
#3 BARNEN EN gRAtistidNiNg om stAdsomvANdliNg

Hur blir en människa till?

ANONYM BARNSKÖTARE [s. 5] 

Till alla föräldrar som tänker att det blir bra sen, så fort de gått,  
måste jag tyvärr berätta en sak. Det blir inte alltid bra sen. 

KRÖNIKA: Morgondagens närings-
livstoppar växer upp i avskilda och ex-
klusiva bostadsområden med minimal 
interaktion med övriga staden. Vilka 
blir de samhälleliga konsekvenserna? I 
en krönika om de supperrika visar Axel 
Vikström segregationens risker. [s. 18]

Bobergsskolan i Norra djurgårdsstaden. En kommunal skola för 900 elever, invigd 2019. Ritad av max Arkitekter. Foto: Mattias HaMréN.

Stockholmstidningen

Mathias Wåg om Mumindalens dolda 
gemenskaper, solidariska katastrof-
gemenskaper och stadens förtätade 
världar. [s. 30]
***
vem drabbas av förbifarten? [s. 11] 
våra kroppar är fulla av adrenalin och 
socker [s. 3] 

Stadens myllerEn allt mer  
sluten värld

Från sjukhuset till förskolan till skolan, från familjen till fritids-
aktiviteten – eller från hemmet och bara ut vart som helst. Barn tar 
sig fram eller transporteras runt i den del av staden som är utvald 
åt dem. Detta nummer av Stockholmstidningen följer barnens 

rörelser och tonåringarnas geografier i en ”stad byggd för vuxna”. 
Sociologen Majsa Allelin beskriver strukturerna i barnets resa 
genom samhället från födseln via skolning och lek till föreställd 
självständighet. [s. 8] 

Många förorter står idag inför stora 
omvandlingar genom förtätning, gen-
trifiering och hållbarhetsupprustning-
ar. Tidigare decenniers barnböcker 
ger bilder av ungas liv i en stad som 
kan försvinna. I 70-talets barnböcker 
hittar litteraturforskaren Lydia Wisti-

sen ett kreativt omskapande av föror-
tens stadsrum. Ungdomar ockuperar 
en telefonkiosk och startar fritidsgård. 
Barnen häller ut morfars stora fröpåse 
från höghusbalkongen så fröna sprids. 
En tid senare är förorten Gråtrista för-
vandlad, det blommar överallt. [s. 12]

Betongen blommar  
i 1970-talets ungdomsböcker
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Stockholmstidningen ges ut som 
en del av Mossutställningars 
fleråriga projekt Konstnärliga 
avsmyckningar av Norra 
Djurgårdsstaden, 2017–2021.

Namnet stockholmstidningen refererar 
till den först liberala och sedan social-
demokratiska stockholms-tidningen 
(1889–1966, 1981–1984, 1993–2017) som 
getts ut som dagstidning och så små-
ningom som månadsmagasin endast 
för prenumeranter, omformad och 
präglad av sin tids specifika ekonomi 
och offentlighetslogik. Under 2019–2020 
gör vi i projektform en tidning beställd 
av en ideell förening inom samtids-
konstfältet, i ett projekt finansierat av 
Postkodlotteriet, Kulturrådet, stock-
holms stad och Östermalms stadsdels-
förvaltning, som i det första numret  
såg kritiskt på konstens funktion i 
stadsomvandlingen och i det andra  
på mäklarnas.

Arbetsförmedlingen, 1981. Efter att bar-
net möter skolans sociala reproduktion 
följer den ekonomiska reproduktionen. 
Bild av Paolo Rodriguez, fotograf vid 
stockholms-tidningen under 1980-talet 
när tidningen arbetade med ambitiös 
bildjournalistik.

S tockholmstidningens tredje 
nummer handlar om barn och 
ungas rörelser i staden, och om 
deras roll i stadsomvandlingens 
mekanismer. Barn görs ofta till 
föremål för statliga satsningar 

och privata företags intressen. Barnhänsyn 
används som riv-, bygg- och försäljningsar-
gument samtidigt som barnens ”trygghet” 
används som argument för att mota bort 
andra högljudda, nattliga, kanske queera 
verksamheter och existenser, som hotar ett 
områdes förväntade värdeökning. Barnen 
har ingen historia av att organisera sig som 
grupp, tvärtom får deras ovanliga gemen-
skap, ännu exkluderad från demokratins 
röstande och kapitalismens ägande, inte 
automatiskt styrka av att vara fler. Bland 
barn slår utsatthet hårt och sårbarhet syn-
liggörs, samtidigt som privilegier spelas ut 
och befästs. 
 
Från sjukhuset till förskolan till skolan, från 
familjen till fritidsaktiviteten – eller från det 
förtryckande hemmet och ut. Barn tar sig 
eller transporteras runt i den del av staden 
som är utvald åt dem. Sociologen Majsa 
Allelin beskriver de disciplinerande struk-
turerna genom begreppet social repro-
duktion: ”Registrering, klassificering och 
uppföljning är numera delar av allas våra liv. 
Regleringen, sanktionerna och åtgärderna 
är däremot grovt snedfördelade genom 
historien.” Paradoxen är att de som behöver 
staden mest är utestängda från den, på-
talade den amerikanska geografen ”Wild” 
William Bunge 1971. Tonårsgeografier bildas 
i fickor, i luckor och på platser som undgår 
synlighet. Poeten Burcu Sahin skriver: Vi tar 
tunnelbanan till slutstationen och prome-
nerar till skolgården / Vi letar på marken 
efter fimpar att dela på / Vi samlar ihop 
några och sätter oss på gungorna / Vi lyfter 
från marken. 

Barn och unga skapar frihet tillfälligt i 
stunder av lek, upptäckande och trots. De 
utsätts för strukturella förutsättningar som 
de inte kan förändra: geografisk ojämlikhet, 
rasistiskt språkbruk – som i Sabhina La-
gouns novell ”Repor i en speciell dag” – och 
våldet som följer trångboddhet, hemlöshet 

eller om en ser ut på ett visst sätt. Nathan 
Hamelberg läser en studie om polisingri-
panden och kommenterar lakoniskt: ”Poli-
sen kroppsvisiterar helt enkelt inte männis-
kor med svensk bakgrund utan att vara rätt 
säkra på sin sak och ha rätt i sin misstanke. 
Människor med utomeuropeisk bakgrund 
kroppsvisiteras däremot oftast när de inte 
är skyldiga till det de misstänks för.” 

Dagens barn och unga måste också hand-
skas med effekterna av en nyliberal ekono-
mi och världssyn där de tilltalas både som 
kunder och som investeringar, som ”hu-
mankapital”. Deras föräldrar också. I en job-
bannons 2019 skrev Sveriges största utbild-
ningsföretag Academedia: ”ditt uppdrag 
kommer vara att bearbeta vårdnadshavarna 
under hela resan – från beskedet att man 
väntar barn till att barnet börjar gymna-
siet”. Arbetstagaren skulle ”identifiera både 
befintliga och potentiella touchpoints i en 
vårdnadshavares kundresa” samt analysera 
beteende och behov under kundresan ”och 
optimera innehållet därefter”. Axel Wik-
ström beskriver i en krönika hur superrika 
barn av vår tid hanteras som investeringar 
som hålls borta från övriga samhället, och 
därigenom går miste om förmågor till soli-
daritet med, och kunskaper om, staden. 

Under 1900-talet har biopolitikens styr-
ningstekniker riktat in sig på själva den 
biologiska existensen, först via institutioner 
som kärnfamiljen och välfärdsstaten, senare 
genom privata företag och intressen. I fron-
ten för privatiseringar för att göra vinst på 
våra basala behov står hälsa och utbildning. 
Konflikten mellan liv och vinstintresse präg-
lar numrets anonyma rapport från det pres-
sade arbetet på en förskolegård som någon 
(Academedia) gör pengar på: ”Fast när jag 
befinner mig på jobbet tänker jag sällan på 
Academedia och Pysslingen”, skriver den 
anonyma barnskötaren. ”Barnen är där. Det 
finns mycket att göra, många relationer. 
Det finns magi. Ett barn klarar plötsligt att 
dela leksaker med andra. Vi hittar istappar 
och bestämmer att det är diamanter.” 
 
I Hagastaden planerades 800 barn på 13 
förskolor dela det trånga lekområdet i Norra 

Stationsparken, rapporterade tidskriften 
Arkitektur 2016. Norra Djurgårdsstaden kri-
tiseras, liksom andra nybyggda stadsdels-
områden som Marievik i Liljeholmen och 
Årstadal, för sina små förskolegårdar och 
gemensamma ytor. Höga hus placerade 
nära varandra, vilket ger många lägenheter 
per byggyta, gör de gemensamma ytorna 
skuggiga och små. ”Det som slog mig 
personligen var att allt annat i den proces-
sen gick före barnens behov”, kommente-
rade landskapsarkitekten Emelie Brunge i 
samma artikel i Arkitektur. En mängd barn 
på samma plats kan självklart utgöra ett 
problem, påpekar intresseföreningen BUMS 
i en intervju. Särskilt när mynningar till 
motorvägstunnlar placeras i områden med 
hög befolkningstäthet – se Marcus Finboms 
kartläggning av miljörasism. Men går det 
också att se en politisk potential i mäng-
den? Det sägs att ABC-stadens förorter 
på 1960-talet planerades för ett begränsat 
antal boende, för att undvika revolution. 
Lydia Wistisen spårar den välkända bilden 
av förortsungar som gör uppror. I tidigare 
decenniers barnlitteraturskildringar av 
höghusförorter möter hon ungdomar som 
stör ordningen och påminner om att staden 
inte är färdig utan alltid kan omskapas i 
grunden. 

Genom att följa barnen blir det tydligt att 
dagens sätt att fördela rum och resurser 
inte fungerar. Är en annan stad möjlig? frå-
gar Mathias Wåg i en text om lokalt mot-
stånd och en politisk läsning av Tove Jans-
sons myllrande mumindal. Hazel Cheung 
från gatuprotesternas och paraplyrevolu-
tionens Hongkong slår fast att ”ungdomen 
är den generation som lär sig och formar 
samhället genom sitt lärande”. Numrets 
texter av vuxna och unga vuxna, som alla en 
gång själva tillhörde den statistiska gruppen 
barn, föreslår att vi i omvandlingen av våra 
städer och boendemiljöer ställer frågor om 
vad som glömts längs vägen och vad som 
måste läras på nytt.

:: mAjA HAmmARéN, Elof HEllstRöm, 
louisE NAssiRi ocH HElEN RuNtiNg
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1. 
N brukar stå framför spegeln och böja ögonfransarna
Jag betraktar henne från dörröppningen
Jag avundas hennes ögonbryn och gröna ögon
Hon blir aldrig nöjd

M brukar ringa på dörren och gå rakt in utan att vänta
”Shit vad sega ni äääääär”
Hennes mamma tar nattskiftet alla dagar i veckan
Hennes mamma sover på dagen innan det är dags  
för nästa pass

Jag brukar se N stå på balkongen från mitt sovrumsfönster
Vi diskuterar om vi kan fästa ett rep däremellan
Vi vill skicka saker till varandra
Vi kommer fram till att det är enklare att mötas upp på gården

Vi tar tunnelbanan till köpcentret 
Vi köper läsk och godis
Vi går in i en butik och sprider ut oss
Jag går till sminkhyllan 

Jag väljer ut en av testerna bland läppglansen
Jag målar läpparna tills de blir tunga av glitter
Jag låter en oöppnad förpackning glida in i ärmen
N låtsas ta mig på bar gärning
Jag slår nästan till henne

Vi plockar på oss halsband, hårband, mascara och stringtrosor
Vi går in på toaletten och inspekterar dagens fångst

Våra kroppar är fulla av adrenalin och socker

N ringer ett samtal och jag försöker köpa cigaretter
Jag hör ofta att jag ser äldre ut men mannen i kassan ser tveksam ut 
Han frågar efter legitimation
Jag säger att jag glömt det hemma och köper en tändare istället

Vi tar tunnelbanan till slutstationen och  
promenerar till skolgården
Vi letar på marken efter fimpar att dela på
Vi samlar ihop några och sätter oss på gungorna
Vi lyfter från marken 

Luftballonger svävar i horisonten
Jag undrar hur vi ser ut ovanifrån

Om våra rörelser går att följa när vi springer från gård till gård
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S och jag har gömt sprit i det höga gräset utanför hennes hus
När kvällen kommer går vi ut och letar efter vårt stash
Från ingenstans kommer en man med hund
Han lyser med en ficklampa och håller upp en bricka

Vi springer fort åt andra hållet
Vi gömmer oss under en bil
Vi splittras åt olika håll
Vi letar efter varandra i mörkret

Vi hittar varandra en station bort
S tar fram det hon hann få med sig
Jag tar fram det jag hann få med mig
Våra händer skakar och skålar

3.
Någon har blivit skjuten
Minnesplatsen är fylld av blommor och ljus
Vi ser saker vi inte borde se 
Vi ser ingen utväg

Jag ligger i ett badkar omringad av mina systrar
De tvättar mitt hår och skrubbar mina axlar
De bär mig till madrassen på golvet
Stryker mig över kinden

4.
Höghusen ska säljas till högstbjudande
Vi vet inte om vi kommer att ha råd att bo kvar
Jag målar flera lager av vit ögonskugga
Jag kysser mamma på pannan innan jag går

N väntar på mig utanför porten
Ibland tar vi våra kuddar och täcken och åker till nästa ändhållplats
Ibland går vi till centrum i ansiktsmasker och morgonrockar
Ibland promenerar vi mot skogen

Ordningsvakterna står och hänger vid spärrarna
Vi passerar utan att väcka uppmärksamhet
Vi sätter oss på en bänk och tuggar tuggummi
Vi blåser bubblor som spricker i ansiktet

N säger att jag måste lära mig att göra anspråk på platsen
trots att den aldrig gjort anspråk på mig
Jag säger att vi måste lära oss att göra anspråk på varandra
även om vi drömmer om självständighet

När ingen annan kallar på oss måste vi ropa varandra hem

:: Burcu Sahin (f. 1993) är poet och lärare på Biskops Arnös 
Författarskola. Hon debuterade med diktsamlingen Broderier 
på Albert Bonniers Förlag 2018 och utkom strax därefter med 
poetiken ”Älskade syskon” i serien Autor chap I.

Forts. Våra kroppar är fulla av adrenalin och socker, Burcu Sahin
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Rapport från en förskolegård  
i en närförort till Stockholm
:: ANoNym BARNskötARE

Magi skapas på förskolegården men något 
skaver. En tidigare militär i U.S. Army Special 
Forces ber de anställda att hoppa. Efteråt 
tittar ingen på varandra. En anonym barnskö-
tare berättar om hur Pysslingen förskolor och 
skolor AB omvandlat förskolorna i grunden.  
 
Det är vår på en trång förskolegård i en när-
förort till Stockholm. Jag är ganska ny på det 
här jobbet. Inte som barnskötare men på just 
den här Pysslingägda förskolan. Det är nästan 
bara vikarier här idag. Det är rörigt på gården. 
När man har jobbat som barnskötare i ett an-
tal år får man en särskild känslighet, en förmå-
ga att vara uppmärksam på många skeenden 
samtidigt. Och på möjliga utgångar av dessa 
skeenden. Till exempel: det där barnet är inte 
på humör och behöver extra uppmärksamhet 
idag. Den där leken med halvmeterlånga pin-
nar är möjligtvis på väg att spåra ur. Kanske 
ser man också i ögonvrån hur ettåringen som 
är så förtjust i att äta jord sakta börjar röra sig 
mot pallkragarna. Det är en yrkesskicklighet 
och den är nödvändig. Men när det är för lite 
personal så blir det rundgång i huvudet av 
allt man ser men inte kan agera på. När man 
tvingas att prioritera. 

En mamma ska lämna sina tvillingar. De 
går inte på min avdelning, jag känner dem 
inte. Jag använder hela mitt pedagogiska 
register, försöker lugna både dem och mam-
man, jag sitter på marken och mamman 
krånglar ner dem i mitt knä, de gråter, jag 
pratar, tröstar, berättar saker, sjunger. Bakom 
mig hör jag olika situationer eskalera, jag vet 
att jag måste lämna dessa barn så fort de 
blivit lugna och hantera nya kriser, nytt kaos. 
Det går inte tänker jag, vi måste bara erkänna 
det, ni får strunta i att gå till jobbet idag. 

Till alla föräldrar som tänker att det blir bra 
sen, så fort de gått, måste jag tyvärr berätta 
en sak. Det blir inte alltid bra sen. Det finns 
förskolor som ibland fungerar så dåligt att ni 
aldrig skulle lämna era barn där om ni visste 
hur det var. 

För att börja förstå varför jag befinner mig 
i den här situationen, där jag, vi pedagoger, 
inte räcker till kan vi gå tillbaka till Waxholm 
i början av åttiotalet. Bert Levin och Thomas 
Berglund fick ett uppdrag av Svenska Mana-
gementgruppen, arbetsgivarföreningen SAF:s 
eget utbildnings- och utredningsföretag, 
att ”utreda privata alternativ inom offentlig 
sektor”. Tanken var att Levin-Berglund skulle 
författa en bok om ämnet, men driftiga som 
de var kom de på att det vore roligare att bara 
sätta igång och testa – och startade ett barn-
omsorgsföretag. I en artikel om Pysslingen på 
Svenskt Näringslivs webbplats (15/12/15) står 
att läsa:  

”Att planerna riktade in sig på just barn-
omsorg var kanske inte helt självklart, men 
ganska naturligt eftersom Bert Levins två 
barn gått på daghem.”

Bert Levin tycks alltså ha känt sig som 
något av en expert på ämnet barnomsorg  
och tillsammans startade han och Thomas 

Berglund Pysslingen förskolor. Men när de 
sökte tillstånd för att driva förskolor i privat 
regi röstades det ner av den då sittande 
Palmeregeringen och lagen Lex Pysslingen 
klubbades igenom. Det skulle inte bli något 
”Kentucky fried children”, som Olof Palme 
uttryckte det, ingen skulle få lov att tjäna 
pengar på barnomsorg. Detta var 1984. 1986 
hittade de två pionjärerna Levin-Berglund 
ett sätt att gå runt lagen och öppnade två 
förskolor i Nacka som drevs i form av arbets-
ledningsentreprenad. Där bidade de sin tid 
och 1991, då Sverige fick en borgerlig regering, 
avskaffades Lex Pysslingen raskt och det var 
fritt fram för Levin och Berglund att starta fler 
privata förskolor i andra kommuner. Under 
1990-talet expanderade företaget Pysslingen 
med flera hundra procent.

Affärsidén var att driva förskolor som skulle 
vara både billigare och bättre än de kommu-
nala. Planen var att enbart anställa folk med 
förskollärarexamen – dessa skulle vara väldigt 
kompetenta och kunde därför vara färre. Så 
ser det dock inte ut nu. Det blev bara färre 
personal, med varierande utbildningsnivå.

2011 blev Nordens största utbildningsföre-
tag, börsnoterade Academedia, huvudägare 
för Pysslingen. Företaget går med vinst och 
vinsten – som kommer från barnens skolpeng 
– delas ut till aktieägarna. 

 
Hur tjänar man då pengar på barnomsorg 
och skola? För naturligtvis kostar verksam-
heten. Att ha färre personal, mindre lokaler 
och trängre gårdar är några sätt. Ett annat 
är att ha rätt slags elever som kräver mindre 
resurser. När SVT:s Uppdrag granskning un-
dersöker om alla elever är lika välkomna i de 
stora friskolekoncernerna visar det sig att en 
(fiktiv) flicka med bra betyg snabbt får plats i 
en Pysslingägd skola medan en stökig pojke 
med dåliga betyg ett par timmar tidigare 
nekats plats.  

 
Pysslingen AB har ett evenemang för alla 
sina anställda som kallas Pysslingdagen. Jag 
och mina kollegor står i en stor föreläsnings-
sal och lyssnar till chefer och inhyrda förelä-
sare. I pausen serveras lunch och efteråt får vi 
en drinkbiljett. 

Ett år föreläser Academedias för- och 
grundskolechef. Hon säger: ”Vi här uppe mås-
te lyssna på er där nere.” Hon säger: ”Lova mig 
att när vi ses” (när det nu skulle vara) ”berätta 
för mig om de där extra snoriga dagarna. Eller 
dagarna när ni byter fem bajsblöjor.”

En inhyrd föreläsare, Jan Gunnarsson, 
säger att det är vi själva som väljer om dagen 
blir turkos eller grå. Det blir mycket bättre om 
alla väljer en turkos dag, menar han. Det blir 
bättre för dig, dina kollegor och företaget. Det 
handlar om inställning.  

Ett annat år är föreläsaren Manuel Knight 
där. Han presenteras som psykolog och tidi-
gare militär i U.S. Army Special Forces. Knight 
säger åt oss att ställa oss upp. Han pratar om 
hundar och om vikten av att vara lojal mot sitt 

företag. ”If the company tells you to jump, you 
have to jump. Jump!” skriker han och alla, vi 
är flera tusen, hoppar små generade hopp. Vi 
tittar inte på varandra när vi sätter oss.       

Lojalitet mot företaget är alltså viktigt 
inom Pysslingen. Något annat som är viktigt 
är siffror. Det finns ett system som innebär 
att pedagoger från olika skolor inspekterar 
varandras arbete och sedan sätter en siffra 
på olika förmågor och agerande i specifika 
situationer, från 1–6. Detta diskuteras senare 
på ett personalmöte. Framför allt går man 
igenom de tillfällen då en pedagog har fått en 
låg siffra. Man säger inte namnet men alla vet 
ju ändå. Siffrorna skapar en mätbarhet. Allt 
ska mätas och allt ska bli siffror. Och i förläng-
ningen pengar. 

Tillbaka till den där vårdagen (som tyvärr 
inte kändes speciellt turkos). Jag och vikari-
erna sliter för att styra verksamheten åt rätt 
håll, få det att funka. Pengar som kunde gått 
till fler personal, till fasta vikarier, till bättre 
ute- och innemiljö och till material sipprar 
hela tiden iväg in i Academedia. 

Fast när jag befinner mig på jobbet tänker 
jag sällan på Academedia och Pysslingen. 
Barnen är där. Det finns så mycket att göra, 
så många relationer. Det finns magi. Som när 
vi hittar istappar och bestämmer att det är 
diamanter. När ett barn plötsligt klarar av att 
dela med sig av leksaker till andra. När vi har 
disco, när vi sjunger, läser, leker, när barnen 
visar en kompromisslös solidaritet med varan-
dra. När vi har roligare än på alla andra jobb. 
Jag älskar hela konceptet förskola, jag älskar 
att det är kollektivt på ett sätt som inget an-
nat i samhället. Jag älskar alla mina kollegor 
och jag vet att alla som arbetar på förskola 
är såna jävla superhjältar som nästan alltid 
lyckas få det att funka trots förutsättningarna. 

På dagens förskolor kan det vara två 
pedagoger på tio ettåringar. 2,5 pedagoger 
på tjugo 3 till 5-åringar. Hur ska man hinna 
se och respektera alla dessa barns olikheter 
och behov? Hur ska det vara möjligt? Och 
varför? Varför vill vi inte ha fyra pedagoger 
till tio ettåringar? Skulle det vara så orimligt? 
Pysslingens tidigare VD Johan Göterfelt 
säger att de privata förskolorna satte press 
på de kommunala att utveckla sin verksam-
het. Och ja visst. De kommunala har också 
blivit mer företagslika. Mindre personal, mer 
krav på pappersarbete, dokumentation och 
mätbarhet. 

