta fram i ljuset för t.ex. våra beslutsfattare. 

Med hoppet går det upp och ned, som du Anders flera gånger påtalat. Av det mer 
hoppfulla, som du berättat om på senaste tiden (senvåren 2001) är föräldranätverket i 
Stockholm som bl.a. du och Sonia Sherefay har bildat, och att Christina Elffors-Sjödin från 
stadsdelsnämnden vill stötta ert arbete för bättre dialog mellan förskola, skola och föräldrar. I 
media har också meddelats att de kommunala grundskolorna ska få högre anslag och större 
frihet till nästa läsår. Det låter bra. Så, lycka till ni alla som engagerar er för en helare stad och 
ett värdigare Bredäng!  

Tillägg i februari 2005. Jag är mer än ledsen att denna rapport inte kom när den skulle. Jag 
stötte huvudet i väggen, kan man säga, och har inte kunnat reda ut allt förrän nu. Varför är en 
komplicerad historia.  
 
 

                                                                 
70 Trots kontakter med integrationsförvaltningen, Skärholmens stadsdelsnämnd och Anders Petersson har jag inte 
lyckats få någon klarhet i den totala satsningen i Bredäng, men den tycks knappast ha överstigit 20 miljoner. 
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Utanförstaden, Bilaga 1: E-Brevet  
 
Sun, 24 Sep 2000 22:02:49  
 
Hej Ulla! 
Vad tyckte du om mötet? 
Själv har jag en känsla av att vi är på gång att hitta en modell som kan 
utvecklas mot något spännande framöver. Det gäller att upplysa medborgarna 
och ge dem möjligheter att enas kring sitt boende. T ex att jobba med 
föräldrarollen genom att ta hjälp av proffs som Sonia Sherefay. Det kan bli 
bra. 
Själv vet jag inte om jag kommer att orka med denna maniska utveckling 
kring/med mig själv. Jag börjar bli för engagerad! 
Du vet, att efter att först ha jobbat med Bredäng med lite distans 
egentligen till själva syftet (? bryta segregationen) med 
Ytterstadssatsningen.(det blev ju mest kul fysiska projekt!).71 Och sedan 
hamna i ytterligheten Fittja, och känna eländet inifrån, förstå den 
reella verkligheten med utanförskap och kränkning/förnedring.  
Och så bli ansvarig i Bredäng igen för BUR72, som jag egentligen inte hade 
tänkt vara ordförande för, och börja inse hur jag och de andra som bor i 
förorten Bredäng, dagligen kränks på samma sätt som i Fittja av de som har 
makt och resurser. Det börjar gå upp för mig nu hur klyftorna verkligen 
ökat i samhället. Hur viktigt det är att medborgarna i Bredäng ska upptäcka 
att de trampas på genom eftersatt underhåll och dålig miljö, allt sämre 
skolor, allt sämre service, minskade ekonomiska resurser i 
stadsdelsförvaltningen, centralisering och minskad närdemokrati, 
konkurrensideologi, utförsäljningar och privatiseringar av det allmänna och 
en ökande segregation med förortsdiskrimineringen som ett axiom medan man 
pratar om integration. 
Det känns som om jag plötsligt blivit varse om en sanning jag tidigare 
blundat för. Det är djävligt allvarligt tror jag. För om folk i Bredäng, 
utan att de egentligen vet om det kränks och förnedras genom att de helt 
enkelt inte räknas (utom när de konsumerar och röstar förstås) och om de 
diskrimineras som "icke att räkna med människor" för att de bor i en 
socialsegregerad del av staden, bland arbetslösa, bidragsberoende, 
invandrade analfabeter, otrygga ungdomar som inte klarat av gymnasiet, 
blivit halvkriminella och går på droger………………… 
Anders Petersson 
 

                                                                 
71 Ytterstadssatsningen är Stockholms stads satsning i 13 ”eftersatta” stadsdelar för att bryta segregationen och 
förbättra den fysiska miljön. Se vidare beskrivning i kapitel 3. 
72 Bredängs Utvecklingsråd (BUR) är en ideell, politiskt obunden samhällsförening för boende och verksamma i 
Bredäng, ansluten till Rådet för lokal utveckling i Stockholm. BUR tillkom 1999. Sedan hösten 1999 är Anders 
Petersson ordförande.  
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Utanförstaden, Bilaga 2: Data om intervjuer och intervjuade 
 
 
 
Boendeintervjuer 
Under perioden april 1999 – mars 2000 genomfördes 11 samtalsintervjuer (1.5-2.5 timmar) 
med totalt 15 boende. I de flesta fall genomfördes också kompletterande samtal och i ett fall 
en promenad med två intervjuade i området. Av dessa intervjuer har jag valt att här redovisa 
åtta med totalt 11 personer i långa referat med få kommentarer.  Referaten är godkända av 
informanterna. Jag har valt dessa, som jag funnit både informativa var och en för sig och som 
tillsammans ger en mångsidig belysning av Bredäng som boplats i fysisk och social 
bemärkelse. De tre övriga har jag valt att inte redovisa i samlad form – i synnerhet som 
textmassan redan är omfattande. Dessa har däremot satt spår i övriga delar av texten där 
utsagor från dem liksom från kortare samtal med ytterligare sju boende refereras. Totalt har 
28 boende intervjuats, men några bara om enstaka frågor och mer apropå.  
 
Intervjuer med samhällsfunktionärer och arkitekter 
Totalt har sex lokalt verksamma samhällsfunktionärer intervjuats samt tre arkitekter som haft 
beröring med Bredäng: 
Anders Pettersson, projektledare för Ytterstadssatsningen i Bredäng, boende i Bredäng  
Eivor Backlund och Birgit Önnerud, biblioteksanställda i Bredäng 
Fältassistent i Bredäng (ung, manlig) 
En manlig och en kvinnlig polis, Närpolisen i Skärholmen 
Gunnar Lantz, planarkitekt, Stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad 
Jon Höjer och Sture Ljungqvist, praktiserande arkitekter, upphovsmän till Bredängs centrum 
 
Data kring de 11 huvudpersonerna i kapitel 6, ”Åtta berättelser…” 
Observera att namn försedda med ”*” är fingerade. Övriga namn är autentiska, två personer 
valde dock att står bara med sina förnamn. Åldern har jag uppskattat i de fall inte personerna 
spontant berättat om den eller att den framgått på annat sätt. Några boendetider är markerade 
med 20+ då jag inte kontrollerat exakt vilket år man flyttade in i Bredäng. Fler/noggrannare 
uppgifter finns i berättelserna om och där jag funnit dem ha betydelse. 
                
 

Namn Ålder 
(ca år) 

Boende  
(år) 

Sysselsättning/ 
yrkesområde 

Hushållstyp/ 
bor med Intervjuad 

Maud 80 25 Fd tjänsteman Ensamboende April 1999 
Senta 80 11 Fd tjänsteman Ensamboende April 1999 
Folke Nyström 75 20+ Fd företagare Ensamboende Sept. 1999 
Jan von Mentzer 75 20+ Fd tjänsteman Ensamboende Sept. 1999 
Pirkko * 25 1.5 Arbetssök., akad.  Två egna barn Okt. 1999 
Ebru* 15 3 Studerande Föräldrar, syskon Nov. 1999 
Selma* 15 10 Studerande Föräldrar, syskon Nov. 1999 
Madeleine Randquist 40 15 Konsult Ensamboende Maj 1999 
Christer Norrvik 50+ 20+ Tjänsteman Fru Dec. 1999 
Lasse Björk 65 35 Företagare Fru Mars 2000 
Didar Gardezi 50+ 2 Företagare Fru och son Aug. 1999 

 
 