PYSSLINGEN ägs sedan 2011 av academedia, sveri-
ges största utbildningsföretag. academedia ägdes 
länge av Wallenbergsfärens investmentbolag EQt 
men idag är Mellby Gård största aktieinnehavare 
med 20,1 procent. Förutom academedia äger Mell-
by Gård bland mycket annat klädkedjan Kappahl, 
herrkonfektionsföretaget oscar Jacobson, optiker-
kedjan smarteyes och Flowbird, vilka har levererat 
70 procent av världens parkeringsautomater. 
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I badrummet:

HElEN RuNtiNg: Hej, sara Widås, 
infrastrukturstrateg bosatt i Norra 
djurgårdsstaden. vi står i ditt bad-
rum på Bobergsgatan och tittar på 
din tvättmaskin. den är här för att 
hjälpa dig men är också en symbol 
för det nya hyresrättshuset. idag 
hörs viss nostalgi över förlusten av 
den gemensamma tvättstugan; den 
kommunala, delade miljön. men jag 
bor också i ett sådant här nyrenove-
rat hyreshus med egen tvättmaskin 
och det är ganska bekvämt! Har vi 
i de nya hyreshusen förlorat eller 
vunnit något?

sARA WidÅs: Den övergripande 
frågan här gäller egentligen re-
surshanteringen. Det är inte mest 
rationellt att alla ska sitta på sin egen 
tunga massiva apparatur. Tvättma-
skin. Torktumlare. Bara utrymmet 
de kräver och energin som går åt 
för att producera de här fantastiska 
maskinerna. Men komforten! Kom-
forten är fullkomligt obeskrivlig. Som 
förälder, med ett så litet barn som 
en tvååring, kan jag känna att mitt 
barns primära behov är välvilligt in-
ställda vuxna. Och komforten i att ha 
tvättmaskinen i lägenheten – med 
yta för att vika tvätt ovanför och plats 
för torkställ och hela skiten! – det gör 
mig mycket välvillig!

HR: vi står i ett rullstolsanpassat 
badrum som är ganska stort – så 
som vi bygger nuförtiden enligt sis 
krav och nuvarande byggregler. 
men dagens hyreshus är ju rätt så 
dyra! var det någonting som du 
tänkte på när du flyttade in? Det är 
rätt lyxigt, och fint här! Jag antar 
att det med en inkomst kostar 
ganska mycket att bo här. När du 
letade lägenhet, hur landade du 
här i Norra djurgårdsstaden? var 
det med en ekonomisk kalkyl i 
huvudet?

sW: Definitivt! Det var ett kalkyle-
rande som pågick i huvudet under 
många år innan. Men som bostads-
situationen ser ut i Stockholm, vad 
ska man säga. Det finns flera paral-
lella marknader, som hör samman 
givetvis, men som skapar speciella 
förutsättningar och ingen valfrihet 
i någon större utsträckning. Nu har 
jag en unik position i att jag kan  
göra det här.

HR: du är kommunal tjänsteman!

sW: Och med den inkomsten finns 
ändå olika alternativ. Det här lyx-
boendet – för det är ett lyxboende 
– har jag fattat beslutet att klara 
ekonomiskt och det är värt det för 
mig. Kåkens hela genomtänkthet. 
Allt är välplanerat. Det är en lyx och 
en daglig glädje att stå i det här 
monstruösa badrummet med mina 
tidigare erfarenheter och bara dansa.

HR: flyttade du in när du var 
gravid?

sW: Min dotter hade precis fötts! 
Jag tror hon var tre månader när jag 
skrev kontraktet.

HR: om vi pratar om infrastruktur 
som något slags vårdande teknolo-
gi – någonting som tar hand om dig 
– då blir det här huset en teknologi 
som tog hand om dig när du hade 
väldigt mycket på bordet? 

sW: Ja. När jag som ensamstående 
skaffade barn på egen hand. Visserli-
gen med en närvarande familj, men 
att flytta hem till exempelvis min 
mamma har inte varit ett alternativ. 
Norra Djurgårdsstaden har varit en 
alternativ mamma, hos vilken allt 
är fullkomligt serverat. Alltifrån den 
här tvättmaskinen – där kläderna 
bara trillar in, jag behöver inte göra 
någonting – till lägenheten som 
helhet och hela stadsdelen med de 
nyttigheter och glädjeämnen den för 
med sig. 

I lobbyn:

HR: Nu har vi kommit ner med 
hissen och står i lobbyn. det ser 
väldigt high tech ut: välfärdsstats-
high tech?

sW: Det är precis vad det är. De här 
små blinkande ljusen på brevlådan 
ser ut som datorn HAL från filmen 
2001. Man blippar och så får man ett 
rött öga eller ett grönt öga, och då 
vet man om HAL är arg eller snäll, om 
man kan öppna ... och här inne finns 
det plats för mindre paket. Golven 
är varma. Husets infrastruktur är väl 
genomtänkt. Och komforten – luft-
kvaliteten och temperaturen – är hög. 

HR: vi tar oss ut på gatan. Nu hörs 
biltrafiken, det är nog 25 grader 
varmt idag. Bobergsgatan är nästan 
färdigbyggd men fortfarande en 
byggplats. Hur är det att bo i ett 
område som är under konstruk-
tion? du har gjort det i två år.

sW: När vi har haft 30 graders värme 
har det varit hårt att gå med ett 
litet barn utan någon lövskugga de 
sträckor där trädplanteringen inte 
är på plats längs Bobergsgatan ner 
mot Värtan. På dagen när det är 
varmt är man rädd att barnet ska få 
värmeslag. Det blir intensiva urbana 
värmeöar i sådan här miljö. Hettan 
har jag upplevt som problematisk i 
högre utsträckning än luftmiljön eller 
bullret. Men det har inte stört nämn-
värt. Tvärtom är byggandet en ändlös 
källa till glädje för ett barn. Varje 
morgon springer min dotter fram till 
fönstret i vardagsrummet och skriker 
välkommen till traktorn när den 
kommer rullandes klockan sju på 
morgonen, lika glad varje gång.

I Båthusparken:

HR: Nu hör vi vinden. trots att jag är 
stadsplanerare vet jag inte hur jag 
ska beskriva den här platsen som 
sträcker sig ner till vattnet mellan 
ganska höga hus. Är det en gata? 
Är det ett torg? det är rätt blåsigt 
men trevligt ändå. var står vi?

sW: Vi står vid Båthusparken. Jag 
vet inte vad torget heter men man 
ser att väldigt mycket pengar lagts 
på det här fiskbensmönstret (pekar 
på marken). Helt bananas. Det här 
är väldigt mycket planerat delat ut-
rymme (shared space). Hundar, barn 
och bilar ska tumla om varandra i 
en lycklig röra. Det är fullkomligt 
livsfarligt.

HR: det kommer en bil just nu!

sW: Ja, precis! Med lite för hög has-
tighet. Och så har vi en lekplats här 
och det delade utrymmet. Bilarna 
fattar inte att det är gångfartsom-
råde och ungarna springer rakt ut för 
inget signalerar att det här är gatan. 
Allt man har lärt dem om att ”här är 
gatan, här går bilarna” är satt ur spel 
här. Ungarna bara kutar rakt ut. Det 
är en god tanke bakom och fortfa-
rande en trevlig plats, men också 
jävligt farligt.

HR: vi är långt ifrån miljonprogram-
mets trafikseparering. Det här är 
dess antites. Här ligger en basket-
plan och en lekpark. vem har beta-
lat för det här? Är det kommunen?

sW: Jag vet inte hur de har löst det 
tekniskt med exploateringsavtal 
eller liknande, eller om de tar ut sina 
avgifter genom markköp eller vad, 
men det är ju exploateringen som 
finansierat det. Oavsett hur man 
har konstruerat det så har den här 
intensiva exploateringen pröjsat för 
enormt påkostade allmänna platser. 

En sak som är lite spännande 
under den här intensiva exploate-
ringen är nu under corona när alla 
jobbar hemifrån. Ta det där huset till 
exempel, ett niovåningshus. Alla som 
bor där är hemma hela dagarna nu 

och måste gå ut och fortsätta upp-
rätthålla sina medelklassvanor och 
köpa surdegsbröd och andra god-
saker. Det blir att de gör det i kvar-
teret. Butiken där (pekar ut ett litet 
surdegsbageri), har löst likviditeten 
för hela Stora Skuggans Värdshus. 
För att corona kom och alla började 
köpa 20 000 surdegslimpor per dag 
här. Samma sak med cykelaffären. 
Den öppnade precis innan corona. 
Booming business! Booming!!!

HR: som manhattan!

Vid Husarviken:

HR: Nu står vi vid en bäck? Eller 
vik? jag tittar ut och ser en bad-

RESURSSlÖSERI EllER KOMfORT? 
Stadsplaneraren Sara Widås, boende i Norra 
Djurgårdsstaden, tar med Stockholmstidning-
ens Helen Runting på vandring från sitt stora 
badrum med egen tvättmaskin och torktumlare, 
genom stadsdelen.

Barnets infrastruktur
iNtERvju mEd sARA WidÅs

Lekplats längs Husarviken i etapp Norra 2. 
Foto: stocKHoLMs stad, 2017.

Golvstenar i fiskbensmönster vid Båthus-
parken, Norra Djurgårdsstaden.  
Foto: stocKHoLMs stad, 2019.

Allt är välplanerat. 
Det är en lyx och en 
daglig glädje att stå i 
det här monstruösa 
badrummet med mina 
tidigare erfarenheter 
och bara dansa.
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brygga. det är väldigt grönt här. 
Det finns skugga. Och bebisar 
överallt som skriker i sina barnvag-
nar. jag har sett tusen bebisar på 
vår korta promenad. känns det som 
du är en del av ett stort community 
av föräldrar?

sW: Jag sitter ofta och skrattar med 
grannföräldrar över hur härligt det är 
med segregerade områden när man 
tillhör majoriteten. Det är ju ashärligt 
när man själv har barn att bo nå-
gonstans där det bor väldigt många 
barn. Det finns typ inte ett hushåll 
utan barn i den här stadsdelen.

HR: När du pratar om segregering 
utgår jag ifrån att du menar folk 
med en viss typ av hushållsbildning, 
men det är också väldigt vitt här.

sW: Det är det, tveklöst. Vi skrattar 
väl från något slags självmedveten-
het om det. Det är problematiskt på 
flera plan. Det är en väldigt väldigt vit 
stadsdel med relativt höga inkom-
ster. Eller bland de högsta i Sverige. 
Och en kompakt kärnfamiljsnorm. 
Det finns typ knappt några ... typ 
inte ens någon som är synligt gay. 

HR: Avviker du som ensamstående?

sW: Jag känner inte till någon annan 
ensamstående förälder i den här 
stadsdelen. Jag har inte träffat en 
enda på två års tid här. Som ett av de 
stora barnen sa med självklarhet när 
jag och min dotter skulle gå hem från 
förskolan häromdagen: ”Alla har en 
mamma, alla har en pappa!” Annars 
är barn i den åldern – fyraårsåldern – i 
en stad numer ganska medvetna 
om att det inte behöver vara så. De 
brukar numer aktivt få lära sig att 
prata om att Kalle har två pappor” 
och liknande. I den här stadsdelen är 
det inte alls så. Det är en mamma, en 
pappa och ett eller två barn.

HR: vi är båda stadsplanerare. vi 
utbildades under 2000-talet med 
ideal om att försöka uppnå en 

blandad stad genom vårt arbete. 
På olika sätt, där det kanske mest 
ytliga är att alla byggnader ska se 
varierade ut. men på ett djupare 
plan finns en idé om att vi ska ska-
pa stadsdelar som har en gradient 
när det gäller inkomst, bakgrund, 
hushållsform, upplåtelseform. jag 
har alltid undrat vad som händer 
i framtiden med sådana områden 
som är väldigt homogena: kommer 
de lösa upp sig? kommer idealen 
de byggts utifrån att existera och 
fortsätta? 

vad tror du om Norra djurgårds-
stadens framtid? finns det inlås-
ningsmekanismer här om vi pratar 
infrastruktur?

sW: Inlåsningen här ligger inte i den 
fysiska infrastrukturen utan i våra 
affärsmodeller och ekonomiska kon-
struktioner. Och vilka förutsättningar 
vi skapar för vilka grupper att efter-
fråga vad. Här har man haft med sig 
Stockholm stads krav på 50 procent 
hyresrätt-bostadsrätt, det har levere-
rats, men det övergripande har inte 
varit social hållbarhet eller kopplat 
till, vad ska man säga, någon bredare 
mångfaldstanke, utan att stadsdelen 
ska vara världens mest miljövänliga. 
Det är den målsättning man jobbat 
mot. Inom det kan jag se att de har 
levererat makalösa kvaliteter.

Den här stadsdelen är ett bra 
exempel på människans förmåga att 
lösa uppgifter. Ett gäng superproff-
siga människor har fått en uppgift 
och levererat utifrån den målbild 
man har haft. Målbilden har inte 
innefattat olika inkomstgrupper, och 
jag tycker också att det är lite märk-
ligt att det är så kärnfamiljsinriktat. 
Det är jag förvånad över! Utifrån de 
ekonomiska konstruktionerna har 
jag inte riktigt kunnat nysta i varför 
bara (heterosexuella, reds anm) 
kärnfamiljer söker sig hit.

I återvändsgränden:

HR: Nu har vi kommit till en liten 
cul-de-sac, en återvändsgränd. 

det är ganska betongigt här 
och jag tittar på tre ... är det 
matavfallsdammsugare?

sW: (skrattar) Det är ett sopsugs-
system med tre fraktioner!

HR: det är roligt att fortsätta 
diskussionen om barn och resurs-
användning i Norra djurgårdssta-
den här bredvid sopsugssystemet. 
i likhet med Hammarby sjöstad har 
Norra djurgårdsstaden kritiserats 
för sin konsumtionsnivå när mål-
sättningen var att vara miljövänlig. 
Hur känns det? känner du dig 
utsatt för kritik bara i och med att 
du bor här? finns det någon grund 
för kritiken?

sW: Ja, det är klart! Sambandet 
mellan inkomst och konsumtions-
nivå går inte att förneka. Det är 
med självklarhet så. Sedan finns 
det samtidigt folk som har flyttat 
hit med en väldigt hög ambition att 
tänka hållbara material och liknande, 
man kanske köper läderväska med 
vegetabilgarvat läder utan krom. 
Medan man också kör en SUV (ben-
sintörstig stadsjeep, reds anm) eller 
framför allt bor i en stor lägenhet 
med i genomsnitt 56 kvadratmeter 
per person eller vad det nu är – jag 
bara gissar nu – för att inte tala om 
ens omfattande resor och skyhöga 
konsumtion. En svår puck!

HR: vi har vandrat genom en rad 
fina offentliga platser. Det verkar 
finnas gott om platser där folk kan 
vara tillsammans, träffas, bilda 
något slags community. finns det 
någon kooperativ tanke här? i och 
med att det är ett väldigt barnrikt 
område och ganska avskilt från 
resten av staden. Hjälps folk åt? 
Eller köps tjänster bara in? Hur är 
det community-mässigt?

sW: Något som jag pratat med 
kompisar i området om, är att när 
man har barn som går på samma 
skola, eller något liknande, samlas 

folk kring det. Det är mycket ”Vi är 
trygga i vårt kvarter”-stämning här. 
Alla pratar alltid med alla på lekplat-
sen. Så om man har barn har man ett 
grönt kort för att delta. Hur det upp-
levs av folk som inte har barn kan 
jag inte uttala mig om, men jag kan 
tänka mig att det känns svårt. Innan 
covid var folk väldigt självtillräckliga 
här – alltså du knackar inte på gran-
nens dörr för att få hjälp med att 
handla om du blivit sjuk! Du bestäl-
ler någonting på nätet och någon 
levererar. Här bor kärnfamiljer med 
kapital nog att köpa sig tjänster, det 
praktiska behovet av varandra finns 
inte. Men likafullt har människor en 
längtan efter gemenskap. Den dyker 
upp tydligt runt barnen.

Vid bron:

HR: vid slutet av promenaden har 
omgivningens bebisar bytts ut mot 
hundar. ganska många är olika 
slags bulldogs, småpudlar och eng-
elska vattenhundar, som obamas 
hund, som springer runt. 

jag ska aldrig titta på Norra 
djurgårdsstaden igen utan att 
tänka: mAmmA!

sW: Jag vill berätta en sak innan 
vi avslutar. När jag var här med 
en kompis för fyra år sedan och 
drömde om att flytta hit satte vi oss 
på bryggan där ute vid vattnet med 
en pizza. Det var stilla. Träden böjde 
sig över vattnet. En liten bris. Och 
min kompis sa: ”Vad lyxigt! Som ett 
hospice för miljardärer.”

:: Sara Widås är infrastrukturstrateg och 
boende i Norra Djurgårdsstaden.

Jag känner inte 
till någon annan 
ensamstående 
förälder i den här 
stadsdelen. Jag har 
inte träffat en enda 
på två år. Det är 
mycket ”Vi är trygga 
i vårt kvarter”-
stämning här. Alla 
pratar alltid med  
alla på lekplatsen.  
Så om man har barn 
har man ett grönt 
kort för att delta.

Lekplatsen vid Båthusparken, Norra Djurgårdsstaden. Foto: stocKHoLMs stad, 2019.
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Under en människas livslopp genomgår 
hon otaliga produktions- och reproduk-
tionsprocesser. Med tanke på reproduk-
tionsbegreppets cykliska innebörd blir 
därför varje försök att spåra dess ur-
sprung enbart en analytisk ansats. Men 
för att kunna fullfölja textens syfte, att 
klargöra reproduktionsbegreppets olika 
användningsområden och därmed belysa 
de processer som står utanför kapitalets 
logik, kommer jag börja vid en människas 
tillblivelse och följa hennes väg genom 
samhället. För att ytterligare förtydliga 
argumenten tas även hjälp av fantasibe-
greppet. Genom att utgå från den mänsk-
liga föreställningsförmågan som något 
antropologiskt givet, transhistoriskt, som 
dock alltid omsätts i konkreta praktiker, 
kan en desto mer historiskt specifik för-
ståelse för reproduktion utarbetas. Följ-
aktligen kan även en skarpare distinktion 
av reproduktionsbegreppet hjälpa oss att 
se kapitalets utsida, det vill säga en ho-
risont bortom det nuvarande systemets 
verklighet.

1. ExISTENTIELL REPRODuKTION

Till att börja med blir det kommande bar-
net till – genom den reproduktiva akten, 

oavsett om den är helt igenom biologisk 
eller delvis teknisk produceras hon – av 
slump, misstag eller planering. Sedan 
föds hon in i en strukturerad värld där 
hon redan under sina första minuter ska 
mätas och klassificeras. Hennes längd, 
vikt, kön och nedkomstens klockslag. 
Hon kommer, i de flesta fall, ges ett 
personnummer för att kunna inlemmas 
i samhällsgemenskapens infrastruktur. 
Redan från första stund intar således 
barnet en officiell plats i världen. Under 
sitt första levnadsår upptäcker barnet 
sina konturer och börjar lära sig socialt 
samspel – först via kroppens rörelser 
och stämningar, sedan genom språk och 
abstrakta symboler. Snart får de tidigaste 
relationerna en avgörande betydelse och 
den omgivande massan börjar, i takt med 
den egna tillblivelsen, framträda och få 
skärpa. Under kommande år utvecklas 
världen i både vid och djup mening. Bar-
net, är det tänkt, ska så småningom lära 
sig navigera i en social verklighet. 

Genom att bli föremål för rutinmäs-
siga omsorgspraktiker men också genom 
den egna leken och fantasins utforskande 
skapas en oavbruten kedja av händelser 
runtom och inuti barnets värld. Leken 
blir barnets sätt att imitera, praktisera, 
utmana och experimentera med det be-

kanta såväl som det outforskade. Med 
hjälp av artefakter och inbillningsför-
måga lär sig barnet förhoppningsvis att 
samsas med andra, förstå sina gränser, 
härbärgera sina känslor och forma sina 
principer. Detta oavsett om det rör sig 
om lek med dockor, lego, käpphästar, 
pinnar eller kapsyler; oavsett om det 
handlar om kurragömma, leka doktor 
eller mamma-pappa-barn. Imitationen 
och möjligheten att avbryta leken ger 
barnet möjlighet att pröva sina fantasier i 
självbestämda proportioner. Så är barnet 
själv med och formar sin utveckling[1].
Det behövs knappast påtalas att det rå-
der så pass skilda levnadsvillkor för barn 
runt om i världen att det nästintill är ett 
idealtillstånd som här beskrivs[2]. Som 
meningssökande varelser med förmåga 
till avancerad bearbetning av tid, rum 
och relationer ingår det i barns erfaren-
het att låta nyfikenhet och kreativitet 
forma konkreta möten med omvärlden. 
Men beroende på de betingelser som 
omgärdar barnet – må det vara familjens 
eller samhällets resurser eller den ome-
delbara sociala miljö som barnet befin-
ner sig i – kommer hon att kunna bejaka 
dessa drifter i varierande grad.

Den identitet som barnet formar ge-
nom observation och lek, imitation och 
experiment, är en del av den mänskliga 
reproduktionens existentiella dimension. 
Det vill säga, det djupt grundläggande och 
personliga tillblivande som sker i samspel 
med omgivningen. Här kan vi med hjälp 
av Marx förstå vad som särskiljer män-
niskan från andra djur:

Djuret formar endast sin produkt 
efter sin arts måttstock och behov, 
medan människan vet att producera 
efter varje arts mått och överallt kan 
använda objektets inneboende mått; 
människan formar därför sin produkt 
även enligt skönhetens lagar. 

Just i bearbetningen av objekt-
världen hävdar sig därför människan 
verkligen som ett artväsen. Denna 
produktion är hennes verksamma art-
liv. Genom den framstår naturen som 
hennes verk och hennes verklighet. 
Arbetets objekt är därför att objekti-

vera människans artliv, på så sätt att 
hon inte bara som i medvetandet intel-
lektuellt, utan i praktiken fördubblas 
och att hon därmed kan betrakta sig 
själv i en av henne skapad värld[3].

Till den existentiella reproduktionen hör 
dock inte enbart den själsliga utveck-
lingen. Här ingår även mer biologiska 
och fysiska behov, liksom känslomässiga 
och sexuella drivkrafter som samspelar 
med den mellanmänskliga och kulturella 
utvecklingen. Liksom för djuren ligger 
det i människans väsen att äta, sova, söka 
skydd, värme och uppehälle – även män-
niskan är ett djur; även om djur inte är 
människor – samtidigt som vi genom ge-
mensam verksamhet också ständigt fyller 
på historien med nya sociala skeenden 
och kulturella specificiteter.

Blir du lönsam lilla vän? frågade sig konstnären 
Peter Tillberg i en känd klassrumsmålning från 
1970-talets början. Sociologen Majsa Allelin frågar 
istället: Hur reproduceras en människa? I sällskap 
av bland andra Karl Marx och Rosa Luxemburg 
tar Allelin oss med på barnets färd genom 
samhället med hjälp av fantasibegreppet, leken 
och den mänskliga föreställningsförmågans 
existensiella reproduktion. Vi följer barnet från 
att det mäts minuterna efter nedkomsten 
genom den sociala reproduktionens skolning 
och utgallring i det kollektiva livet, för att avsluta 
med den ekonomiska reproduktionen. Barnet 
varde människa!

Reproduktion och fantasi
– Om människans tillblivelse
:: mAjsA AllEliN

Till att börja med blir 
det kommande barnet 
till – genom den 
reproduktiva akten, 
oavsett om den är 
helt igenom biologisk 
eller delvis teknisk 
– av slump, misstag 
eller planering. 
Sedan föds hon in 
i en strukturerad 
värld där hon redan 
under sina första 
minuter ska mätas 
och klassificeras.

i och med avgörande reformer under början av 
1990-talet har villkoren för enskilda skolor förändrats 
avsevärt. Genom en långt gången marknadsanpass-
ning har skolor ställts i en konkurrensrelation gente-
mot varandra vilket i kombination med ett förändrat 
betygssystem skapat förväntningar på enskilda skolor 
att uppvisa goda betygsresultat. idag förväntas elever 
välja skola på en marknad och skolor konkurrerar om 
elever genom en så kallad skolpeng. 

Även om den obligatoriska skolan alltid brottats 
med olika problem fanns det under grundskolans 
första tid, 1960–1990, ännu inga skolföretag som 

konkurrerade med de offentliga skolorna och skolans 
styrning hade ännu inte genomgått den så kallade  
kommunaliseringsreformen. idag är situationen 
en annan. Med privat konkurrens och tilltagande 
segregation mellan elevgrupper förstärks behovet av 
att förstå skolans roll för den sociala reproduktionen 
ytterligare. 

omförhandlandet av de samtida elev- och lärarrol-
lerna följer det övergripande samhällets förändrade 
produktionsförhållanden och sociala struktur. det 
ökade egenansvaret förekommer inte bara i sko-
lans värld, utan återfinns i flera livsområden och har 

hävdats tillhöra senkapitalismens samhällspolitiska 
styrning, som också kallas nyliberalism /…/ vilke[n] för 
elever bland annat inneburit att förmågor som an-
passningsbarhet och möjligheten att på egen hand 
reflektera över och lösa problem framhållits som allt 
viktigare. 

dels är skolan en kommunal angelägenhet, dels är 
den styrd av nationell utbildningspolitik som i sin tur 
hänvisar till globala strukturer och hämtar inspiration 
från och inte sällan formuleras i relation till interna-
tionella policysammanhang. dessutom villkoras den 
pedagogiska praktiken av specifika ekonomiska, 

SKOLHISTORIA
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2. SOcIAL REPRODuKTION

Dessa gemensamma verksamheter utgör 
grunden för social reproduktion. Denna 
andra reproduktionsform svarar således 
mot de betingelser och effekter som upp-
står i det kollektiva livet. Av den anled-
ningen sker social reproduktion oavsett 
samhällsform, och därför är den också 
lika oundviklig som existentiell repro-
duktion även om graden av återskapande 
(re-produktion) och förnyelse av de soci-
ala relationerna kan se olika ut och fyllas 
med olika innehåll genom tid och rum. 

Redan under sitt första levnadsår har 
barnet hunnit komma i kontakt med ett 
antal samhällsinstitutioner, som vård och 
förskola, Skatteverk och Försäkringskas-
sa. Dessa samhälleliga kontaktytor, vilka 
kan förstås som kontrollinstanser, syftar 
till att säkerställa att barnet förvandlas 
till en samhällsmedlem. Naturligtvis rå-
der en relativ autonomi för hushållen – 
ännu är kontrollsamhället inte utvecklat i 
enlighet med dystopiska skildringar som 
återfinns i exempelvis Karin Boyes Kallo-
cain eller George Orwells 1984, även om 
en av världens största stater i skrivande 
stund använder big data för att utveckla 
ett omfattande övervakningssystem – 
Social Credit System – för att bedöma 
befolkningens sociala kreditvärdighet. 
För att tala både med och mot Michel 
Foucault, undgår inte ens de mest pri-

vilegierade eller normativt inordnade 
individerna den grundläggande biomak-
ten[4]. Registrering, klassificering och 
uppföljning är numera delar av allas våra 
liv. Regleringen, sanktionerna och åtgär-
derna är däremot grovt snedfördelade 
genom historien. Den svenska polisens 
kartläggning av romer är bara ett konkret 
exempel på detta.

Utöver den biomakt som ska säker-
ställa barnets församhälleligande på by-
råkratins formaliserade nivå, ingår det i 
den sociala reproduktionen att på mer el-
ler mindre informella sätt, i eller utanför 
institutioner, upprätthålla sådana struk-
turer som återskapar samhälleliga rela-
tioner. Må det handla om sociala klasser, 
relationen mellan kvinnor och män, eller 
rasmaktsordningen. På senare tid har 
exempelvis en ny våg av antirasistiska fe-
minister åter mobiliserat kring begreppet 
social reproduktion i syfte att belysa just 
detta[5].

Det finns en särskild samhällsin-
stitution som har en mycket fram-
trädande roll i barnets liv, där dessa 
strukturer samverkar, nämligen skolan. 
Det år barnet fyller sex år uppstår hennes 
första samhälleliga plikt (notera att detta 
sker långt innan hon blivit myndig): att 
närvara vid det formella utbildnings-
väsendet. I den formella skolningens 
uppdrag ingår att församhälleliga den 

unga generationen efter bestämda rikt-
linjer. Här ska hon lära sig den liberala 
demokratins värdegrund, hon ska lära 
sig att prestation och bedömning utgår 
från individualistiska förklaringsmodel-
ler och att sorteringen under vägen är 
ett objektivt, meritokratiskt verktyg. Hon 
ska också skolas in i den uppdelning mel-
lan intellektuellt och manuellt arbete som 
genomsyrar den samhälleliga arbetsdel-
ningen. Kort sagt kan det formella utbild-
ningsväsendets systematiska utgallring av 
de lägre klassernas barn, dess så kallade 
symboliska våld, stå som exempel på en av 
samhällets mest omfattande institutioner 
när det gäller social reproduktion[6].

En central kritik mot skolan som 
samhällsinstitution, bland annat inom 
sociologin, har varit att den inte förmår 
tillvarata eller ens ta hänsyn till elevernas 
livsvärld och meningsskapande, varför 
det vore orättvist att likställa utbildning 
med att vara bildad. Vidare menar kri-
tisk utbildningsforskning att läroplaner 
och skollagen är ideologiska produkter, 
framskrivna på den realpolitiska arenan, 
liksom att de som arbetar i skolan till stor 
del kommer från samhällets mellanskikt 
och därför återskapar den borgerliga ide-
ologin i mötet med eleverna. Som lösning 
går därför vissa kritiker så långt som att 
förespråka deschooling, avskolning[7].

Men med hänvisning till männis-
kans fantasiförmåga kan detta knappast  

betraktas som en ”lösning”. Tack vare 
denna förmåga kan barnet omöjligen stö-
pas efter en given mall. Även om det är  

Redan under sitt 
första levnadsår 
har barnet hunnit 
komma i kontakt 
med ett antal 
samhällsinstitutioner, 
som vård och 
förskola, Skatteverk 
och Försäkringskassa. 
Dessa samhälleliga 
kontaktytor syftar 
till att säkerställa att 
barnet förvandlas till 
en samhällsmedlem. 

omgivande sociala och historiska relationer. Varken 
eleverna eller lärarna möter varandra eller skolorgani-
sationen som blanka blad eller utifrån färdiga roller; 
det uppstår oundvikligen sociala band och de invol-
verade måste ständigt se till att hålla en balans mel-
lan att mötas som medmänniskor och i rollerna som 
exempelvis ”elev” och ”lärare”, roller som dessutom 
ständigt omformuleras från politiskt håll. 

Redan under 1970-talet började det talas om den 
svenska skolans kris, vilket på sikt legitimerade och 
ledde fram till ett antal reformer som marknadsan-
passade skolan i början av 1990-talet. Privatisering 

och kommodifiering har skett genom att öppna för 
privata aktörer att bedriva skolverksamhet, liksom 
möjligheten att gå med skattefinansierad vinst. 
Finansialiseringen har skett genom att de största 
privata aktörerna blivit börsnoterade, drivs av risk-
kapitalbolag och har utländska ägare och investerare. 
det går även att skönja nykonservativa drag i skolans 
värld. Med den senaste skollagen (sFs 2010:800) 
infördes exempelvis hårdare straff för målsmän till 
olovligt frånvarande elever liksom inskrivningen av 
skolk i terminsbetyget och frågan om ordningsbetyg 
har med jämna mellanrum rests. 

NOT: Texterna är hämtade ur Majsa Allelins avhandling 
Skola för lönsamhet. Om elevers marknadsanpassade vill-
kor och vardag (2019), där hon följer två årskurs 9-klasser, i 
en kommunal respektive fristånde skola i Göteborg. Allelin 
intresserar sig för de övergripande samhällsstrukturernas 
inverkan på den enskilda skolan, i grundskolan, samt hur 
elever förväntas möta skolans decentraliserade och nyli-
beralt inriktade arbetssätt. Elevers och lärares handlingar 
och resonemang förstås mot bakgrund av de enskilda 
skolornas organisationer och de större sociopolitiska 
sammanhang och kontexter som elever, lärare och skolor 
befinner sig i. Utdragen är något kortade och akademiska 
referenser är utlyfta. Dessa publiceras i sin helhet på Moss-
utställningars hemsida för den som vill läsa vidare.

En kommunal gymnasieskola från början av 1900-talet i ett svenskt innerstadsområde. Foto: MaJsa aLLELiN, 2018.
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rimligt att betrakta läroplanen och skol-
lagen som ideologiska produkter finns 
det – med hänvisning till den manuella 
och intellektuella arbetsdelningen i sam-
hället i stort – trots allt få arenor som 
explicit avsätter resurser och formulerar 
mål för individuell utveckling och kun-
skapsproduktion på samma sätt som 
det formella utbildningsväsendet. Här 
får eleverna ett reellt utrymme att under 
lång tid och på systematisk väg – i mötet 
med en relativt autonom professionskår 
(lärarna) – undersöka okända frågor[8]. 
Vad detta utrymme fylls med för innehåll, 
på vilket sätt innehållet är organiserat 
och strukturerat – det vill säga; vilka vär-
den och kunskaper som förmedlas, vilka 
pedagogiska metoder som används – bör 
vara föremål för kritisk granskning. Att 
skolan exempelvis till övervägande del 
är teoretiskt inriktad och därmed missar 
viktiga former av mer praktisk inlärning 
och utveckling, står utom tvivel. Jag upp-
muntrar alltså inte en okritisk hållning 
mot skolan som samhällsinstitution, men 
en som trots allt ser värdet av att nyttja 
de samhällsresurser som står till buds. I 
bästa fall lyckas eleven – med hjälp av lä-
raren – berikas med nya erfarenheter och 
ny förståelse inför sig själv och sin om-
värld. I bästa fall kan kunskapen, det vill 
säga den gemensamma bearbetningen 
av världen, försätta eleven i nya, oanade 
tankespår; fortsätta att stimulera fanta-
sin. Att förespråka avskolning vore att 
frånta de offentliga resurser som trots allt 
tillsatts aktiviteten kunskapsförmedling. 
Att frånta unga denna offentligt drivna 
aktivitet skulle i nästa led förstärka den 
sociala reproduktionen, eftersom var och 
en skulle lämnas till att på egen hand 
organisera ett (i bästa fall kreativt) kun-
skapsutvecklande utrymme. 

Istället för att avskaffa den offentliga 
utbildningsinstitutionen bör vi alltså, en-
ligt min mening, arbeta för att den ska 
vara meningsfull och utvecklande. För 
tillfället står denna önskan emellertid i 
djup kontrast med barnets skolvardag. 
Utöver att vissa elevgrupper systematiskt 
slås ut präglas skolan av ett ekonomiskt 
diktat som genomsyrar dess samhälle-
liga uppdrag, nämligen förväntan om att 
eleverna snart ska delta på arbetsmark-

naden utifrån sina ”meriter” – en idé som 
knappast undgår någon elevgrupp.

3. EKONOmISK REPRODuKTION

Med det sagt är vi framme vid den tredje 
och sista reproduktionsformen: eko-
nomisk reproduktion. Den tredje och 
sista reproduktionsformen är liksom de 
två övriga anakronistisk så till vida att 
alla samhällen som har i syfte att or-
ganisera en befolkning kräver ett visst 
resursfördelningssystem – må så vara 
genom slavekonomi, merkantilism eller 
statskommunism. Men då barnet lever i 
en västerländsk samtid är det kapitalets 
rationalitet som villkorar dess utform-
ning. Så snart barnet avklarat skolgången 
och lämnat barndomen bakom sig, så 
snart hon blivit myndig och försörjnings-
skyldig – efter att ha passerat byråkratins 
infrastruktur och socialiserats in i en om-
värld som gör henne till bärare av diverse 
värderingar, intressen, och handlings-
mönster – är det nu dags för det tidigare 
barnet att äntra den samhällsgemenskap 
som angår oss alla: lönearbetet. Här för-
väntas hon omsätta sin arbetskapacitet, 
sin vitala energi, i syfte att reproducera – 
och därmed ackumulera – kapitalet. 

Här ska hon ingå i ett avlönat eller 
oavlönat, produktivt eller reproduktivt 
arbete. Dess form kan med andra ord va-
riera, men relaterar på ett eller annat sätt 
till det kapitalistiska produktionssättet. 
Som hemmafru, hänvisad till obetalda 
sysslor, deltar hon i det reproduktiva 
arbete som möjliggör den inkomstförsör-
jande partnerns arbetskraft. Som lärare i 
en offentligt driven skola är hon förvisso 
avlönad, och deltar i den reproduktiva 
sfären genom att skola kapitalets framti-
da arbetskraft. Som lärare i en privatägd 
och vinstdrivande skola står hon inte en-
bart i en indirekt förbindelse med kapita-
let, hennes arbetskraft har nu omedelbart 
underställts mervärdesproduktionen och 
är därför produktiv. Som diskare utan 
kontrakt i köket till en restaurangkedja 
är hon inte formellt avlönad, men bidrar 
omedelbart till kapitalets produktion och 
reproduktion. Som frisör på skönhets-
salong är hon avlönad och deltar i kapi-
talets produktion och reproduktion. För 
den ekonomiska reproduktionen kom-
mer alltså arbetet i många former, men 
har det gemensamt att de relaterar till 
den kapitalistiska produktionen antingen 
direkt eller indirekt.

Den ekonomiska reproduktionen, i 
detta fall kapitalets, uppehåller sig endast 
vid detta systems fortlevnad, det vill säga 
ständig kapitalackumulation. Det stäm-
mer att det i ackumulationsprocessen 
råder en växelverkan mellan produktion 
och reproduktion; att de åtföljer varan-
dra. Men det förändrar inte faktumet att 
reproduktionen i denna sfär enbart syftar 
till att möjliggöra ny produktion. Hur 
går då detta till? ”Produktionen är alltså 
omedelbart konsumtion, konsumtionen 
är omedelbart produktion. Bägge är ome-
delbart sin motsats. Men samtidigt finns 
det en förmedlande rörelse mellan dem”, 
skriver Marx i Grundrisse, skisserna till 
Kapitalet[9]. Vad består denna förmed-
lande rörelse av? Hur går den till?

Vänder man sig till Rosa Luxemburg 
finner man att det kapitalistiska pro-
duktionssättet av nödvändighet kräver 
icke-kapitalistiska områden för att ex-
pandera, mer exakt nya territorier, nya 
naturresurser och ny arbetskraft genom 
imperialism[10]. Vänder man sig till Da-
vid Harvey sker liknande processer också 
innanför avancerade kapitalistiska stater 
genom ”ackumulation genom fråntagan-

de”, det vill säga genom privatisering och 
finansialiseringstendenser[11]. Med avse-
ende på fantasibegreppet som tidigare har 
belysts först genom leken, sedan genom 
bildningen, kommer Luxemburgs och 
Harveys betoning på ackumulation att 
förlängas genom att fokusera på kapita-
lets immanenta sätt att expandera genom 
innovation.

För att reproducera kapitalet behövs 
– utöver fysisk expansion – en ständig 
förnyelse av dess produktionssätt, sätt 
att organisera arbetskraften, användning 
av maskiner och verktyg, dess transpor-
ter, lagerrutiner, lokalisering, och så 
vidare. Allt detta faller inom kapitalets 
tekniska utveckling, det vill säga innova-
tionen[12]. Istället för att befinna sig i ett 
utbildningsväsende som blickar ut mot 
kapitalets grundläggande behov (mest 
tydligt genom det relativt nya begreppet 
entreprenöriellt lärande), står det tidi-
gare barnet nu i ackumulationens kun-
skapstörstande gap. 

Med hänvisning till den samhälle-
liga arbetsdelningen utgår jag från 
att det vuxna barnets yrke är ett så 
kallat kreativt sådant. I hennes dag-
liga arbetsuppgifter ägnar hon sig åt att 
utveckla nya tekniker för effektivare varu-
produktion, kanske arbetar hon på före-
tagets avdelning för Research & Develop-
ment (R&D). Under kapitalismen stöps 
den mänskliga förmågan till fantasi efter 
lönsamhetsprinciper och tillväxtmål. I 
likhet med leken imiterar och utmanar 
det numer vuxna barnet det bekanta, vil-
ket i mer eller mindre självbestämmande 
proportioner också innebär ett experi-
menterande av det outforskade – men 
nu i företagets tjänst. I likhet med (ut)
bildningens process får hon på systema-
tisk väg lära sig om sådant hon inte vet, i 
syfte att nå nya konkurrensfördelar. Hon 
avyttrar sin fantasi åt sina arbetsköpare.

***

Genom att följa barnets tidsrumsliga resa 
genom livet kunde tre reproduktionspro-
cesser urskiljas. Den existentiella repro-
duktionen belyser de mer grundläggande 
betingelserna som vi måste säkerställa 
som biologiska och andliga varelser. Den 
sociala reproduktionen belyser, för att 
tala med Georg Simmel, samhällets form 
och innehåll: alla de institutioner (staten, 
familjen, skolan, kyrkan, företagen, me-
dierna, etcetera) och sociala strukturer 
(såsom patriarkatet och rasismen) som 
villkorar våra handlingsmönster och möj-
ligheter. Slutligen trädde barnet in i den 
ekonomiska reproduktionen – kapitalets 
reproduktion – som inte liknar något ti-
digare produktionsförhållande på grund 
av sitt ständiga ackumulationskrav, en 
konstant växelverkan mellan produktion 
och reproduktion. 

Inom varje dimension av denna repro-
duktion finns ett antal nödvändiga lagar, 
som mervärdesproduktionen, fortsatt na-
tivitet, behovet av vila, liksom normativa 
sätt att organisera oumbärliga behov på. 
Med hjälp av vår gemensamma förmåga 
att i växelverkan mellan handling och bli-
vande föreställa oss ett bättre, mer rätt-
vist eller annorlunda tillstånd, inverkar 
de olika dimensionerna av reproduktion 
på varandra. Hur vi samexisterar och 
möts som sociala och politiska varelser i 
kampen om den sociala reproduktionen 
påverkar den ekonomiska produktionen, 
vilket i sin tur påverkar villkoren för att 
överhuvudtaget existera som biologiska 
varelser, som vår hälsa och vårt välmå-
ende. I praktiken sammanvävs de tre 

dimensionerna av reproduktion till en 
helhet som både bär på mänsklig mening 
och olycka.

:: Majsa Allelin forskar och undervisar i 
socialt arbete vid Södertörns högskola. 
Hennes forskningsämnen rör frågor om 
klass och etnicitet/rasifiering, liksom eko-
nomisk politik och välfärdsfrågor. Texten 
är en pågående vidareutveckling av hen-
nes avhandling Skola för lönsamhet. Om 
elevers marknadsanpassade villkor och 
vardag (Arkiv förlag, 2019).
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I bästa fall lyckas 
eleven – med hjälp 
av läraren – berikas 
med nya erfarenheter 
och ny förståelse 
av sig själv och sin 
omvärld. I bästa 
fall kan kunskapen, 
den gemensamma 
bearbetningen av 
världen, försätta 
eleven i nya, oanade 
tankespår; fortsätta 
att stimulera 
fantasin. 

Forts. Reproduktion och fantasi, Majsa Allelin
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Begreppet miljörasism 
– Att kartlägga vägs ände
:: mARcus fiNBom

Röda korsstygn: Områden med en högre 
koncentration av farliga luftpartiklar
Svarta korsstygn: Den planerade sträckan 
för Förbifart Stockholm
Blå korsstygn: Områden med valdelta-
gande under 65 %
Gula korsstygn: Områden med medianin-
komst under 225 000 kr per år
Gröna korsstygn: Områden med en 
befolkningstäthet på över 900 barn per 
kvadratkilometer

luftföroreningarna från motorvägsprojek-
tet förbifart stockholm kommer hårdast 
att drabba områden med en medianin-
komst på 19 000 kronor i månaden. detta 
råkar också vara stockholms barnrikaste 
områden. Hur blev det så? med start i 
begreppet miljörasism tar trafikplaneraren 
och aktivisten marcus finbom med oss på 
en tur mot vägs ände.

Begreppet environmental racism växte fram 
bland sociala rörelser i USA under 1980-talet 
för att tydliggöra kopplingen mellan förekom-
sten av giftiga livsmiljöer och områden med 
stor andel rasifierade. Ett konkret exempel 
är den sociala rättviserörelsen West Harlem 
Environmental Action Group (WE ACT) som 
på 1980-talet uppmärksammade den extremt 
höga förekomsten av astma i låginkomst-
områden i Harlem. WE ACT visade hur buss-
depåerna för de bussar som understödde 
hela Manhattan koncentrerats i områden 
med hög andel afroamerikaner, och startade 
sedan en kampanj för geografisk rättvisa.

Begreppet environmental racism, 
sprunget ur denna amerikanska kontext och 
ofta översatt till miljörasism, har på senare 
år börjat användas även i en svensk kontext. 
Begreppet hjälper oss att få syn på de ojäm-
lika relationerna mellan nord och det globala 
syd – hur de som drabbas hårdast av klimat-
förändringarna i världen har bidragit minst 
till problemen – liksom på vilka av städernas 
invånare som oftast drabbas av motorvägar 
och giftiga fabriker. Med andra ord hjälper 
begreppet oss att synliggöra den struktu-
rella rasismen och hur fattiga och rasifierade 
ofta tvingas leva i en mer förorenad och 
ohälsosam miljö.

ETT SExfILIGT ExEmPEL

2014 godkände till sist regeringen, bestå-
ende av Socialdemokraterna och Miljöpar-
tiet, att Förbifart Stockholm skulle byggas. 
Motorvägen – som nu påbörjats – kommer 
när den är färdigbyggd från söder till norr 
löpa från Skärholmen, genom Ekerö, vidare 
upp till Hässelby och Vällingby, och slutligen 
förbi Hjulsta och Akalla, innan den ansluter 
till motorvägen vid Sollentuna. 

Ända sedan 1960-talet har bilkramare 
drömt om en ny motorled i Storstockholms 
västra delar.

Runt millennieskiftet planerades denna 
motorväg ligga i tunnel strax under marky-
tan, med broar där den passerade över 
Mälaren. Detta förslag mötte motstånd från 
lokalbefolkningen på Ekerö samt från flera 
olika miljögrupper då broarna skulle ligga 
i direkt anslutning till flera känsliga natur-
miljöer. Men istället för att som konsekvens 
besluta att motorvägen inte borde byggas 
alls beslutade Trafikverket att vägen skulle 
gå så djupt som 90 meter under marken, för 
att på så sätt passera under Mälaren. Men 
en så djup tunnel kan inte ventileras, vilket 
ledde till att de planerade ventilationstornen 

omöjliggjordes. Förbifarten kommer därmed 
få en farligt hög koncentration av farliga luft-
partiklar. Dessa sprids dock inte jämlikt utan 
motorvägen koncentrerar, likt en gigantisk 
skorsten, utsläppet av luftföroreningar till 
några få platser: Sätra, Skärholmen, Vårberg, 
Hässelby, Vällingby, Hjulsta, Tensta, Rinkeby, 
Akalla och Husby. 

De områden som kommer drabbas  
hårdast av luftföroreningarna har en  
medianinkomst på 225 000 kronor om året,  
eller 19 000 per månad, vilket kan ställas  
mot medianinkomsten i Stockholm som är  
325 000 kronor per år. Valdeltagandet är 65 
procent eller lägre här, medan genomsnittet 
i Stockholm är 86 procent. Framför allt är be-
folkningstätheten där motorvägen går upp 
ovanför jord 900 barn per kvadratkilometer 
eller högre, där Rinkeby med 4 000 barn per 
kvadratkilometer ligger allra högst. Detta är 
viktigt då barn drabbas allvarligare än vuxna 
av luftpartiklarna, inte bara av livslånga 
luftvägsbesvär och astma utan också av 
förkortad livslängd.  

 
EN GIGANTISK OmföRDELNING Av LIv

Datan över luftpartiklarnas spridning är 
inte hemlig. Den är en del av Trafikverkets 
beslutsunderlag, som tydliggör att luften 
blir renare i innerstaden och smutsigare i 
ytterstaden, och med ett rent matematiskt 
räkneexempel visar att förbifarten sparar liv. 
Men exemplet döljer vems liv som sparas. 
Rikedom mäts ofta i pengar. Men en annan 
sorts rikedom kan mätas i livslängd. Skillna-
den i Storstockholm mellan den med längst 
livslängd (högutbildad i Danderyd) och den 
med kortast livslängd (lågutbildad i Vårberg) 
är 18 år. Förbifarten kan därför beskrivas som 
en gigantisk rumslig omfördelning av liv, 
från en rik (och i huvudsak vit) innerstad till 
en fattig (och rasifierad) ytterstad.

Begreppet miljörasism hjälper oss att lösa 
upp dimman runt vem staden är byggd och 
planerad för. Vems liv som värderas högre än 
andras i planerna över stadens infrastruktur. 

Korsstygnsundersökningen som syns i 
bilderna gjordes 2016 utifrån befintlig och 
öppen data från bland annat Trafikverket. 
Underlaget tydliggör att planeringen av sta-
den inte är något objektivt och neutralt, utan 
en process som ständigt måste diskuteras 
och analyseras ur flera perspektiv samtidigt. 
När vi har denna data och kan göra kopp-
lingar som dessa öppnas också möjligheter 
för ett starkare motstånd att formeras, där 
nya allianser kan uppstå, för att tillsammans 
kämpa för en jämlikare stad där rumslig 
rättvisa gäller både det vi kan se och det vi 
inte kan se.

:: Marcus Finbom är trafikplanerare och har sedan flera 
decennier varit organiserad i Stockholms sociala rörel-
ser för en jämlik stad. Under 2020 är han också research 
fellow vid Tallins universitet. Korsstygnsbroderierna 
som presenteras i Stockholmstidningen har tidigare 
visats på Kungliga Konsthögskolan, Cyklopen och vid 
ett klimatläger mot Förbifart Stockholm på Järvafältet. 
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Det är något fantastiskt han har upp-
täckt. En liten maskros har trängt ige-
nom asfaltens hårda pansarskal. Den vi-
sar att det ännu finns liv och kraft under 
ytan, även om man inte kunde tro det. 

En tonårspojke som kallas Snöret sitter 
på marken i ett höghusområde i Jakobs-
berg norr om Stockholm och filosoferar 
över en maskros. Han har tråkigt, känner 
sig utanför och missförstådd. Lars Pe-
tersons tidstypiska ungdomsbok Snöret 
(1978) diskuterar barnets plats i en ny 
typ av urban miljö: miljonprogrammets 
storskaliga höghusförort. Barnlittera-
turen har alltsedan slutet av 1800-talet 
fungerat som en plattform för diskussio-
ner om barnens rätt till staden. Den har 
ventilerat oro över nya urbana fenomen 
och subkulturer samt presenterat lös-
ningar och möjliga vägar in i framtiden 
för Snöret och andra betongbarn.

Den extrema förändringen av Stock-
holms geografi under decennierna efter 
andra världskriget gjorde ett starkt av-
tryck i litteratur för barn och unga. Såväl 
1950-talets idé om en ABC-stad som 
1960- och 70-talets miljonprogram influ-
erade en mängd författare och illustratö-
rer. Aldrig tidigare hade så många barn 
vuxit upp i urbana miljöer med höga hus 
men långt avstånd till city. I allt från bil-
derböcker till ungdomsromaner frågade 
man sig därför hur det skulle gå för dem. 
Var skulle de leka, växa och frigöra sig? 

Blomman som tränger fram ur asfalten 
utgör på många sätt sinnebilden för lit-
teraturens tidiga gestaltning av barn som 
växer upp i Stockholms höghusområden. 
Barnen kontrasteras mot betongen. De 
stör ordningen men representerar samti-
digt hopp och förändring. 

Under 1960- och 70-talet florerade en 
utbredd kritik mot den samtida stadspla-
neringspolitiken i Sverige. När miljon-
programmet lanserades var tanken att 
det skulle representera Sverige som ett 
modernt och funktionellt välfärdsland. 
1960-talets människa skulle släppa det 
gamla och träda fram som en varelse 
utan bakgrund. Klassklyftor och främ-
lingsfientlighet skulle övervinnas med 
hjälp av en totalförändrad stadsmiljö. 
Verkligheten levde dock inte upp till för-
väntningarna och under 1970-talet fick 
förorter som Jakobsberg, Skärholmen 
och Bredäng symbolisera välfärdsstatens 
misslyckande i allt från massmediala de-
batter och forskningsrapporter till film 
och litteratur. Till exempel blossade den 
så kallade Skärholmsdebatten upp en-
dast två dagar efter stadsdelens invigning 
1968. Under rubriken ”Riv Skärholmen” 
utmålade Lars-Olof Franzén i Dagens 
Nyheter området som ”människoför-
aktande”: ”vinden blåser mellan husen 
och affärerna är stängda och ingen har 
något där att göra, för det enda man kan 
använda Skärholmens centrum till är att 
rulla engångsglas så det låter riktigt jäv-

ligt mellan väggarna. Riv det!” 
Andra aktörer ställde barnen i cen-

trum för kritiken. I rapporten ”Man bara 
anpassar sig helt enkelt”: En forsknings-
rapport om människor i Skärholmen 
(1972) står det exempelvis: ”Vad man 
kanske uppfattar som det största pro-
blemet med Skärholmens centrum är 
att det kommit att dra till sig så många 
sysslolösa barn och ungdomar, som dri-
ver omkring där.” Sammantaget påver-
kades den allmänna bilden av förorten i 
negativ riktning. Karl-Ove Arnstberg och 
Lars Ekenborn beskrev konsekvenserna 
i Tio år efteråt: Skärholmen – anteck-
ningar och fotografier (1979): ”Vad som 
hände efter skärholmsdebatten var att 
det formades en bild i människors huvu-
den: förorter är det tristaste som finns.” 
Arnstberg och Ekenbom uppmanade lä-
saren att slå sönder den schablonen: ”Det 
är massmedias och debattlitteraturens 
bild, inte självklart invånarnas.” 

Parallellt med den ihållande debatten 
om förortens problem och möjligheter 
förändrades också synen på barn och 
ungdomar, dels via skolreformer, dels via 
ny pedagogik och psykologi. Frågan om 
var leken skulle ta plats var, på grund av 
urbanisering och motorisering, högak-
tuell och under perioden skapades flera 
nätverk och organisationer som på olika 
sätt ville verka för barns rätt till lekplat-
ser. 1961 bildades till exempel The Inter-
national Play Association, en organisa-
tion vars syfte var att främja barns rätt till 
lek. Organisationens arbete resulterade 
bland annat i Declaration of the Child’s 
Right to Play (1977). 1970 hade Stock-
holm 160 lekplatser. Tanken var att varje 
barn skulle ha en lekplats inom 400 me-
ter där de kunde ”leva ut hämningslöst”, 
för att citera Stockholms stads dåvarande 
gatukontors parkavdelning.

När det kom till tonåringars rättighe-
ter var vuxenvärlden inte lika pigg på att 
engagera sig. Det uppfördes kommunala 
ungdomsgårdar i många förorter men de 

Många förorter står inför stora omvandlingar 
på grund av hållbarhetsupprustningar. Tidigare 
decenniers barnböcker ger bilder av barnens och 
tonåringarnas liv i en stad som snart kanske inte 
finns kvar. Barnlitteraturforskaren Lydia Wistisen 
tar oss genom förorten som skildras i 1970-talets 
barnböcker. Böckernas barn känner sig utanför, 
gerillaodlar och startar dagiskooperativ.

Betongbarn
– Förorten i 1970-talets barn- och  
ungdomslitteratur
:: lydiA WistisEN

Blomman som tränger 
fram ur asfalten 
utgör på många 
sätt sinnebilden 
för litteraturens 
tidiga gestaltning 
av barn som växer 
upp i Stockholms 
höghusområden. 
Barnen kontrasteras 
mot betongen. De 
stör ordningen 
men representerar 
samtidigt hopp och 
förändring.

mats Wahls Vinterviken (1993) 
bidrog tillsammans med the Latin 
Kings debutalbum Välkommen till 
förorten (1994) till att sätta stock-
holmsförorten alby på kartan. idag 
är kärlekshistorien mellan John-John 
från alby och Elisabeth från Bromma 
en klassiker bland ungdomslitte-
rära förortsskildringar. 1990-talets 
stockholm är fyllt av skinnskallar 
och John-Johns erfarenheter av att 
leva i ett land präglat av rasism utgör 
romanens grund. i boken syns en tro 
på att en ny generations tonåringar 
kan förändra den segregation som 
stadens utformning skapat.  

Författaren och illustratören gunna 
grähs utgår i sin serie Hejhej-böcker 
från vardagslivet i en samtida stock-
holmsförort. Grähs har i en intervju 
beskrivit den svenska barnlittera-
turen med denna bild: ”Litet barn 
känner känslor på köksgolvet i vitt 
medelklasshem.” i bilderböcker som 
Tutu och tant Kotla (2006), Mehmet 
och lilla Luna (2010) och Malik och 
Mini-Gurra (2019) är miljön en annan. 
samhällsklasser och kulturer, barn 
och gamla frotterar sig med varandra 
i ortens offentliga och privata rum.  

Börje Isaksons ”Fixa nåt...” ”Vaddå?” (1974).  
oMsLaG: MiKKo LaUrEN. Fotat i sKärHoLMEN.

4 TIPS PÅ vIDARE LäSNING
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förde en ständig kamp mot hot om att 
läggas ner. Ett känt exempel är gården 
Oasen i Rågsved som trots massiva pro-
tester tvingades stänga 1979. Punkbandet 
Ebba Grön sjunger om nedläggningen 
och bristen på ett eget rum i låten We’re 
Only in it for the Drugs (1979): ”Så har 
det alltid varit här ute / ingen jävel har 
brytt sig om oss.” Den längtan efter ”ett 
plejs för såna som oss” som bandet ut-
trycker var ett genomgående drag i tidens 
generationskonflikter. Den generation 
som tidigare uppmuntrats att leva ut alla 
hämningar på lekplatsen, utestängdes 
som tonåringar från stadens offentliga 
rum. Endast som konsumenter gavs de 
en plats i förorternas centrum.

Också i samtida barn- och ungdoms-
litteratur ser förslagen på hur barn och 
ungdomar ska ta plats i Stockholm olika 
ut beroende på ålder. Litteratur för ung-
domar kritiserar ofta bristen på utrymme 
och egna rum. Kommersialiseringen av 
stadsrummet tillsammans med de väx-
ande avstånden mellan bostad och nöjes-
liv pekas ut som bidragande orsaker till 
ungas ökande känsla av hemlöshet, ung-
domskriminalitet och missbruk. I sam-
tida ungdomsromaner är tonåringarnas 
appropriering av stadsrummet ofta våld-
sam. I en symboltyngd scen från Snöret 
åker huvudpersonen och hans vänner in 
till stan och ställer sig och pissar på Sö-
dermalmstorg. I ungdomsboken Klass II 

B (1970) beskriver Stig Malmberg hur ett 
gäng tonåringar ”ockuperat en telefonki-
osk” och omvandlar den till en tillfällig 
ungdomsgård. Berättaren ”kunde inte 
påminna sig att han sett någon ringa från 
den kiosken. Folk vågade sig inte fram”. 

I Börje Isaksons ”Fixa nåt...” ”Vaddå?” 
(1974) – en skildring av ett ungdomsgäng 
i Skärholmen som gavs ut på marxistiska 
Gidlunds förlag – och Gun Jacobsons 
Hela långa dagen (1973) har ungdomar-
na istället tagit över torget utanför tun-
nelbanan. Isakson beskriver: ”Det fanns 
ingen lokal där de kunde dansa eller spela 
eller sy eller bara snacka. Det fanns bara 
Torget där de stod och skränade och fräste 
och skrämde förståndigt folk.” Franzéns 
beskrivning av Skärholmen centrum som 
en plats för att rulla tomflaskor ekar i ge-
staltningen av tonåringarna: ”De skrällde 
som tomma ölburkar i en stentrappa.” 

Det finns en stark motsättning mel-
lan miljonprogrammets arkitektur och 
ungdomarna gestaltade i dessa och andra 
ungdomsromaner från 1970-talet. Den 
mjuka, formbara tonårskroppen och för-
ortens former och linjer är skildrade som 
varandras antiteser. Samtidigt är det tyd-
ligt att vuxenvärlden ville visa barnen att 
de faktiskt kan förändra stadslandskapet. 
Ett exempel finns i teatergruppen och 
rockbandet Nationalteaterns Barn av vår 
tid (1978), en låt till deras ungdomspjäs 
Gässpel: 

Farsan sitter hemma framför TV:n. 
Morsan sitter antagligen breve. 
Lika bra att ta sig ner till EPA:s torg. 
Där kan vi låta betongen gunga! 
Gasa och sniffa och flumma! 
Där kan vi segla på månen 
tillsammans. 
Come on my darling vi glömmer  
allt annat.

Ungdomarna får betongen att gunga. De 
transformerar den statiska miljön och 
gör den levande och rörlig. Berusningen 
blir en motståndshandling. 

I barnlitteraturen är approprieringen av 
förorten mer utopisk. Barnen stör inte på 
samma sätt som ungdomarna, istället ac-
centueras rätten att delta i utformningen 
av orten. I bilderböcker som Bobby And-

ströms och Ingvar Björks Nu blommar 
det i Blomlunda (1970), Ulf Hultbergs 
och Behnn Edvinssons Lotta och dag-
hemmet (1975) eller mer välkända Gunil-
la Bergströms Vem räddar Alfons Åberg 
(1976) tar barn och lek över rummet. 

I Nu blommar det i Blomlunda sker 
övertagandet med hjälp av gerillaodling, 
en idag populär form av urban aktivism 
med rötterna i 1970-talet. Huvudperso-
nen Anna och hennes vän Kurt bor i hög-
husområdet ”Gråtrista”. Illustrationerna 
visar en plats helt utan grönska där bar-
nens färgglada kläder och livliga rörelser 
är det enda som bryter mot gråskalan. 
Barnen längtar efter gräs och bestämmer 
sig för att själva skapa sig en grön lek-
plats. De stjäl en stor påse frön från An-
nas morfar och på nästa uppslag syns de 
hälla ut en hel hink med frön från en bal-
kong högt upp i ett grått höghus. Fröna 
sprids ut i en vid båge över sidorna och 
en tid senare är Gråtrista som förvandlat. 
Överallt blommar blommor och marken 
är grön. Föräldrar och stadsplanerare föl-
jer barnens exempel, planterar fler växter 
och döper om orten till Blomlunda. 

Även i Lotta och daghemmet influ-
erar ett barn vuxenvärlden genom egna 
initiativ. Lotta bor i Hallonby, en plats 
som bär många likheter med miljonpro-
gramsförorten Hallonbergen väster om 
Stockholm. Hennes föräldrar arbetar 
heltid och Lotta vandrar dagtid planlöst 

”Låt inte mina ord bli minnen / Jag 
ber dig / Låt dom bli minor / som 
exploderar uppåt / som barn / Glada 
och höga”. orden är från dikten 
”tanken” av s.t.i.c.s. PoEts och 
beskriver idén bakom spoken word-
plattformen Revolution Poetrys för-
sta tryckta diktsamling med samma 
namn (2018). diktarkollektivets mål 
är att ta plats med sina ord i de rum 
där de vanligtvis marginaliseras eller 
hålls utanför. revolution Poetry står 
för en ny generation förortsskildring-
ar som genom sitt kollektiva uttryck 
lyckas undvika alla stereotyper.  

malin isakssons ungdomsböcker 
Brännhett (2007) och Rör vid mig! 
(2008) är nyskapande i sin gestalt-
ning av unga kvinnors förorts-
erfarenheter. i hennes böcker 
har graffitin trätt fram som ett 
nytt medel med vars hjälp ungas 
appropriering av stadsrummet kan 
gestaltas. isaksson har även låtit 
sig inspireras av reclaim the city 
och de gatufester som organise-
rades i stockholms innerstad runt 
millennieskiftet, av 2000-talets 
ravekultur och av förortsrevolterna 
i Frankrike 2005.

Den mjuka, formbara 
tonårskroppen och 
förortens former och 
linjer är skildrade 
som varandras 
antiteser. Samtidigt 
är det tydligt att 
vuxenvärlden ville 
visa barnen att 
de kan förändra 
stadslandskapet. 

Alfons med kompis. Gunilla Bergström, Vem räddar Alfons Åberg (1976). ILLuStratIon: GunILLa BErGStröM och ©BoK-MaKarEn aB.

Bild från Nu blommar det i Blomlunda 
(1970), Bobby Andström. iLLUstratioN: 
iNGVar BJÖrK.
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runt i centrum. En dag hittar hon en tom 
lokal och bestämmer sig för att göra om 
den till daghem. Tillsammans med sina 
grannar renoverar hon lokalen. De star-
tar ett kooperativ och driver daghemmet 
tillsammans tills kommunen slutligen 
tar över. Ur ett barnperspektiv är lös-
ningen som presenteras av Lotta, Anna 
och Kurt problematisk. Det är ett tungt 
ansvar som vilar på förortsbarnens axlar. 

Bergström presenterar i sina böcker 
om Alfons Åberg ett mindre betungande 
alternativ. Den första boken, God natt, 
Alfons Åberg (1972), var banbrytande 
till såväl form som innehåll. Gestalt-
ningen av en ensamstående pappa var 
originell och illustrationerna med sin 
collageteknik nyskapande. I Vem räd-
dar Alfons Åberg? (1976) har Alfons 
flyttat till ett höghus. Han känner sig 
ensam men får snabbt sällskap av sin 
låtsaskompis Molgan. Molgans ankomst 
färgar höghuslandskapet gult och när 
Alfons senare får en verklig vän fylls il-
lustrationerna av blommor. Till skillnad 
från i många andra samtida barnböcker 
involverar Bergströms berättelse varken 
föräldrar eller kommun. Alfons föränd-
rar förorten med fantasi och lek. På sista 
uppslaget har han och vännen byggt en 
egen miniatyrstad i sandlådan. Nu är det 
de som har makten över staden.

Sedan 1970-talet har höghusförorten 
fortsatt att inspirera och diskuteras i 
barn- och ungdomslitteraturen. I sam-
tida bilderböcker och ungdomsböcker 
växlar barn och unga fortfarande mellan 
att störa ordningen och representera 
hopp och utveckling. Tanken att den nya 
generationen ska tränga igenom asfal-
tens pansarskal från Petersons roman 
består. Också den skillnad som fanns 
mellan åldersgrupperna lever kvar: 
barnboken är koncentrerad på lek och 
fantasi medan ungdomsboken fokuse-
rar på olika problem relaterade till livet 
i orten. Det är tydligt att 1970-talets 
ungdomslitteratur är med och etablerar 
ett antal schablonbilder knutna till hög-
husområden. De unga, våldsamma och 
småkriminella män som skildras i ”Fixa 
nåt...” ”Vaddå?”, Snöret och Klass II B 
känns igen i nutida berättelser.

En viktig skillnad mellan dåtidens och 
dagens stereotyper är att de gäng som 
då bestod av vita arbetarklassungdomar 
idag är ungdomar som rasifieras. Det 
gör det faktum att Sveriges ungdomslit-
teraturförfattare, med ett fåtal undantag, 
saknar egna erfarenheter av att utsät-
tas för rasism problematiskt. Vem har 
egentligen rätt att definiera ortens unga? 
Frågan ställdes redan av punkband som 
Ebba Grön och är idag brännande aktuell. 
Evenemang som Ortens bästa poet är ett 
av många exempel på hur en ny genera-
tion unga nu tar makten över orden och 
berättelserna om Miljonprogrammet. 

:: Lydia Wistisen är forskare i litteratur-
vetenskap med fokus på barn- och ung-
domslitteratur. Hennes avhandling (2017) 
handlade om storstaden i den svenska 
ungdomslitteraturen. Wistisen fors-
kar nu om skräp, miljö och barnkultur, 
recenserar ungdomsböcker för Dagens 
Nyheter och är en del av redaktionen för 
Nordic Journal of ChildLit Aesthetics.

Vår
Allt stannade upp. Där jag bor vandrade människor 
planlöst runt parkvägarna, förnöjsamma eller i rastlös 
ångest. För den sjuke blev det omöjligt att träffa männis-
kor. Jag satte upp lappar i grannskapet om att jag hjälpte 
till med att handla. Jag träffade vänner och vi delade 

kunskaper om hur en sätter upp en videoström. Vi sågs 
och skapade nya former för hur vi kan ses och samtidigt 
praktisera återhållsamhet i kontakten, även om vi inte 
gjorde allt enligt boken. 

Verksamheter stängdes ned, gamla bolån och hyror 
blev obetalbara. Luften blev klarare.

Hade vi valt det liv vi hade innan eller blev vi bara 
vana med hur livet går till?  

Historiskt skapades samhällen runt mark i form av 
allmänningar som ingen ägde, skyddade från rovdjur 
eller feodala kungadömen. Småsamhällen förvaltade 
och vårdade mödosamt denna mark, levde av den 
tillsammans.

Allmänningens princip, där ingen äger men man 
gemensamt bestämmer, löper också genom den nutida 
vardagen. Även vi som lever enligt ägandets modell, 
arbetar, får lön, köper en bostad, äter importerad mat, 
ibland tittar bort när någon i vår närhet råkat illa ut – 
även vi skapar allmänningar när vi delar resurser och 
kunskap med varandra. När det som händer mellan oss 
inte händer genom utbyte av varor och arbetskraft. När 
vi hjälps åt och skapar ihop. 

Inte upp till oss och ändå i våra händer? 
Allmänningens experimenterande med modeller för 
förvaltande bortom handelsplatsens fick under den 

Forts. Betongbarn, Lydia Wistisen

VI KAN ÄNDRA OSS. Under perioden 
med covid-19 återuppstår allmänningen 
i form av små gemensamma göranden, 
som att handla åt varandra eller lära 
sig saker tillsammans, skriver Samira 
Ariadad i en dagbok över covidperioden 
som avslutas vid protesterna mot 
rivningen av kulturområdet Snösätra, 
en urban allmänning i Rågsveds 
naturreservat. Övningen, alla solidariska 
insatser, skapar minnen av samarbete 
och förändrade prioriteringar,  
skriver Ariadad.

Bortom  
handelsplatsen
– När vi hjälps åt övar vi inför 
en annan tid
:: sAmiRA ARiAdAd

allmänningen är inget nytt feno-
men, utan kan härledas hundratals 
år bakåt. tänk på Folkets hus-rörel-
sens framväxt, eller längre tillbaka, 
på feodalsamhällets jordbrukare som 
förvaltade en bit jord tillsammans. 
Gemensamt för de flesta definitio-
ner av de urbana allmänningarna 
är att de innehåller en gemenskap, 
resurs och förvaltning. alltså: en ge-
menskap förvaltar en resurs för det 
allmänna. termen allmänningar po-

pulariserades när nationalekonomen 
Elinor ostrom 2009 fick nobelpriset 
för sina arbeten om ”commons”. Ge-
nom mängder av empiriska exempel 
visade ostrom inte bara hur allmän-
ningen kan vara det mest produk-
tiva sättet att förvalta en plats. då 
allmänningen bär på erfarenhet och 
kunskap om andra sätt att förvalta 
platser och resurser kan de ses som 
en föreslående, tredje, väg bortom 
det offentliga och privata.

Om allmänningEn

Utdrag från forskningsprojektet 
Guide till gråzonen – en under-
sökning av det gemensamma av  
Elof Hellström, Joanna Zawieja 
och Varg Arkitekter (Eric Anders-
son, Kajsa Laring och Ylva K Ros-
vall) om allmänningar och Norra 
Djurgårdsstaden (2020).

guidE till gRåzOnEn  
– Ur AllmänningspArlören
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uRBan allmänning
Begreppet sammanför så olika fö-
reteelser som kollektivkök, stadsod-
ling, upptrampade stigar, ockupe-
rade hus och en nedgången park 
som genom en frekvent använd-
ning av ett löst sammansatt nätverk 
av grannar öppnats upp för hela 
förorten. Snarare än att definieras 
av en tydligt rumslig avgränsning 
utgör den urbana allmänningen en 
resurs som förvaltas av ett kollektiv 
för det allmänna bortom det privata 

och offentliga. det handlar både om 
temporära och långsiktiga praktiker 
som pågår över tid. Genom att ifrå-
gasätta konventionella ramverk som 
traditionell offentlig styrning och 
marknadens logik kan de urbana 
allmänningarna sägas möjliggöra 
både nya meningshorisonter och 
aktualisera urbana potentialer som 
ofta återfinns men inte nyttjas i den 
byggda miljön (…)

Allmänningen 
experimenterar med 
modeller för förvaltande 
bortom handelsplatsen.

inledande perioden med covid-19 en ny aktualitet.  
I avsaknaden av fungerande kapitalistiska modeller 
blev allmänningar nödvändiga. Vi skulle förhindra 
smittspridningen, samtidigt låg mycket av det 
som påverkade smittan bortom oss. I åratal hade 
beredskapslager monterats ner och de osäkra 
anställningarna ökat. Trots mångas högljudda 
protester hade vinstprioriteringar inom vården 
gjort personalen, och därmed patienterna, fragila; 
behov hade åsidosatts. Hemtjänstpersonal hade nu 
så kort tid för de äldre att de inte hann kissa. Denna 
nedmontering, som redan pågått länge, märktes 
när pandemin svepte över befolkningen. Pandemin 
blottade ett skört samhällsskelett. Samhällets brist 
på resiliens (ungefär långsiktig motståndskraft, 
förmåga till återhämtning) blev synlig. Men med det 
uppenbarade sig också vägar och val för framtiden. 
Efter bara ett par månader med covid-19 hade nya 
kollektiva kunskaper och erfarenheter gjorts. Det 
blev allmänt känt att resurser faktiskt fanns när 
den politiska viljan, eller tvånget, var tillräckligt. 
Den låga statsskulden lösgjorde pengar för utlån 
eller för att dämpa arbetslöshetens effekter. Och 
omstrukturering av varuproduktionen var möjlig! 
Människor som förlorat sitt jobb eller sina tidigare 
arbetsuppgifter sattes i arbete med att bidra till 
vård och omsorg snarare än produktionen av bilar. 
(Fast de som tidigare gjort sig en hacka på vård eller 
livsmedel fortsatte, och nytillkomna profitörer på 
misär uppenbarade sig för att tjäna på människor i 
panikläge som försökte skydda sig från smitta.) 

När vi hjälps åt övar vi inför en annan tid.
Mitt i denna enorma omställning gick människor 

samman och agerade snabbt för att tillsammans 
kunna ge gemensamt stöd och hjälp. Många erbjöd 
sig att hjälpa grannar med vardagsbestyr och fysiska 
och digitala platser byggdes för att möjliggöra 
stödstrukturer i större skala. När vi fick nya problem 
i den isolerade nya tillvaron, blottades visserligen ett 
skört samhälle, men också möjligheter till frigö-
rande tid med varandra; till att dela och ta hand om 
det vi har tillsammans; att känna av och uppmärk-
samma det som är nära oss. Det var nödvändigt och 
kändes lustfyllt. Skapandet av allmänningar intog 
nya platser. Något hände när delar av samhället blev 
onåbara – som tjänster eller möjligheten att träffa 
de nära som normalt hjälper en i vardagen. Främ-
lingar började hälsa på varandra. Plötsligt arbetslösa 
vänner besökte våra hem och stannade ett par dagar. 

Våra gemensamma insatser under krisen vilar 
på sociala band som nu framträdde i nytt ljus. Det 
tunna bandet mellan grannar kan plötsligt bli en 

livlina när den omedelbara närheten är det enda 
sociala stöd som är möjligt.

Höst
Allmänningar och gemensamma rum är inte jämlika 
eller fria från all exploatering i sig, men närheten till 
dem som förvaltar dem gör dem enklare att påverka 
och forma så den jämlika tanken är med. Enbart i 
samarbete med allmänningarna kan offentlighetens 
förmåga till administration och resursinsamling 
via skatter underordnas dess ursprungliga uppdrag 
att, med statistisk överblick, utföra folkets vilja och 
behov. Kommuner och regioners nya jobb efter 
covid kan bli att som understödjande verksamhet 
bistå med resurser och vetenskap runt det som 

Industri– och kulturområdet Snösätra. Samtidigt som den här tidningen färdigställs inleddes rivningen av områdets  
södra del. Foto: iVar MartiNssoN.

På engelska är to common också 
ett verb, och det bör betonas att 
den urbana allmänningen både är 
en plats och en praktik, eller kanske 
miljön mellan de båda. även om den 
svenska översättningen allmänning-
görande låter snårigt, är verbformen 
viktig att belysa. För allmänningen 
föregår inte den gemenskap som 
genom allmänninggörande förvaltar 
platsen eller resursen. den urbana 
allmänningen är inte en plats som 
kan planeras och sedan bli färdig, 
utan kräver ett pågående görande 
över tid för att fortsätta vara en 
allmänning. (…)

På samma sätt som ackumulation 
förutsätter varufiering och löne-
arbete så kräver allmänningen ett 
gemensamt och frivilligt görande. 
Genom emfasen på görandet synlig-
görs hur allmänningen inte bara är 
en resurs utan ett relationellt socialt 
ramverk som hela tiden skapas och 
omskapas. detta allmänninggöran-
de sker alltid i relation till specifika 
miljöer (bestående av material, 
naturtillgångar, andra varelser osv), 
vilket innebär att detta sociala 
ramverk också innehåller mer än 
människorna i det.

AllmänninggörAnde
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allmänningsbegreppet härleds 
ofta till jordbrukare som under 
feodalsamhället förvaltade en bit 
jord tillsammans. Under kapita-
lismens formerande decennier 
så inhägnades dessa marker och 
gick från att tillhöra många till de 
få, med det (åtminstone) dubbla 
resultatet att de tidigare brukarna 
inte bara blev av med jorden utan 
också tvingades in i lönearbete. 
detta är den process som Karl 
Marx beskrivit som ”ursprunglig 
ackumulation”. teoretiker som 
rosa Luxemburg och david Har-
vey har dock visat att det snarare 
än att vara ett historiskt ögon-
blick är en historisk process som 
aldrig avslutats. Exempel på dessa 
inhägnande praktiker är rovdrift 
av naturresurser, privatisering av 

internet och markrofferi i olika 
delar av världen. Utgångspunkten 
är här alltså att detta bör förstås 
genom att kapitalet hela tiden 
finner nya territorier (faktiska och 
mentala) för att kunna expandera, 
vilket Harvey benämner som acku-
mulation genom fråntagande. i 
relation till städer sker detta när 
riskkapitalistbolag köper upp lo-
kala centrum i förorterna eller när 
andra gemensamma nyttigheter 
som vårdcentraler och bibliotek 
görs privata. allmänningspraktiker 
har inte sällan sitt ursprung i att 
försöka svara mot just inhägnande 
processer. Men samtidigt stannar 
de inte bara vid att vara reaktiva, 
utan upprättar också en gemen-
sam horisont om andra sätt att 
distribuera resurserna (…)

inHägnadER

befolkningen kan ge det gemensamma i praktisk 
kunskap och hantering. 

Under pandemin har mina sociala band för-
stärkts till mitt närområde Rågsved och marken 
runt det: den stärkande skogen, den säregna platsen 
Snösätra, de konstnärliga uttrycken i den. Snösätras 
industriområde har varit ett praktexempel på en 
allmänning som kapitalintressen löper igenom 
men ännu inte dominerat som plats. Sedan 2014 
fungerar Snösätra som ett av Europas största lagliga 
graffitiområden, ett kulturellt friområde och gemen-
samhetsutrymme. Engagemanget i denna allmän-
ning i Rågsveds naturreservat är egenförvaltning av 
ett friområde i ny mening, platsen tas om hand och 
soporna slängs utan att kommunen skött röjningen. 
Allmänningen Snösätra har organiserat människor 
och gett utrymme för musik, konst, möten och en 
bestämmanderätt som sällan ges plats på andra stäl-
len. Covidhösten 2020 beordrades att allmänningen 
södra Snösätra ska rivas. Rivningen är ett resultat av 
bristande uppföljning i ett politiskt beslut och verk-
ställande av ett annat beslut (från 2018) utan någon 
konkret plan eller uppmärksamhet på allmänning-
ens betydelse. Protesterna var omedelbara.

Snösätra som allmänning är lika lite som någon 
annan gemensam plats per automatik jämlik, men 
genom diversiteten av människor som förvaltar 
platsen, bär Snösätra på mer konkreta jämlika prak-
tiker än någon annan verksamhet i Rågsved. Och 
i försvaret mot att Snösätra jämnas med marken, 
krymper eller kastas ut, finns under covidhösten 
2020 en större gemensam kraft än någon privat 
eller offentlig verksamhet hade lyckats samla ihop – 
försvaret av en allmänning.

Övningen, alla dessa insatser, skapar minnen 
av samarbete, av förändrade prioriteringar. 

Efter covidperioden kommer vi ha med oss färska 
minnen av allmänningar som gemensamma insatser 
och gemensam förvaltning av behov och resurser, 
beslutat av oss själva. Vi kommer minnas möjlighe-
ter att ställa om och lösa våra behov tillsammans, 
bortom lönearbetets gisslandrama där vår över-
levnad beror av företag och institutioners ojämlika 
vinst- och maktdelning. Nu bär vi levande minnen 
av att arbete kan definieras och riktas om från 
arbetskraft till praktiska kunskaper och göromål i 
samverkan. Vi träder in och övar oss i att se varan-
dra, i tät- eller glesbygd. Ju mer vårt samhällsska-
pande kan haka i andra gemensamma handlingar 
och delande, desto större chans att allmänningarna 
får gro.

:: Samira Ariadad jobbar som testingenjör till vardags. 
På fritiden är hon rymdkonstfantast och förespråkar 
bättre arbetsdelning och jämlikhet inom klubbscenen 
som DJ, festarrangör och organisatör.

I försvaret mot att Snösätra 
jämnas med marken, 
krymper eller kastas ut, 
finns under covidhösten 
2020 en större gemensam 
kraft än någon privat 
eller offentlig verksamhet 
hade lyckats samla ihop – 
försvaret av en allmänning.

Ett möjligt sätt att förstå den urbana 
allmänningens transformativa 
potential är genom arkitekturteore-
tikern stavros stavrides särskiljande 
mellan enklaver och tröskelplatser. 
de enklaviska allmänningarna utgår 
från – och riktar sig mot – givna 
identiteter, och tänker sig ofta som 
just befriade och utanför, medan 
tröskelplatserna hela tiden strävar 
mot att överskrida sig själva. Enligt 
stavrides återskapar den enklaviska 
allmänningen ofta de gränsstruktu-
rer som präglar den profitdrivna sta-
den, medan tröskelplatsen ständigt 
försöker att vidga cirkeln för vilka 
som ingår i delandet. om vi tänker 
till exempel ett kolonilottsområde 
blir frågan huruvida gruppen som 
förvaltar platsen enbart hyr ut lot-
ter till vänner och de grannar man 
redan har kontakt med eller aktivt 
testar metoder för att göra det 
gemensamma odlandet menings-
fullt och möjligt för fler personer och 
grupper. samtidigt som tröskeln 
särskiljer så förbinder den ett inn-
anför med ett utanför, och skapar 
förutsättningar för både ingångar 
och nya utgångar. (…)

TröskelplATser

Industri– och kulturområdet Snösätra. I förgrunden All We 
Have is Each Other av Hop Louie. Foto: iVar MartiNssoN.

Texter och illustrationer av Elof 
Hellström och Erik Andersson.

:: Elof Hellström har hållit i flera 
studiecirklar kring allmänningar 
och arbetar praktiskt med dem 
i kulturhuset Cyklopen. Är en av 
redaktörerna för Stockholmstid-
ningen.

:: Eric Andersson är arkitekt och 
konstnär med intresse för staden. 
Arbetar med konstnärliga under-
sökningar av stadsomvandlings-
processer, gemensamt förvaltade 
urbana miljöer och platsrelatera-
de mer-än-mänskliga fenomen. 
Mestadels anonymt tar arbetet 
form som situationsspecifika 
kartläggningar, visuella idéför-
slag och fysiska angrepp i städers 
marginaler.  

Forts. Bortom handelsplatsen, Samira Ariadad
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17mnRepor i en  
speciell dag

NovEll: sABiNHA lAgouN

N

+

                        är Lilladrottningen 
                        vaknade denna morgon 
                        hade ingen annan vaknat. 
                        Hon steg upp ur sängen 
                        och tassade ut i köket. 

Utanför hemmets fönster med alltid 
nerdragna persienner kunde hon känna 
en vår. 

Kanske var den på riktigt. Ljusets 
hopp kittlade i knäna och hon kände 
kvitter i magen. Daggen låg över gräset 
och i luften låg gångar där hon ville 
leka utan att bli störd. Slippa vara på 
väg. Varken till eller från. Vara ifred. 
Idag var nog en sådan dag. En speciell 
dag. Lilladrottningen bredde smör och 
apelsinmarmelad på en tjock och ojämn 
limpskiva som hon envist skurit med 
alla krafter hon hade. Hon satte sig på 
golvet med mackan, för att titta på teve, 
alldeles för nära skärmen, och väntade 
på att de andra skulle vakna. 

»Idag får vi pengar« sade Sergeanten 
med en trött och lättad röst när han 
hällde det heta vattnet i melittan. Hans 
långa fingrar kliade den orakade kinden 
och ögonfransarna var fridsamma en 
dag som denna. Lilladrottningen tänkte 
att denna dag nog var en speciell dag. En 
dag utan repor. Sergeanten letade i byx-
fickorna, i jackan och i fönsterkarmen. 
Hans mummel blev allt starkare. 

»Rizla, fan.« Han kallade på Lil-
ladrottningen på det enda sättet han 
kunde medan han letade i jeansfickan 
efter någon spänn som skulle räcka. Hårt 
och högt. Och till följd av detta hoppade 
hon upp med fingret i näsan framför 
teven i ren förskräckelse. Blodet rann ur 
näsborren. Repad.

Att gå till affären brukade hon 
vanligtvis alltid göra med Iris. Men på 
en speciell dag som denna kunde Lil-
ladrottningen absolut gå själv. Hennes 
pappersfingrar blev gula av maskrosorna 
hon plockade i gräset. Vårens första 
myror fick roliga torn att klättra uppför 
när hon stoppade ner pinnar mellan 
plattorna på trottoaren. Den gnagande 
tanken att möta någon på vägen till 
affären försvann när hon tog omvägen 
genom de kompakta buskarna intill 
kullen. Turen när hon skulle handla var 
alltid densamma. Alltid ett stopp vid 
hyllan med pennor och block som låg 
vid ingången. Alltid titta länge och väl 
på blocken med hästar på. Osuddade 
suddisar som luktade banan och melon. 
Pennor långa och oanvända. Sedan gick 

hon vidare till mejeriprodukterna och 
repeterade för sig själv vad hon skulle 
säga till kassörskan när hon kom fram. 
Visserligen hade hon alltid sin lapp där 
Sergeanten skrivit ner varorna, som hon 
i yttersta nödfall kunde räcka kassör-
skan. Så fick kassörskan irriterat plocka 
ner varorna i en korg till henne. 

Lilladrottningen hatade att stå i kö. 
Det tog lång tid. Sedan skulle Sergeanten 
skälla på henne för att hon dröjt. De 
vuxna trängde sig ofta. Och när de inte 
trängde sig, stirrade de på henne tills  
hon till slut backade undan från dem.  
Då blev deras ansikten till grimaser,  
som de trodde hon skulle gå på, att de  
log uppriktigt. Varför log de egentligen? 
De såg hemska ut när de log. Antingen 
skrattade man, eller så var man vanlig. 
Denna lördag, denna förmiddag fick alla 
gå före Lilladrottningen av en anledning 
hon aldrig skulle kunna formulera i ord. 
När hon äntligen stod först i kön och pre-
cis skulle säga: »John Silver-tobak och 
en Rizla tack«, klampade Torben Bengt 
Håkansson fram till henne och frågade: 

»Står du i kö eller?« 

Torben Bengt Håkansson bodde 
ensam i lägenheten sedan tre år tillbaka 
då hans fru Margit dött, knall och fall. 
Han spenderade den största delen av da-
gen i soffan, där han antingen tittade på 
teve eller lade sitt tusenbitarspussel. Den 
kortaste delen av dagen, vanligtvis under 
förmiddagen, flanerade han i kvarteret 
för att få sig sin nypa frisk luft. Vanligtvis 
köpte han Aftonbladet och en bit mat 
men inte denna dag. Denna dag köpte 
han endast tidningen eftersom det blivit 
över av rostbiffen från dagen innan. 

Kanske var denna dag en speciell 
dag, tänkte Torben Bengt Håkansson. 
Torben var en stillsam man. Hade aldrig 
stört en själ, aldrig begärt någonting av 
någon. Var och en skötte sitt. Torben 
visste att man minsann ska reda sig själv 
och de som inte kunde reda sig själva var 
parasiter. Han brukade tänka tillbaka på 
de vintermorgnarna när det fortfarande 
hade varit mörkt ute. När han kört på 
tomma vägar. Han hade haft med sig 
äggamackor och kaffetermos. Nu låg allt 
han tjänat på banken för att komplet-
tera pensionen. Men tillgångarna rörde 
han inte, ty Torben var en enkel man. 
Enkla män rör inte sina tillgångar, aldrig 
någonsin. Man vet aldrig när det händer 
något, har man då inget på banken, ja 
vad ska man då göra. Nä, min själ. Lil-

ladrottningen visste inte hur hon skulle 
reagera på denna lustiga och oväntade 
fråga. Hon försökte nicka men kom av sig 
när kassörskan suckade framför henne. 

»Vad står det på din tröja?« frågade 
Torben och skrattade utan skratt, för fan 
vad ungar såg roliga ut. Speciellt denna. 
Lilladrottningen blev stolt. Han hade 
sett hennes nya tröja. Men hon kunde 
inte läsa. Så hon låtsades se ut som om 
hon läste en lång stund och viskade 
sedan »häst«. Hon försökte säga häst 
igen en aning högre. Det lät ynkligt, det 
såg hon på honom. Den där svaga rösten 
Sergeanten blev arg på. »En häst som 
hoppar.« 

Torben fnös. Tröga skitunge. 
»Jaja. Det står White Lady på den. 

Men du är väl inte en White Lady?« 
Han blev högröd i ansiktet. »Va? E 

du de kanske?« Flickan påminde honom 
om ett slags husdjur. Ränner runt gör 
de. Han hade hittat en skadad sparvunge 
en gång. När han var barn. På gården. 
Hos mor och far. 

Lilladrottningen blev lika röd hon. 
Hon skulle haft Iris med sig. 

»Du e ju svart.« Torben önskade att 
de andra kunderna hört hur fyndig han 
i själva verket kunde vara ibland. Han 
tittade mot kassörskan och log ett kort 
leende som gick över i ilska. Sparvungen 
hade dött för honom, fastän han tagit så 
väl hand om den. 

Lilladrottningen tittade på kas-
sörskan. Minsta tecken på vänlighet i 
kassörskans ansikte skulle hjälpa henne. 

»Svart.« Torben spände ögonen i 
Lilladrottningen. »Då kan du väl inte ha 
den tröjan på dig.« 

Lilladrottningen tänkte att det gub-
ben faktiskt sa inte var så farligt. Hon 
var liksom ändå beredd. Beredd på allt. 
För hon hade redan tänkt allt, innan. Allt 
hon skulle svara de andra människorna. 
Och allt de andra människorna kunde 
göra mot henne eller allt de kunde säga 
till henne hade hon tänkt på. Om hon 
inte skulle klara av att svara dem rakt 
ut, kunde hon tänka svaret och hoppas 
att de förstod vad hon tänkte. Ändå. 
Eftersom de var vuxna, skulle de förstå. 
Men om inte det lyckades, så fick hon 
kanske skylla sig själv. För det fanns de 
som inte gillade sådana som Lilladrott-
ningen. Papper, tunna. Det visste hon. 
Hon kunde till och med förstå att de 
inte gillade henne. Ja, hon fick skylla sig 
själv. Hon hade verkligen älskat den där 
äckliga tröjan. 

»John Silver-tobak och en Rizla 
tack« sade Lilladrottningen knappt 
hörbart och lade mjölken på rullbandet. 
Hon tittade ner på sina sandaler. Om 
hon gjorde sig lite mindre så skulle 
gubben kanske inte tycka det var lönt att 
fortsätta skälla på henne. Så Lilladrott-
ningen krympte sig själv till en pappers-
häst. Kassörskan räknade mynten i sin 
handflata. 

»Det fattas tre kronor.« 

Lilladrottningen slog med tårna 
i golvet, gång på gång. Gång på gång. 
Gång på gång. Frustade. Snart. Hon 
tittade på Torben. Hon tittade på kas-
sörskan igen. Kassörskan var nog alla 
snälla mot. Hon hade nog egna gångar 
att gå i. Hon fick vara ifred. Hade nog 
många speciella dagar. Utan repor. När 
Lilladrottningen samlat all kraft hon 
hade kvar, tog hon ett språng och rusade 
ut det snabbaste hon kunde från affären. 
Utan mjölk. Utan tobak och Rizla. 

:: Mer av Sabinha Lagoun på sid 28.
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             he maids come around too 
             much / Parents ain’t around 
             enough / Super rich kids with 
nothing but loose ends / Super rich 
kids with nothing but fake friends …

Refrängen till R’n’B-sångaren Frank 
Oceans låt Super rich kids är talande för 
hur uppväxten i en förmögen familj skild-
ras i populärkulturen. I en isolerad tillvaro 
avlar krävande och frånvarande föräldrar 
ett bekräftelsevakuum hos barnen som 
i tonåren fylls med droger, festande och 
andra kicksökande aktiviteter. Det mo-
raliska budskapet i detta närmast tra-
gikomiska skådespel är att de rika trots 
allt inte har det så fett – vi som tillhör de 
lägre samhällsklasserna ska inte gräma 
oss över att vara uteslutna från deras 
privata värld. 

trots att de ekonomiska klyftorna i sto-
ra delar av västvärlden ökat sedan början 
av 1980-talet är det först på senare år 
som forskarskrået åter börjat intressera 
sig för de så kallade superrika (termen 
används ofta för att beskriva den rikaste 
procenten av befolkningen). Att forskare 
inom geografi och urbana studier spelat 
en betydande roll i detta uppsving är 
ingen slump: ett av de tydligaste ka-
raktärsdragen hos dagens ekonomiska 
elit är att den i allt högre grad dragit 
sig tillbaka från det offentliga rummet. 
Även om så kallade grindsamhällen, 
eller gated communities, traditionellt 
varit vanligare i USA har dessa bostads-
komplex idag fått större spridning även i 
Europa. I Sverige uppstod under hösten 
2018 en debatt när en byggentreprenör 
annonserade att han tänkte bygga lan-
dets första ”riktiga” grindsamhälle utan-
för Gnosjö i Småland (enligt företagets 
hemsida planeras byggandet påbörjas 
under 2020). I en Sifo-undersökning från 
i fjol var ”ett tryggt bostadsområde” den 
tyngst vägande faktorn bland bostads-
köpare i storstäderna. Fredrik Kullman, 
vd för mäklarfirman som beställde un-
dersökningen, beskrev i Dagens Industri 
detta som ”det första tecknet på en 
trend mot ’gated communities’”.

Även om de superrika inte alltid murar 
in sig tenderar de att dras till samma 
exklusiva bostadsområden – Djursholm 
är ett välkänt svenskt exempel – varifrån 
de sedan försöker minimera interaktio-
nen med det omgivande samhället. I en 
studie av superrika i London visar stads-
forskaren Rowland Atkinson (inte att 

förväxla med komikern bakom Mr. Bean) 
att dessa använder noggrant planerade 
rutter när de rör sig i staden. Detta när-
mast koreograferade rörelsemönster 
planeras så att de superrika ska slippa 
komma i synlig kontakt med inslag i 
stadsbilden som de upplever som obe-
kväma, såsom fattigdom och områden 
med etnisk mångfald. Så även om glo-
bal rörlighet är ett nyckelbegrepp för 
att beskriva dagens eliters privilegium, 
verkar det inom staden röra sig om en 
kontrollerad rörlighet mellan ett fåtal 
säkra punkter.

Att de superrika drar sig tillbaka från 
omgivningen i takt med att de ekono-
miska klyftorna ökar är ingen tillfällig-
het. I de få intervjustudier som gjorts 
med superrika individer återkommer 
teman som trygghet och säkerhet när 
de beskriver sin ovilja att interagera med 
omvärlden. Att göra sig synlig utanför 
de egna kretsarna anses öka hotbilden 
mot ens familj och barn, till exempel i 
form av kidnappning eller utpressning. 
Som Lennart Bernhardtson skriver i 
sin doktorsavhandling om ägande och 
synlighet innebär detta sätt att prata om 
sina privilegier ”en radikal förskjutning av 
diskursen från den egna förmögenheten 
till det yttre hotet mot denna förmögen-
het”. Med andra ord: istället för att tala 
om sin förmögenhet i termer av privile-
gier så väljer de rika hellre att beskriva 
den i termer av hot.

vilka blir då de samhälleliga konse-
kvenserna av att stora delar av morgon-
dagens näringslivstoppar växer upp i en 
alltmer sluten värld? Den mest slående 
risken är att de fysiska gränserna om-
vandlas till mentala gränser. I boken 
Injustice beskriver samhällsgeografen 
Daniel Dorling de rikas segregerade liv 
som en form av eskapism: de ekono-
miska klyftorna har blivit så stora och 
moraliskt svårförsvarliga att de rika flyr 
in i sin egen fantasivärld. Där inne kan 
de intala varandra att de fortfarande är 
”överbeskattade, baktalade och missför-
stådda” av övriga samhället. Det känns 
föga vågat att fråga sig hur barn som 
växer upp i en sådan miljö ska kunna 
utveckla känslor av solidaritet gentemot 
människor i de lägre samhällsklasserna. 
Om de dessutom i hela sitt liv utnyttjat 
privata skolor och vårdcentraler är det 
inte heller förvånande ifall de som vuxna 
inte förstår varför de ska bidra till den 
gemensamma välfärden genom att 
betala skatt.

känslan av motvilja inför att umgås med 
andra samhällsklasser är såklart inte unik 
för de superrika. I min medelklassbubbla 
är det lätt att märka hur obekväma folk 
blir när det under ett samtal om pengar 
framkommer att någon i rummet inte 
har det så bra ställt. Men det finns starka 
argument för att de superrikas själv-
valda isolering är särskilt oroväckande, 
i och med att det i stor utsträckning är 
deras barn som i framtiden kommer att 
kontrollera den ekonomiska makten i 
samhället.

den nyliberala staden karaktäriseras av 
ökad valfrihet – men en valfrihet som i 
mångt och mycket är begränsad till att 
gälla dem som har pengar. En omvälvan-
de stadsomvandlingspolitik måste värja 
sig mot denna begränsade definition 
av frihet. Ett första steg i den riktningen 
är att se att den oro som föräldrar (om 
än på olika sätt utifrån familjens socio-
ekonomiska position) känner för sina 
barns säkerhet är rotad i ojämlikheter 
fundamentala för ett kapitalistiskt klass-
samhälle. Och den tydligaste symbolen 
för detta klassamhälle är idag inte områ-
den som målas upp som rasifierade ”pro-
blemområden”, utan de mer eller mindre 
inmurade villaområdena där super rich 
kids hänger runt och suktar efter sina 
frånvarande föräldrars bekräftelse.

:: Axel Vikström arbetar som doktorand i medie- och 
kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet. Hans 
forskning rör medie-representationer av miljardärer i 
relation till legitimeringen av nyliberal kapitalism.

Superrika barn av vår tid
– Eliten drar sig tillbaka 
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inte alltid murar in sig 

tenderar de att dras 
till samma exklusiva 
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samhället.

kRöNikA: AxEl vikstRöm
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STADSPLANERING föR LEK

I Emma Adbåges Augustprisvinnande 
bok Gropen från 2018 skildras en för-
skola där personalen vill få barngrup-
pen att överge den vildvuxna gropen för 
en angjord lekplats med hårdgjord yta. 
Adbåge fångar lekens kreativitet och fri-
het, men också hur svårt det är att pla-
nera för lek. De egenhändigt uppfunna 
lekarna och platserna tenderar helt en-
kelt oftast att vara överlägsna gungorna.

Lekplatsen växte fram som idé och 
verklighet redan under 1800-talet, 
samtidigt som ”fri lek” framhölls som 
viktig för fysisk fostran. Parkerna, 
tidigare en överklasslyx, anlades och 
tillgängliggjordes för stadsbor från fler 
samhällsklasser. I Stockholm blev pla-
nering av parker senare en central del 
av den moderna stadsbyggnaden och 
Stockholmsstilen (där parkerna sågs 
som ett socialt och offentligt rum för 
att mötas snarare än en gräsmatta för 
finpromenader, reds anm) var under 
1900-talets mitt världsledande inom 
progressiv parkplanering.

Men en parallell process var utvecklan-
det av bilstaden. Trots att barns säker-
het blev allt viktigare ifrågasattes bilens 
allt mer dominerande plats i stadspla-
neringen knappast av planerare. Detta 
kan mycket väl läsas samman med att 
stadsplanering mer betraktades som en 
logistisk fråga än som en verksamhet 
som krävde lokal förankring och ana-
lys. Först under 60-talet kom denna 
trend att ifrågasättas på bred front, vil-
ket sammanföll med tidens aktivistiska 
anda.

väNLIG AKTIvISm 

I Köpenhamn bildades under den här 
tiden Hovedstadsaktionen, en sam-
manslutning av aktivister som i smyg 
byggde lekplatser på lämpliga över-
givna platser. Utöver detta ordnade 
de aktioner där bilvägar spärrades av 
och förbipasserande bjöds på kaffe 
och pepparkakor för att på så sätt 
skapa dialog om vem som har rätt till 
staden. Gruppen Aktion Samtal bjöd 
under denna tid in en av aktivisterna, 

arkitektstudenten Palle Nielsen, till 
Stockholm. Tillsammans ordnade de 
en rad handfasta aktioner som skulle 
visa på möjligheterna att utveckla en 
annan, mer demokratisk, stad; stäng-
sel mellan gårdar revs för att skapa 
en stor sammanhängande lekgård, 
skrot fraktades till en skolgård för att 
bidra till en roligare lekplats, en bilgata 
stängdes och en väldig bygglek orga-
niserades i Vasaparken. Tillsammans 
med Aktion Samtal-aktivister som Ju-
jja och Tomas Wieslander (sedermera 
författare till Mamma Mu-böckerna) 
och Gunilla Lundahl, övertalade Palle 
Nielsen Moderna Museet att låta dem 
arrangera en lekutställning i muse-
ets lokaler. Lekutställningen kallades 
”Modellen: en modell för ett kvalitativt 
samhälle”, och blev en historisk höjd-
punkt för lekkultur i Norden. Trots att 
Modellen blev en besökssuccé och att 
Aktion Samtals vänliga aktivism fick 
stort medialt genomslag (de deltog till 
och med i familjeprogrammet Hylands 
Hörna i Sveriges enda tv-kanal) har 
projektet fått få tydliga efterföljare i 
samma skala. Däremot kom Aktion 
Samtal att inspirera en våg av rörelser 
och aktivism – som till exempel Alter-
nativ stad – som under det kommande 
decenniet stoppade drastiska rivningar 
och ombyggnadsplaner i Stockholm, 
och också kan sägas ha ändrat hur 
stadsplaneringen betraktades i Sverige.

BRIST PÅ LEKYTOR 

Det finns idag gott om forskningsre-
sultat som visar hur viktigt det är att 
stadsmiljön ger plats för lek och rörel-
se. Dessvärre omsätts inte alltid denna 
kunskap i praktiken. Nya uppmärk-
sammade stadsdelar som exempelvis 

Hammarby sjöstad och Hagastaden i 
Stockholm har planerats utan tillräck-
liga ytor för barns behov av lek och 
rörelse. Brist på yta för lek är i princip 
omöjligt att lösa i efterhand, då marken 
redan blivit bebyggd. 

Som Lena Jungmark/Tankesmed-
jan Movium visat är storleken på går-
den inte allt. En förutsättning för en 
väl fungerande skolgård och lekplats 
är att den ska vara varierad och ha 
både mycket grönska och löst material. 
Jungmark/Movium skriver i katalogen 
till LEK: ”Det behöver finnas utma-
ningar, höjd skillnader och helst både 
platser där vuxna finns närvarande, 
och platser där man kan vara för sig 
själv och känna sig ’långt borta.’

Planering av städer syftar till att 
ge alla människor en god livsmiljö – 
även barn och unga! Förhoppningsvis 
kan en kommande arkitekturpolitik 
tillsammans med barnkonventionens 
nya status som lag stärka barnens rät-
tigheter till lek och rörelse när staden 
planeras. Dessutom är möjligheten att 
starta aktionsgrupper som driver på 
barnfrågorna öppen.

lÄstiPs: Katalogen till utställningen LEK! 
som bland annat berättar hur en parklek 
blir till och inkluderar bilder från utställ-
ningen finns på Form/Design Centers 
hemsida.

:: David Ottosson är kurator och arkitekt 
med fokus på stadsbyggnad vid FOJAB  
i Malmö.

Den industriella staden byggdes, precis som  
den förindustriella, för och av vuxna. Med 
biltrafikens framväxt under 1900-talet 
minskades barnens möjligheter att hitta nya 
lekmiljöer. Idag ser vi hur markpriser och 
planeringsideal skapar stadsdelar där barnens 
rörelsefrihet helt glömts bort. Hur hamnade  
vi här? Arkitekten David Ottosson, som 2019  
var med och kurerade utställningen LEK!  
på Form/Design Center i Malmö, berättar om 
lekplatsens historia och möjliga framtider.

design för lek i staden
:: dAvid ottossoN

1) varför startade ni Bums?

Vi var en liten grupp engage-
rade personer som såg hur våra 
barnbarns utemiljöer radikalt 
försämrades. Minimala så kallade 
utsläppsgårdar vid nya förskolor 
tillsammans med en mycket 
olycklig överanvändning av 
konstgräs i alla sorters offentliga 
lekmiljöer fick oss att se rött. När 
marken hårdexploateras och sta-
den förtätas är det alltid barnen 
som drabbas värst! 2016 startade 
vi därför BUMS – Barns utemiljö i 
staden – som en studiecirkel och 
sedan dess har vi ordnat sym-
posier, bjudit in forskare, skrivit 
debattartiklar, gjort skrivelser, 
kontaktat politiker och deltagit 
i konferenser. Vi erbjuder också 

föräldrar som är missnöjda med 
sina barns förskolegårdar hjälp att 
driva på för förbättringar.

2) vilka är de mest akuta frå-
gorna i stockholm idag?

Det finns flera stora bostadsom-
råden som just nu planeras och 
byggs där politikerna kompromis-
sat bort både grönområden och 
barnens lekmöjligheter i det fria. 
Marievik, Lövholmen, Telefonplan 
och Slakthusområdet är alla exem-
pel. På några få år har Stockholms 
stad gått från 30 till 10 kvadrat-
meter per barn vid planeringen 
av förskolornas utomhusytor. I pla-
nen för Årstafältet planeras i detta 
nu förskolor med utsläppsgårdar 
med endast tre kvadratmeter per 

5 frågor 
till BumS, Barns utemiljö i staden
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barn. Samtidigt som Boverkets 
rekommendation är cirka 40 
kvadratmeter och att den sam-
manhängande förskolegården bör 
vara 3 000 kvadratmeter och ligga 
i direkt kontakt med förskolan. 
Att få politiker och tjänstemän att 
prioritera de yngsta medborgarna 
och deras framtid framför snabba 
intäkter från markförsäljning är en 
brännande fråga.

3) På er hemsida använder ni 
begreppen ”exploateringstryck” 
och ”tät stad”. Hur relaterar de 
till frågorna ni arbetar med?

Att ”bygga kvartersstad” och 
därmed försöka efterlikna inner-
stadens uppbyggnad har blivit 
ett mantra för många politiker. 

Det är en förskönande omskriv-
ning för att bygga extremt tätt 
när Stockholm nu i snabb takt 

expanderar och fyller igen ”tom-
rummen” utanför tullarna. Staden 
säljer mark till högstbjudande och 
byggbolagen vill förstås maximera 
sin vinst. Det passar alltså båda 
parter. Men inte sällan exploateras 
grönområden och resultatet drab-
bar de boende, inte minst barnen. 
Fram till 1990-talet var nya försko-
lor oftast fristående med rejält 
tilltagna gårdar där naturen med 
bergknallar och träd fick vara kvar. 
Här fanns plats för barnen att leka 
och utvecklas. Idag placeras för-
skolorna i bottenplanet i nybygg-
da bostadskvarter med minimala, 
platta gårdar med gummimattor 
och plastgräs. Barnen får snällt 
traska iväg till närmaste lilla park 
där trycket förstås blir enormt när 
alla förskolor måste ta sig iväg. Att 

våra politiker fortsätter att mangla 
fram dessa stadsplaner utan barn-
perspektiv är en skam.

Att våra politiker 
fortsätter att 

mangla fram dessa 
stadsplaner utan 

barnperspektiv är  
en skam.

Utsläppsgård Årstadal. Foto: BUMs.

Bygglek i vasaparken 1968. 
Bygglekplatser fick stort 
genomslag i Sverige på 1950-, 
60- och 70-talet men är idag 
sällsynta, trots att de beskrivits 
som välfungerande och populä-
ra. Foto: Arkiv för Aktion Samtal 
och Arkiv Samtal, Stockholm.

Bygglek i vasaparken 1968. 
Under 1960-talet engage-
rade sig många i kampen 
för roligare lekmiljöer för 
barnen. Bygglek i Vasapar-
ken byggdes av Skrotmå-
negruppen, och kampen 
för att behålla den ledde till 
etablerandet av Vasastans 
byalag, starten på en folkrö-
relse för en bättre barn- och 
stadsmiljö. Foto: Arkiv för 
Aktion Samtal och Arkiv 
Samtal, Stockholm.
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Forts. Design för lek i staden, David Ottosson

4) i david ottossons artikel 
skriver han att ”brist på yta för 
lek är i princip omöjligt att lösa 
i efterhand, då marken redan 
blivit bebyggd”. men har ni tips 
på hur det går att påverka den 
byggda miljön?

Det finns kloka landskapsarki-
tekter som kämpar hårt med att 
försöka skapa barnvänliga gårdar 
av de snålt tilldelade ytor som 
bjuds idag. Det kan då handla om 
att plantera träd som ger skugga 
och att placera förråd och buskar 
så att de erbjuder gömställen och 
frizoner för barnen. Dessutom 
går det att använda träflis, sand 
och andra naturmaterial istället 
för gummi och konstgräs som 
innehåller partiklar vilket forsk-

ning visat riskerar att landa både 
i barnens lungor och i vatten-
dragen. När en förskola ligger i 
anslutning till ett grönområde, 
det kan handla om en mindre 
remsa intill en gångväg, finns 
också en möjlighet för föräldrar 
att lämna ett medborgarförslag 
till stadsdelsnämnden om att 
utvidga gården! 
 
5) Bygglekarna, som också 
nämns i artikeln, är trots sin 
popularitet på väg att försvinna 
i stockholm. vilka andra histo-
riska idéer och byggda miljöer 
kan idag inspirera till en stad  
där barnen och deras behov  
får vara med i utformningen  
av staden?

För några decennier sedan var 
Sverige världsledande när det 
gällde att utforma parker och an-
vända grönska i stadsrummet. När 
parkleken utvecklades på 1930-ta-
let och omsorgsfullt anlades i 
ytterförorterna var barns behov 
av lek och rörelse utgångspunk-
ten. I dessa anläggningar finns 
naturligtvis mycket inspiration att 
hämta. Glöm heller inte bort att 
den bästa lekplatsen är skogen 
med sina bergknallar, vindlande 
stigar och träd att klättra i. Med 
detta sagt kan man konstatera att 
det fortfarande under 1960- och 
70-talet byggdes förskolor med 
gårdar på naturmark som gav 
rika möjligheter för all sorts lek 
och rörelse. Att låta naturen vara 
istället för att spränga bort och 

ersätta med gummimattor och 
lekställningar är därför ett starkt 
önskemål.

Glöm heller inte 
bort att den 

bästa lekplatsen 
är skogen med 

sina bergknallar, 
vindlande stigar  

och träd att  
klättra i.

stadsmuseet 1969. En bygglek tar form. Foto: arkiv  
för aktion samtal och arkiv samtal, stockholm.

Sofiaskolan, Södermalm. 
Skrot och byggmaterial 
på plats. Skolgårdslek var 
ett försök av parkförvalt-
ningen på 1960-talet. I 
slutet av 1970-talet fanns 
skolgårdslek på 451 skolor.  
Foto: Arkiv för Aktion 
Samtal och Arkiv Samtal, 
Stockholm.

Årsta 1969. Aktion Samtal genomfördes på 
mängder av platser i staden för att visa på alter-
nativ. I samband med aktionerna kontaktades 
media för maximalt genomslag. Foto: Arkiv för 
Aktion Samtal och Arkiv Samtal, Stockholm.
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             ad träder egentligen fram               
             när renderade bilder av  
             unga, hälsosamma, 
mångkulturella, skateboardbärande 
invånare i Värtahamnen agerar 
fond för videon till Magnettes 
låt Hollywood? Miljöerna och 
textrader om psychon och att 
gråta ensam synliggör stressen i 
nätverks- och hållbarhetsvisionerna, 
men är också del av en större 
marknadsföringsstrategi för den nya 
stadsdelen, skriver Holly Keasey.

Psycho. Witch. Psycho. Witch. I en alter-
nativ musikvideo från 2017 till Magnettes 
låt Hollywood följer kameran dessa ord på 
frontsångarnas kläder efter den inledande 
vinjetten ”Magnettes presents Värtaham-
nen”. Kameran vindlar sen vidare genom 
renderade bilder av en stadsutveckling 
som materialiseras och tar form: Värta-
hamnen, den östra delen av Stockholms 
flaggskeppsprojekt Norra Djurgårds-
staden, ”9 MINUTES FROM STUREPLAN”. 
Genom att följa sångarna tar tittaren del 
av filmklipp av gator befolkade av unga, 
hälsosamma, mångkulturella, restaurang-
besökande och skateboardbärande invå-
nare. Sångtexter och textrutor krockar och 
sammanlänkas:  

”a sustainable community” –”cry alone ... 
get high alone ... die alone” –”Stockholm 
gets a new hotspot” –”connecting social 
life with new opportunities” – ”they will 
make a fortune out of me” – ”Parks, 
squares, tracks” – ”you’ll be the one 
shaping it” – ”Right next to Djurgården” 
– ”this shit has mass appeal”

I videon möter vi i snabba klipp de ideala 
medborgarna i den hållbara staden. Med-
borgarna med både frihet och självförtro-
ende, och samhällets bästa för ögonen. I 
nyliberalismens tid vet de vikten av socialt 
nätverkande och att delta i skådespe-
let som iscensätter visionen av hållbar 
utveckling.

Magnettes video uttrycker en para-
doxal uppriktighet. Videon är ärlig med 
den stress som många upplever när de 
försöker anamma de livsstilar som kopp-
las samman med hållbarhet. För bortom 
framgångssagan återkommer andra 
berättelser: om ensamhet, ekonomisk oro, 
kroniska utmattningssymptom liksom 
grannarnas ständiga åsikter om den per-
fekta balansen mellan träning, arbetstid, 
barnuppfostran och hälsosam mat.

Trots stressen, det sociala trycket och 
den konstanta risken att kastas ut ur 

gemenskapen försöker Magnettes video 
popularisera en vision om en hållbar glo-
baliserad värld. Visionen ska nå de yngre 
generationerna och forma deras dröm-
mar och ambitioner. Visioner som dessa 
ploppar inte upp från ingenstans, utan 
tillverkas noggrant. Värtahamnen är del 
av stadsomvandlingsområdet Norra Djur-
gårdsstaden, Royal Seaport på engelska. 
Musikvideon Hollywood är del i en bredare 
marknadsstrategi, vilken också innehåller 
en podserie producerad med stöd av lob-
bygruppen A Beautiful Soap, samt en sats-
ning på att skapa verktyg för att mäta hur 
lyckat ett stadsomvandlingsprojekt är (the 
Happiness Index of Bonava) och medlem-
skap i C40 Cities Group, en internationell 
sammanslutning av 96 megastäder som 
är med i The Clinton Foundation Group 
och Världsbanken och tillsammans står för 
mer än en fjärdedel av världens BNP. Det 
är genom taktiker som dessa som Norra 
Djurgårdsstaden blivit framlyft som en 
ledande global aktör vad gäller visioner 
om en mer hållbar framtid.
 
Fältets värde svänger

Stress är troligtvis inte det första vi asso-
cierar till när vi tänker på hållbar utveck-
ling. Snarare frammanas kanske en bild 
av ett stilla, kanske luxuöst anstruket, liv. 
Etymologiskt härstammar hållbarhet från 
det latinska sustinere (tenere, att hålla; 
sub, under), men också från att uthärda. 
Alltså inte blomstrandes, inte pastoralt. 
Att uthärda pekar till exempel mot den 
maximala stress någon kan bära innan 
stressen blir skadlig. Eller sett ur ett an-
nat perspektiv: samhället vi har skapat 
är outhärdligt för den största delen av 
biosfären. Lösningen som skapats för oss 
är hållbar utveckling. Uthärdlig utveckling. 
En vision om en nivå av långvarig stress 
som majoriteten ändå kan hantera. En 
vision baserad på att leva med en mild 
men kronisk stress. Med visioner som 
dessa överallt, vad kan vi egentligen göra? 
Säkerställa att våra yngre gör de val som 
är nödvändiga för att erövra möjligheten 
att klara sig okej? Eller ge dem självförtro-
ende och kunskap för att förhoppningsvis 
hitta vägar bortom de liv och vägar som 
tillverkats för dem?

En våg av störningar

Dagens återkommande officiella fram-
tidsvisioner kretsar runt resurshantering 
och tekniska lösningar, eftersom de till 
syvende och sist ska upprätthålla den 
kapitalistiska ekonomin. Förhoppningsvis 
kan de klimatförändringar som skapats av 
mänsklig hand hållas på en nivå som gör 

jorden levbar, för människor. Men genom 
skapandet av en färdig vision dras hela 
samhället med, och trots att visionen alltid 
är utom räckhåll så påverkar den vad som 
är möjligt att säga och drömma om. Låt 
oss slå fast: Visionsarbete är en strategi för 
att få till stånd en utvald förändring. 

Viktigare än att leta efter än mer sofis-
tikerade tekniker för förändring är kanske 
att undersöka varför vi begär just föränd-
ring. Förändring, framsteg, utveckling ... 
De senaste decennierna har de här be-
greppen ofta blandats samman, en sam-
manblandning som verkar driven av  
(o)vanan att blicka framåt i tiden. Begrep-
pet utveckling skulle också kunna använ-
das för att produktivt blicka inåt, snarare 
än utåt-bortåt, vagt mot ett distanserat 
fjärran. På så vis skulle vi kunna stanna 
upp vid visionerna som omger oss, och 
fråga oss vem som tjänar på den föreslag-
na förändringen. En möjlig början skulle 
kunna vara att se vem som ligger bakom 
den framtid vi redan ingår i. Och vem är 
det egentligen som förväntas förändras i 
visionen? Till exempel i utdraget nedan ur 
Vision 2030 för Norra Djurgårdsstaden? 
”Norra Djurgårdsstaden ska utvecklas till 
en levande och hållbar hamnstad i världs-
klass, som drar till sig de mest kompetenta 
människorna och de mest framgångsrika 
företagen i världen /…/ alla aktörer och 
andra berörda samlas bakom en viljein-
riktning som speglar den övergripande 
ambitionen.” 

Vem är det som ska förändras?
 

:: Konstnären Holly Keasey söker ekologisk sensitivitet 
genom performativ aktivism. Dit räknar hon även sitt 
nuvarande samarbete med Mossutställningar där hon 
curaterar delar av projektet Konstnärliga avsmyckning-
ar av Norra Djurgårdsstaden.

Översättning: Elof Hellström och Maja Hammarén

Störande visioner
– Vem förväntas förändras?

V
Viktigare än att leta  

efter än mer sofistikerade 
tekniker för förändring 
är kanske att undersöka 

varför vi begär just 
förändring, framsteg, 

utveckling … 

kRöNikA: Holly kEAsEy
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Sulky, barnvagn, dubbelvagn, tvilling-
vagn – språkbruket må skifta med geo-
grafi, utformning, historia och barnets 
ålder, men drömmen om funktionellt 
formgivna barntransportverktyg går 
århundraden tillbaka. Valmöjligheter-
na är också långt fler än när det kom-
mer till att bära barn i sjalar och selar. 
Här styrs den exakta utformningen av 
köparen, som bara måste överkomma 
den paralysering som kan uppstå i mö-
tet med otaliga produktkombinationer 
samt medföljande tillbehör.

Priserna på barnvagnar varierar 
mycket, vilket gör vagnen till en form-
kategori med möjligheter att skryta 
med klasstillhörighet och ekonomisk 
status. Enklare vikbara varianter kan 
köpas för mindre än 500 kronor men 

många modeller kostar tiotusentals 
kronor. Dessutom finns en uppsjö 
tillbehör som förvaring, matchande 
blöjväskor, mugghållare, dekor och 
hängande leksaker. 

Huruvida barnet ska vara vänt mot 
sin vårdnadshavare eller titta ut över 
omvärlden debatteras. I en minnesvärd 
scen från filmen Away We Go från 
2009 avvisar Maggie Gyllenhaals roll-
figur en framåtvänd barnvagn, vilken 
hon fått som välmenad present, med 
orden: ”Jag ÄLSKAR mina bäbisar, 
varför skulle jag vilja skjuta dem ifrån 
mig?” (”Why would I want to push 
them away from me?”) Idag har flera 
modeller vändbara säten vilket möjlig-
gör båda varianter.

Barntransportverktyg för föräldrafrihet 
– eller en individualiserad, kraftigt 
designad konsumtionsprodukt och 
klassmarkör? Barnvagnen lär oss tidigt 
om privategendom – ”älskling, kan du 
hoppa in i din vagn?” – och förkroppsligar 
promenadstadens urbana dröm om  
smidig, sorglös, förflyttning och möjligheter 
till konsumtion. I ett utdrag ur boken 
Designing Motherhood visar Michelle Millar 
Fisher och Amber Winick hur detta fyr- eller 
trehjulade transportmedel trots sin till synes 
oproblematiska karaktär aldrig är neutral.

älskade barnvagn 
– En formsaga i sju delar
:: micHEllE millAR fisHER ocH AmBER WiNick

William Wilsons silver cross-barnvagn, 1877. 

William Wilson började sin bana som smed i sunderlands hamn 
innan han grundlade det barnvagnsföretag i Yorkshire som hans 
söner senare skulle ta över och expandera[3]. det karakteristiskt 
lättigenkännliga fjädersystemet, de stora hjulen och den vändbara 
skärmen på silver cross-vagnen ger associationer till Mary Poppins 
bakom handtaget. denna ”droska” har varit den brittiska kungafa-
miljens val av barntransport ända sedan kung Georg Vi föddes 1895. 
den kallas också för barnvagnarnas rolls-royce, och var nu senast 
Prince Williams och Kate Middletons val för deras tre barn George, 
charlotte och Louis. 

Richardsons bäbisbärare, 1889. originalskiss av 
W. H. Richardson, amerikanskt patent 405600, 
arkiverat 27 december 1888 och utfärdat 18  
juni 1889.

Under ett anförande för ledamöterna i royal 
society of the arts i London 1923 noterade 
samuel J. sewell, redaktör för en välkänd fack-
tidskrift, att han inte hade lyckats hitta någon 
definitiv designhistorik för den produkt han 
samtidigt hävdade var en ”ovärderlig välsig-
nelse för både moder och barn”[1]. trots det 
gav han sedan en kondenserad kronologi över 
alla möjliga slags dragkärror för barn och funk-
tionsnedsatta som dittills upptäckts. särskilt 
anmärkningsvärda exempel var den husdjurs-
drivna barnvagnen utvecklad av den engelska 
arkitekten William Kent för den tredje hertigen 
av devonshires barn 1773, samt historiens för-
sta vagn med vändbart säte: en svart så kallad 
baltimoreon i korg och mässing, vilken William 
h. richardson fick patent för 18 juni 1889[2]. 

[1] samuel J. sewell, ”the History of children’s 
and invalids’ carriages”, Journal of the royal 
society of arts 71, nr 3694 (september 7, 1923): 
716–28. sewell hävdar att ”en kvinna av naturen 
inte är anpassad till att bära en bebis i armar-
na, på ryggen, huvudet eller axlarna /... / därför 
finns behovet av minitransport” – åsikter som 
självklart bör tas med en rejäl nypa salt.

[2] sewell uppmärksammade också att en an-
nan amerikan, charles Burton, 1852 anslöt sig 
till en grupp andra investerare och barnvagns-
tillverkare som varit aktiva sedan 1840-talet i 
London och ”startade en liten fabrik i Hamp-
stead /... / och öppnade en utställningslokal 
på oxford street /... / vilken inom tre år blev 
centrum för handel. 1856 fanns fyra affärer vilka 
ägnade sig åt vad som nu kallas barnvagnar, 

alla inom radien av mindre än hundra meter 
från Burtons utställningslokal, och inte färre än 
tjugo tillverkare i hela London. sewell, ”the His-
tory of children’s and invalids’ carriages”, 718.

[3] se colin Ward, Silver Cross: The Story of 
a Great British Brand (rossendale, UK: the 
History Writer, 2010).

[4] Mark dodgson, david Gann, ammon salter, 
The Management of Technological Innovation: 
Strategy and Practice (oxford: oxford Univer-
sity Press, 2008), 115.

[5] i. B. schaefer, ”Baby carriage”, patent 12 
februari 1918. se https://patents.google.com/
patent/Us1256379?oq=schaefer+patent+baby
+carriage.

:: Designing Motherhood är en bok, en utställning och 
en serie publika program skapade av designhistorikerna 
Michelle Millar Fisher och amber Winick. texterna i stock-
holmstidningen är ett översatt och något redigerat utdrag 
ur deras bok. deras arbete kan följas på instagramkontot 
@designingmotherhood.

översättning: johan Palme 

Bäbisbärare, 1889

Silver Cross-barnvagn, 1877 
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Föräldrar till tvillingar, trillingar eller ännu fler syskon i 
samma ålder kan behöva hantera en barnvagn för flera pas-
sagerare dagligen. annars syns hoper med barn i samma 
vagn antagligen oftast när förskolegrupper med småbarn 
är på väg någonstans. I fiktionen dyker duobarnvagnen upp 
i slutet av 1800-talet, i en roman från 1881 med titeln What 
the Angels Saw on Christmas Eve där en av romankarak-
tärerna finner sin ingång till lägenheten ”blockerad av en 
dubbelbarnvagn”. stegvis under hela 1900-talet utvecklas 
tvillingtransporter, som schaefers modell från 1917, i princip 
en dragvagn med två säten, och de som återfinns i Popu-
lar Mechanics; en tandem-”dubbeldäckare” (1948) och en 
”trilling-resväskesulky” (1951)[5]. i årtiondena däremellan  
och därefter återfinns tiotusentals liknande patent. Vid 
sekelskiftet in i 2000-talet innebar nedskärningar i välfärden, 
möjligen i kombination med att allt färre kvinnor gav upp 
sitt yrkesliv för att vara hemma med barn, till att förskolor 
behövde förflytta minibussar med bäbisar. resultatet var 
”äggkartongen”, ibland tillverkad i formsprutad plast, ibland 
mer lik Maclarens skelettkonstruktion – men oavsett mate-
rial ett rent jävulskap att föra fram.

jean-michel chaudeurges  
Babyzen yoyo, 2012 

Kraftigare begränsningar för hand-
bagage ihop med ökat säkerhetstän-
kande har inneburit att 2000-talets 
designers skapat sulkys små nog att 
få plats på flygplanens bagagehyllor. 
oberäkneliga och ständigt änd-
rade flygregler innebär dock att de 
allra flesta barnvagnar ändå måste 
checkas in vid gaten. En modell som 
Yoyo, som kostar närmare 5 000 kro-
nor, passar därför bättre i tunnelbana 
eller bil där risken är mindre att den 
skadas eller går förlorad. trots senare 
års fokus på bärbarhet och minime-
rad vikt finns ännu inga barnvagnar 
som klarar att köra i trappor.

cindy sjöbloms prototyp av en rullstolsan-
passad barnvagn, cursum, 2012. copyright: 
cindy sjöblom.

Föräldrar som är rullstolsanvändare hittar 
inte många barnvagnar som fungerar ihop 
med deras behov. cindy sjöblom, indu-
stridesignstudent vid designhögskolan i 
Umeå, tog sig an uppgiften och skapade en 
design som är tillgänglig för alla personer 
och funktionsuppsättningar. resultatet är 
cursum, en barnvagn som utvecklats i nära 
dialog med föräldrar med olika funktions-
variationer. dess U-formade svängbara bas 
och utdragbara teleskopchassi är gjorda 
för att enkelt kunna fästas vid rullstolen 
och åka med användaren, men kan också 
ändras till ståläge vid behov. cursum har 
ännu inte massproducerats. här finns en 
möjlighet till framtida investeringar och ny 
innovation inom barntransportutformning. 

owen f. maclarens paraplysulky, 1966. 
Bildrättigheter tillhör moma.  

Flygplansdesignern owen Finlay 
Maclaren tillämpade årtiondens erfa-
renhet av att utforma stridsflygplans-
komponenter på problemet hur han 
skulle förflytta sitt barnbarn anne när 
hon var på besök i början av 1960-talet. 
Maclarens hopvikbara barnvagn B01:s 
prototyp är den barnfokuserade mot-
svarigheten till Marcel Breuers Bau-
hausdesign från 1920-talet. Precis som 
Breuer reducerade Maclaren sin pro-
dukt till dess viktigaste komponenter, 
och utförde den i lättviktsaluminium. 
det minimala resultatet vägde bara 
tre kilo, mindre än de flesta nyfödda. 
Maclaren tog med sin design till silver 
cross, som tackade nej till konceptet 
eftersom man inte väntade sig någon 
efterfrågan. Maclaren bildade då ett 
eget bolag. Ett årtionde efter sulkyns 
marknadsdebut tillverkades fler än  
600 000 enheter årligen[4].

Babyzen Yoyo, 2012

Cursum, 2012

Paraplysulky, 1966

Gentrivagn, 2020  
(Yuppiebarn ingår ej) 

Småbarnsgruppens äggkartong

tecknad serie av Amelyn Ng



  | Stockholmstidningen  #3 BARNEN26 

Gänget, staden  
och allt däremellan
– Om kriminaliseringsförsök som segregerar

förslagen om krafttag mot kriminalitet 
duggar tätt hösten 2020. Kapplöpningen 
innebär att komma först med de hår-
daste förslagen, de som tidigare varit 
otänkbara att lägga fram med bevarat 
förtroende från väljarna. Högerpolitiken 
har länge eller alltid talat om hårdare 
tag, nu är Socialdemokraterna också 
med. Det mest unkna med retoriken 
är inte så mycket att tänka sig skärpta 
insatser, straff eller mer resurser åt ord-
ningsmakten, det kan vara motiverat i 
vissa fall, utan det politiska tilltal som 
målar upp ett rättskaffens ”vi” som hotas 
av ett korrupt, amoraliskt, kriminellt 
andra. Självklarheten med vilken andra 
ses som de som behöver övervakas, 
följas, bevakas, störas, kroppsvisiteras, 
kontrolleras. 

jag kommer ihåg första gången jag 
såg det ogenerat formulerat, iscensätt-
ningen av ett politiskt parti som räddare 
av rättskaffens medborgare och en 
plåga för buset. Jag var för ung för att 
rösta i valet 1991, men jag såg budskapet 
på Moderaternas valaffischer – ”Du ska 
kunna gå ute, de ska sitta inne” – och 
undrade genast: vet de verkligen vilka vi 
och de är? I början av hösten 2020 gjorde 
Moderaternas Ulf Kristersson ett utspel 
om ”kriminalisering av medlemskap i 
gäng” – utan att med en stavelse berätta 
hur vare sig gäng eller gängmedlemskap 
ska definieras. 

När jag hörde kristerssons utspel kom 
jag att tänka på en grupp ungdomar 
från Bagnolet utanför Paris som kom till 
Stockholm på besök en vecka i slutet av 
sommaren 2009. Vi i föreningen Mellan-
förskapet organiserade ett kulturutbyte. 
Deltagarna från Bagnolet, ungdomar 
med mestadels arabisk-fransk eller 

afrikansk-fransk bakgrund, fullkomligt 
ÄLSKADE Stockholm. En av alla saker de 
framhävde som underbara var att kunna 
åka till stan i grupp utan att oroa sig för 
att stoppas. I Paris är det helt normalt 
för unga med rötter utanför Frankrike 
att stoppas av ordningsvakter och polis 
och omhändertas med hänvisning till 
lagstiftning mot gäng. Så till den milda 
grad att kulturmedelklassens arrondis-
sements är ”no-go-zoner”, förbjudet 
område att besöka, för grupper av arbe-
tarklassförortsungdomar som rasifieras 
som annat än vita. En del unga försöker 
inte ens åka till vissa delar av stan om 
de inte på förhand har en strategi för att 
undvika att bli trakasserade av polis.

vi bodde tillsammans på Subtopia i 
Fittja (Norra Botkyrka) i en vecka. Skadad 
av svensk media pratade jag oreflekterat 
om området som utsatt och farligt. Men 
ungdomarna såg det vackra. De såg 
närheten till vattnet, de såg Albysjön, de 
såg Hallunda bibliotek. De såg Fanzingo 
och Botkyrka konsthall, de såg Mång-
kulturellt centrum och Cirkus Cirkör. Vi 
som arrangerade hade internaliserat så 
mycket negativt att vi först och främst 
såg betong och blåljusjournalistikens bil-
der, snarare än ett vackert område som 
har det tufft – och som tyvärr fortsatt att 
nedrustas de senaste tio åren.

Att lyfta kriminalisering av medlemskap 
i gäng utan att definiera ”gäng” eller 
”medlemskap” är den sämsta sortens 
signalpolitik; sådan som på allvar kan 
segregera samhället ännu mer. Det är 
inte bara förslag på kriminalisering av 
medlemskap som nu slängs ut lagom 
populistiskt, det moderata trafikregion-
rådet Kristoffer Tamsons kämpar också 
för att införa stop and frisk-lagar – likt 
de som efter massiv kritik nu avskaffats i 
New York – som skulle ge polisen rätten 
att godtyckligt stoppa och visitera rese-
närer i kollektivtrafiken. I New York där 
mer än fem miljoner människor stop-
pades på gatorna under dessa lagar var 
det nio gånger vanligare att svarta och 
latinos stoppades och visiterades än vita.

men sverige är ju inte usA. Eller? I sin 
studie Polisingripanden vid eget bruk 
av narkotika: Särbehandlas personer 
med utländsk bakgrund? från 2005 visar 

Tove Pettersson hur polisens träffsäker-
het vid kroppsvisitationer vid misstankar 
om narkotikabrott skiljer sig enormt 
beroende på den misstänktas bak-
grund. Medan 67 procent, två av tre, av 
misstänkta med svensk bakgrund som 
kroppsvisiteras också visar sig inneha 
narkotika för eget bruk, är motsvarande 
siffra för misstänkta med utomeuropeisk 
bakgrund 24 procent, mindre än en av 
fyra. Polisen kroppsvisiterar helt enkelt 
inte människor med svensk bakgrund 
utan att vara rätt säkra på sin sak och 
ha rätt i sin misstanke. Människor med 
utomeuropeisk bakgrund kroppsvisiteras 
däremot oftast när de inte är skyldiga till 
det de misstänks för. 

med det i bakhuvudet, är det konstigt 
att utspel om kriminalisering av med-
lemskap i gäng (som så klart saknar 
formellt medlemskap) drabbar oskyldiga, 
samtidigt som personer som de facto be-
gått brott i nätverk klarar sig av den enk-
la anledning att de utifrån rasfördomar 
inte ses som typiska gängmedlemmar?

:: Kulturskribenten Nathan Hamelberg var en av initia-
tivtagarna till föreningen Mellanförskapet, som starta-
des för att utforska hur ungdomar med interkulturell 
bakgrund ser på hemhörighet och deltagande i det 
samhälle de lever i. Han har under de senaste åren ar-
betat som metodutvecklare i våldsförebyggande arbete 
och är idag verksam som kommunikatör på musik- och 
kulturföreningen Selam.

             tt lyfta kriminalisering                                      
             av medlemskap i gäng 
             utan att definiera ”gäng” 
eller ”medlemskap” är den säm-
sta sortens signalpolitik; sådan 
som på allvar kan segregera sam-
hället ännu mer, skriver Nathan 
Hamelberg och minns när ung-
domsgruppen från Bagnolet ut-
anför Paris besökte Stockholm.

A
Polisen kroppsvisiterar 

helt enkelt inte människor 
med svensk bakgrund 

utan att vara rätt säkra 
på sin sak, och oftast 

ha rätt. Människor med 
utomeuropeisk bakgrund 
kroppsvisiteras däremot 

oftast när de är oskyldiga till 
det de misstänks för.
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”Upplever du att det finns problem med 
följande fenomen i ditt bostadsområde 
eller i anknytning till detta?”

Frågan inleder polisens trygghetsun-
dersökning, som gått ut till hushåll runt 
om i landet.

Den åtföljs av en lista från A till Q som 
beskriver olika problemområden, där för-
sta punkten är:

A) Påträngande tiggeri.

Fyra svarsalternativ anges:
• Nej
• Ja, i liten utsträckning
• Ja, i stor utsträckning
• Ja, det finns men är inget 

problem.

Vilken kriminalpolitisk agenda som döl-
jer sig bakom polisens frågeställningar, 
tydliggörs av maximet: ”som man frågar, 
får man svar”.

De tongivande kriminologerna William 
Chambliss och Milton Mankoff uppma-
nade på 1970-talet sina studenter att 
synliggöra maktrelationer genom att alltid 
ställa frågorna: Vems lag? Vems ordning? 
Om vi översätter det till dagens svenska 
förhållanden kan vi fråga oss: Vad syftar 
polisens enkät till att mäta? Vems pro-
blem? Vems trygghet?

I rapporten Sweden: A Cold Welcome 
(ett kallt välkomnande) från 2018 doku-
menterar människorättsorganisationen 
Amnesty polisens ibland direkt rasistiska 
behandling av romska EU-medborgare 
i Stockholm. Slutrekommendationen är 
ovanligt skarpt formulerad.

Polismyndigheten uppmanas att ”ome- 
delbart sluta med sin praktik av att an-
gripa, skrämma och avlägsna ’utsatta 
EU-medborgare’ som tigger i Stockholm, 
när de inte utgör något konkret hinder 
eller gör sig skyldiga till brott mot lagen”.

Snarare än att lyssna till detta har 

myndigheten nu istället initierat en un-
dersökning, formulerad på ett sådant sätt 
att en rimlig tolkning är att resultatet 
syftar till att rättfärdiga fortsatt diskrimi-
nerande behandling av en utsatt grupp.

Polisens trygghetsmätning är i grun-
den ett skolboksexempel för hur privi-
legierade gruppers säkerhetsanspråk 
görs till utgångspunkt på bekostnad av 
resurssvagas. Det är huvudargumentet 
i Katherine Beckett och Steve Herberts 
bok Banished: The New Social Control 
in Urban America (ungefär ”Förvisade: 
Den nya sociala kontrollen i det urbana 
USA”) från 2009. De menar att ordnings-
föreskrifter allt oftare används för att ute-
sluta och straffa icke-önskvärda grupper, 
människor som uppfattas som ett pro-
blem, snarare än de som faktiskt gör sig 
skyldiga till allvarliga lagöverträdelser.

I linje med detta kopplas otrygghet i 
polisens enkät inte ihop med våld eller 
annan form av grov brottslighet utan med:

B) Klotter
H) Berusade personer som stör 
ordningen 
I) Bostäder som är tillhåll för 
narkotikamissbrukare 
J) Narkotikamissbrukare på 
offentliga platser som stör 
ordningen

Frågan är vilken myndighet som skyddar 
de människor som utpekas som samhälls-
problem av polisen.

En tydlig bias genomsyrar enkätfrå-
gorna. Trygghetens antites är fattiga ro-
mer och missbrukare snarare än fattigdom 
och de sociala problemens grundorsaker.

Myndighetens ideologiska utgångs-
punkt syns inte bara i antagandet om 
att problemet är de grupper som antas 
störa ordningen, utan också i att de som 
upprätthåller denna ordning friställs från 
ansvar.

Man frågar inte om vuxnas ansvar, 
utan huruvida det uppfattas som ett pro-
blem med ”Q) Ungdomar som stör ord-
ningen”. I samma anda uppmanas med-
borgarna gradera i vilken utsträckning de 

upplever problem med ”N) Kvinnor som 
antastas”.

I denna formulering är männen, vilka 
kan antas vara skyldiga till brotten i fråga, 
helt osynliggjorda.

Polismyndighetens enkät fungerar 
inte som ett verktyg för att skapa trygg-
het utan är i sig ett trygghetsproblem, 
vilket riskerar att bidra till utvecklingen 
där utsatta gruppers rättigheter sätts på 
undantag för ”vår” allas trevnads skull.

:: Leandro Schclarek Mulinari är doktor i 
kriminologi.  

Not: Texten är en återpublicering från 
Kontext (6 juni 2020 www.kontextpress. 
se, då under rubriken ”Som man frågar 
får man svar, polisen”) med anledning av 
politiska krav på hårdare tag och krimi-
nalisering av gäng samt diskussioner om 
”klaner” under hösten 2020. Kontext är 
en tvärmedial plattform för eftertänksam 
journalistik och kritisk underhållning. 

Frågan om lag och ordning har åter fått en framskjuten 
plats i svensk politik. Ett centralt ideologiskt verktyg 
för detta är trygghetsundersökningar. Polisens senaste 
enkät klargör vad som står på spel, skriver kriminologen 
Leandro Schclarek Mulinari. Men vad syftar polisens 
enkät egentligen till att mäta? Vems problem?  
Vems trygghet? 

tryggare kan  
ingen vara
– Vems ordning skyddar 
hårdare tag?
:: lEANdRo scHclAREk muliNARi

Myndigheternas 
ideologiska 
utgångspunkt syns 
både i antagandet att 
problemet verkligen 
är de grupper 
som antas störa 
ordningen, och i att 
de som upprätthåller 
denna ordning 
friställs från ansvar.

HÅRDARE TAG – HISTORIA OcH IDAG

”På 1970-talet blir diskursen om hårdare tag mot 
brottslighet central i politiska kampanjer i väst, 
särskilt bland konservativa. Under 1990-talet följer 
liberala och socialdemokratiska partier efter i denna 
repressiva riktning, även i Sverige. Forskare har visat 
att agendan kring lag och ordning är knuten till ras 
som analytisk kategori och till frågor om rasism som 
strukturellt fenomen. I det banbrytande arbetet 

Policing the Crisis: Mugging, the State, and Law and 
Order (1978) belyser Stuart Hall och hans kollegor 
hur kriminalitet rasifieras och hur svarta ungdo-
mar misstänkliggörs som förövare. I denna process 
omvandlas frågor om brott till att handla om den 
rådande ordningen.” Ur Leandro Schclarek Mulinaris 
avhandling Race and Order – Critical Perspectives 
on Crime in Sweden (Stockholms universitet, 2020). 

Avhandlingen visar att frågor om rasism är centrala 
att ta i beaktande vid diskussioner om kriminalitet. 
Schclarek Mulinari betonar vikten av att undersöka 
vilka som konstrueras som ett hot mot den föreställ-
da gemenskapen, och hur, och därmed omvandlas 
från personer och grupper i behov av skydd till mål 
för brottsbekämpningspraxis. 

Vems ordning skyddar dessa bänkar? Bilder på exkluderande design från Norrköping C, Hyllie, Gårda och Katrineholm C. Foto: FrEdrIK EdIn/SKuMraSK.
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mnmnMaktub
                        å en av Skånes platta slät- 
                        ter flög måsarna upp i ett 
                        enda vingslag av ett skrik. 
                        Skriket kom från det 
                        mjölkfjuniga barn som 
hela sitt liv skulle ägna sig åt att 
överrösta andra. Elisabeth Törnbloms 
skrik kristalliserades till en ljudboll 
som blixtsnabbt färdades längs med 
Amiralsgatan i Malmö, över sundet, 
skrämde livet av duvorna på Rådhus-
platsen i Köpenhamn, färdades under 
lastbilarna på Autobahn, upp över 
Alpernas bergstoppar, runt Eiffeltor-
net, under broarna på Sambre, förbi 
marknaden Le Marché de Noailles och 
igenom Medelhavets vågor där feta, 
skära maneter delades på hälften av 
dess kraft. Skriket studsade till slut 
mot ett vitkalkat hus. Där dog det.  
Det vitkalkade huset badade i det 
intilliggande bageriets dofter och låg 
i det nordafrikanska piratnäste där 
Atlasbergens pärlor drog över staden  
i jämna vågor och där solen kvävde 
byns nihilister med sina strålar. När-
mare bestämt stadsdelen Kouba. 

Det var tyst i sisådär en till två sek-
under sedan ljudbollen slagit i huset 
och tystnat, men sen kom det. Ett dovt 
mullrande och ytterligare ett barn hade 
fötts. Detta barn med tryffelfärgade 
fjun över hela kroppen och modern 
tittade gossebarnet djupt in i ögonen. 

Pojken tittade tillbaka med en lika fast 
blick på sin mor som han skulle sakna 

hela sitt liv. Hon konstaterade att gos-
sebarnet hade de mest misstänksamma 
ögon man skådat på många hundra år i 
Kouba och pojken fick namnet Maktub. 
Modern Turqia skulle dö i unga år, en-
dast 27 år gammal i gulsot och lämna 
8 barn efter sig, alla under 14. Hon 
slängde in gossen i högen av ungar. 

När Elisabeths mor, Signe Törn-
blom, på andra sidan klotet konstaterat 
att Elisabeths far inte ville veta av 
varken henne eller bastarden satte hon 
sig ner på trappan till Nobelvägens 
damskrädderi och grät tysta tårar 
som rullade över den pistagegröna 
klänningen. Människorna promene-
rade ljudlöst hem från sina arbeten i 
januarisnön. 

Huset var vitt likt alla andra hus. 
Det var endast patriciervillorna som 
låg insprängda här och var med vassa 
grindar och torn, där kråkfåglarna 
vaktade. På baksidan av huset fanns 
en diabolisk skog med betongkaserner 
fyllda med vapen av alla de slag och 
för att överhuvudtaget komma in i 
skogen fick man passera ett tiotal 
metallgrindar. 

Maktub, Nouredin, Yacin, Jean, 
Jean Marie och Sheriffa hade grävt 
små gångar inunder grindarna och 
kröp på så sätt igenom utan svårighe-
ter till den snåriga och taggiga skogen. 
De tillverkade klister som de strök på 
grenar tillsammans med små frön. 
Så småningom kom den ena vackra 
fågeln efter den andra och satte sig för 
att äta fröna. Fåglarna – en del med 
purpurvingar och guldrandiga ryg-
gar, en del med neapelgula prickar på 
vingarna och snövita halsar – satte sig 
kvickt på grenarna. Små nätta näbbar 
varsamt böjda av vår Herre, enkla 
små ögon som tittade i barnens ögon. 
Barnen smekte fåglarnas huvuden 
med belåtna pekfingrar, som en tröst 
för något de var tvungna att göra för 
att dra in pengar. 

Då Kouba hade blivit fritt från 
grodor började skogen bakom husen 
att ljusna. Träden fick ljusgröna, 
självlysande spetsiga blad, enstaka träd 
fick cerisefärgade blommor som växte 
längst ut på grenarna. När blommorna 

blommat ut föll de till marken. Efter 
nio dagar växte stenhårda knoppar 
med genomskinliga taggar på träden. 
Inuti varje knopp fanns en frukt som 
ingen skulle förmå sig smaka förutom 
Turqia som misstagit frukten för en 
läkeväxt. Samma fredag som Turqia 
ätit av frukten och därför kunde sia om 
sin egen död kom ett sällsamt sällskap 
till Kouba. 

Sällskapet kom i stora vagnar 
som drogs av lika delar Quarter lika 
delar Abaco-berber. Bakom de sirligt 
snickrade vagnarna körde Mercedes-
bilar i silver med afrikanska flaggor på 
motorhuvarna. Människorna hade lika 
höga som breda frisyrer i sprakande 
färger, alla omsorgsfullt utsmyckade 
till påfåglar, papegojor, svanar och 
kolibrier. I sällskapet fanns zebror, 
giraffer och hundratals kameler. En 
del män och kvinnor hade pärlor kring 
halsarna och blanka vita lackskor. 
Koubas invånare rusade hem det 
fortaste de kunde och tvättade sig i 
tur och ordning för att sedan göra 
fredagsbönen i ett nafs. De rakade och 
parfymerade sig, bytte plastsandaler 
mot tygskor och kammade håret 
stramt till flätor, vita klänningar 
inunder haiker och ögon inramade 
av kol. Gungande toner i rader med 
händer som klappade och trummor 
som besatte kropparna. Till och med 
ficktjuvarna kom av sig. 

»Och nu mina les Madames et 
Monsieurs låt mig stolt presentera, för 
er kära bröder och systrar ... Miriam 
Makeba!« Och ut kom hon, med en 
turban på huvudet och en leopard-
mönstrad klänning. Maktub tyckte  
hon var den vackraste av alla. 

Fågeln hade bråttom med nyheten 
och drog förbi bensinmacken som 
senare på dagen skulle ha fullt sjå. 
Fågeln drog in genom gränderna, förbi 
en flicka i koboltblå klänning som slet 
i sin lillebror som gråtande spjärnade 
emot. Förbi soldaten som tänkte ta 
livet av sig. Urinstanken. Förbi en 
hund som sov under en trappa. Fågeln 
fortsatte igenom innergården där 
Madam Gauffin bråkade om hyres-
pengarna och upp för trapporna där 
Sheriffa sprang ned för att hinna ifatt 

Nora. Slutligen slog den sig ner på 
salongens fönsterkarm. Den talade om 
för Pappa Ben, att Maktub inte skulle 
komma tillbaka. Den talade om för 
Pappa Ben att Maktub skulle åka med 
båten nästföljande morgon. Pappa Ben 
blev så stolt att han spände ögonen i 
Maktub och talade om att han var tokig 
som reste ifrån sin familj för att åka till 
rådvillhet och ogästvänlighet. För att 
inte tala om att de otrogna inte hade 
någon moral, ingen religion. Ingenting. 
»De är inte som vi.« Fadern hotade 
med att slå ihjäl Maktub. Gruspärlorna 
i ögonen, som envist och mot hans vilja 
rullade ner för kinderna. Pappa Ben 
visste mycket väl att Maktub sedan 
länge känt sig övergiven av honom 
och hans egna dröm skulle komma 
till verklighet genom sonen. Maktub 
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»Maktub, Nouredin, 
Yacin, Jean, Jean 
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gångar inunder 
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utan svårigheter 
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kunde inte sova på natten. Hans döda 
mor höll honom vaken i köket där hon 
ursinnigt skramlade med kastruller 
och teglas. Maktub smög upp. Han 
skulle säga åt henne att inte oroa sig 
och att allt skulle bli bra. Inte var han 
längre den nioåring som hade lipat 
vid hennes grav – famlat efter hennes 
fläta i sömnen, flätan som alltid hade 
hängt tungt på ryggen som ett väsen, 
som en medlem av familjen. Maktub 
ställde sig knäpptyst i trappan och 
tittade på familjen som sov. Inte visste 
han att samma syskon tjugofem år 
senare skulle förödmjuka honom för 
att han funnit äventyr på annat håll. 
Förkasta honom och förtala honom. 
Landet han lämnade skulle sätta ett 
frö i honom och blomma ut under 
hans dödsdag. I köket hade skramlet 
tystnat och kastrullerna satt i väggarna 
med söndriga skaft, teglas och fat låg i 
skärvor utspridda över golvet. Sockret 
svävade provocerande framför hans 
näsa. Det var tyst, förutom en hund 
som skällde långt borta. Så tystnade 
hunden. Maktub lade sig till rätta och 
tittade i taket. Hunden började skälla 
igen. Två grannar bråkade. Tystnad, 
sedan skratt från några förbipas-
serande. Snarkningarna. Tobak. Tvål. 
Han gick ut på taket med sin yllefilt 
om sig. I morgon kommer allt detta 
vara borta, hann han tänka innan han 
fruset somnade i den kalla natten. 

Maktub hade inte mycket till 
packning av den enkla anledningen 
att han inte mycket ägde. Men väl i 
Europa tänkte han bli rik; köpa kläder, 
skor och väskor, gå på restaurang och 
dansa disco. Men på resan var det 
alldeles tillräckligt med två ombyten 
underkläder och en matsäck. Han gick 
med förvirrade steg genom Kouba ty 
han ångrade djupt sina resplaner när 
han tittade sig omkring på gatorna. 
Små orkestrar spelade i varenda vrå 
och ville fånga hans uppmärksamhet. 
Han knäppte upp de två första knap-
parna på sin beigea skjorta. Morgon-
solen hade kommit med full kraft och 
han stannade till för ett glas te hos 
Omar, den enda som var vaken. Omar 
satt och stirrade på en liten orkester 
som spelade. 

»Takten är vemodig« sa han. »Jag 
undrar just varför de spelar. Varför har 
du kostym på dig?« 

Den smaragdgröna sammetskos-
tymen glänste i solen. Ingen i Europa 
skulle ta honom för en luffare det var 
i alla fall säkert, hade Maktub tänkt. 
Pappa Ben försörjde sin familj på 
allehanda småaffärer i byggbranschen, 
klädde sig själv i tunna vita yllestrum-
por och citrongul djellabah. Kaféäga-
ren visslade och kände på Maktubs 
krage och frågade om han någonsin 
ämnade komma tillbaka till Kouba. 
Maktub smackade. 

»Vi andra får jobba vidare i skiten. 
Ta vara på din chans« manade Omar. 
»Det är inte alla som kan göra som 
du, bortskämda snorunge.« Maktub 
slog ut med armarna och skrattade av 
förlägenhet och förväntan. 

»Vad vill du ha i Europa, Omar? 
London. Paris. Jag skaffar dig det. Säg.« 

»Vad kostar biljetten?« frågade 

Omar och hällde upp mer te i en halv-
meters båge. 

Omar visslade igen och himlade 
med ögonen. »Du ljuger, din lilla skit 
för jag känner din far.« 

Maktub gick mot hamnen med 
sävliga steg. Han hade gått hemifrån 
innan alla vaknat för att slippa säga 
adjö. Butiksägarna började dra upp 
sina jalusier med cigaretter i mungi-
porna. De nickade mot honom som 
vanligt men hajade häpet till vid 
synen av hans kläder. De mödosamma 
stegen saktade ner Maktub. Han såg 
sig omkring. Han kunde inte komma 
på åt vilket håll han skulle gå. Hans 
far och syskon hade så gärna velat 
vinka av honom, men det skulle vara 
alltför dystert. Han stannade upp för 
att orientera sig på gatan han gått 
miljontals gånger förr och såg framför 
sig hur han kom tillbaka med presenter 
och parfymer, leksaker och mat. Då 
skulle allt bli som vanligt. 

Framför honom låg arenan. Maktub 
tände en cigarett han stulit av Pappa 
Ben. Han tänkte på att han kanske 
aldrig mer skulle återse fotbollsplanen, 
men lika bra det, den innehöll ändå 
för mycket blod. Arenan med sandig 
plan och skotthål i väggarna. Från den 
blodigaste av alla dagar då delar av 
staden i god tro trott att de skulle se 
en match men hade blivit inlåsta och 
ihjälskjutna en efter en. 

I kön till båten stod kvinnor i vita 
djellabahs. Soldater och upptäcktsre-
sande. Getter, får och höns. Tiggare. 
Prostituerade. Trollkarlar. Sjömän. 
Föräldralösa barn i klungor. Alla skrek 
högt och hätskt. 

»Sauvages, sauvages!!!« skrek en 
besättningsman medan han släppte 
folk på båten. Maktub ställde sig snällt 
i kön. Adrenalinet flöt i ådrorna. Kön 
var lång men kortades av i snabb takt. 
Han kände på sin biljett i bröstfickan 
för tusende gången. Snart var det dags. 
Den jättelika båten hade vita bokstäver 
över det turkosa skrovet, Lunette. 
Ingen annan båt i den gamla piratham-
nen kunde jämföra sig med henne i 
storlek. Lyckans båt. Maktub sträckte 
fram sin biljett till en herre i mörkblå 
uniform och breda polisonger. Mannen 
tog biljetten och betraktade Maktub 
mycket noga. 

»Är något fel?« frågade Maktub. 
»Nej då, min unge man. Lycka till« 

sade besättningsmannen och fortsatte 
skrika åt människorna som trängdes i 
kön. Väl uppe på däck kunde Maktub 
titta ut över hamnen där människor 
likt myror sprang kors och tvärs. Det 
högg i hjärtat på honom. Han tittade 
på alla som arbetade tillsammans, 
gick tillsammans, pratade, skojade. 
Men så såg han plötsligt en gubbe som 
stack ut från mängden. Gubben hade 
en lätt irriterad rygg och armar som 
viftade och manade något till de andra 
omkring honom. Gubben hade den 
ljusa luvan uppe men Maktub såg att 
siluetten var Pappa Ben. Nora, Zola, 
Minah och Soleman letade febrilt efter 
Maktub. Maktub ropade på dem allt 
vad han kunde. Men hans röst brast då 
gråten överraskande trängt sig på. Han 
försökte igen men förstod snabbt att 
de omöjligt kunde höra honom. »Far! 

Zola!« Ändå var det som om de anade 
att någon kallade. En familj på båten 
tittade på Maktub. »De hör dig inte, 
det är för långt.« Maktub tystnade och 
Lunette gled sakta ifrån kajen. Båttu-
tan signalerade. Pappa Ben tittade upp 
mot båten och fler kom springande, 
Nouredin, Sheriffa och hela familjen 
Otoub. Lunette var på väg. Pappa Ben 
och syskonen, vännerna och grannarna 
blev alla till små små prickar på kajen. 

* 

Många mil. Många mil att gå, 
gå och gå. Skorna började göra ont 
men Maktub fortsatte sin väg. Skorna 
började bli slitna men Maktub fortsatte 
sin vandring. Skorna började gå sönder 
men Maktub fortsatte mot ett mål. I 
Amsterdam var gatorna trånga och 
torgen var fulla av frukter och grön-
saker som Maktub inte hade råd att 
köpa. Så han snyggade till sin gröna 
kavaj, frågade en torghandlare om 
han möjligtvis inte hade lite frukt eller 
en grönsak till övers som han kunde 
få. Nej och åter nej fick han till svar 
av torghandlarna, som pekade mot 
husfasaderna där unga män i trasiga 
skor stod lutade med ena fotsulan mot 
väggen. Maktub beslöt sig för att sälja 
sina skor och köpte sig kastanjer för 
pengarna. Hellre barfota än trasiga 
skor tänkte han och lade kastanjerna 
omsorgsfullt i byxfickan, kastanjer 
som han sakta åt medan han tittade på 
människorna. 

På nätterna sov han i parkerna 
tillsammans med andra maghreber, 
som tröttnat på att finna lyckan och nu 
försörjde sig som tjuvar. När han fått 
ihop tillräckligt med pengar tog han sig 
till Köpenhamn och därifrån tog han 
flygbåten mot Malmö, Sverige. Folk 
var vänliga men viskade och pekade på 
honom. Maktub log för att inte visa sig 
farlig. En del ville känna på hans hår. 
Om hans far hade sett honom skulle 
han blivit vansinnig på discofrisyren. 
Den ljumma brisen i Kouba hade blivit 
till en kall men frisk vind i Malmö. 
Gatorna var luktlösa och tomma. 
Människor hade åtsittande rockar 
med krökta ryggar och skyndade hela 
dagarna. Maktub köpte sig en vinter-
kappa med fårull på insidan. Maktub 
köpte sig en soffa och snygga italienska 
skor. Maktub hade tobaken på insidan 
av t-shirt-armen och Aviators med 
bågar av guld. Han skaffade tjejer 
och kompanjoner. Fick en bästa vän 
som hette Bille, de blev oslagbara i 
sin business. Så en dag när Maktub 
lämnat in sina kavajer på kemtvätt 
satte han sig på Värnhemstorget och 
tände en cigarett. En svart katt gick 
förbi. Katten hälsade artigt och frågade 
om han fick slå sig ner. Maktub kunde 
inget annat än att säga ja eftersom kat-
ten var sliten, skabbig, undernärd och 
väldigt tilltufsad. Den påminde honom 
om honom själv i Amsterdam. Katten 
presenterade sig som Sesam. 

»Vad har hänt med dig, är allt 
okej?« frågade Maktub. Katten viss-
lade en lång vissling och nickade med 
sitt lilla svarta huvud. 

»Har du tobak?« frågade den och 
drog tassen mellan öronen. Maktub 

räckte över tobaken till katten som  
tog den mellan klorna och rullade sig 
en joint. 

»Du får rycka upp dig« beordrade  
Maktub Sesam. »Annars går man 
under.«

Katten nickade i samförstånd. 
Hösten 1976. 

:: Sabinha Lagoun är född och uppvuxen  
i Malmö. Har rötter i scenkonsten och 
gick ut Författarskolan vid Lunds univer-
sitet 2014. Tidigare verk är novellsamling-
en Koreografi (Venaröd förlag 2018), som 
novellerna i detta nummer av Stock-
holmstidningen är utdrag ur, och Den 
röda tråden (Drömmarnas hus, 2016). 

»En dag när 
Maktub lämnat 
in sina kavajer 

på kemtvätt 
satte han sig på 
Värnhemstorget 

och tände en 
cigarett. En svart 

katt gick förbi. 
Katten hälsade 

artigt och frågade 
om han fick slå 
sig ner. Maktub 

kunde inte annat 
än att säga ja 

eftersom katten 
var sliten, skabbig, 

undernärd och 
väldigt tilltufsad.«

+
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Mumindalen är befolkad. Den myllrar. Det är inte bara 
en dal för mumintroll. Där finns mängder av smådjur 
och småknytt, trädandar och havstroll, sura igelkottar 
och musmammor, hemuler och filifjonkor, homsor 
och mymlor. Under varje rot, i varje trädtopp, i varje 
buskage bor det varelser. De fnattar runt, släpar på 
paket och barn, stressar hit och dit. Är om sig och kring 
sig. Dalen är inte mumintrollens. Den bär deras namn, 
men är inte deras egendom. Muminfamiljen är bara en 
del av dalen, de har skrivit in sig i den. I Tove Janssons 
berättelser om dem, som samtidigt var berättelserna 
om den gemenskap hon själv levde och de platser hon 
bebodde.

”Att bebo en plats, det är att skriva in sig, att berätta 
sin egen och platsens historia. Det är vad som fortfa-
rande hörs i ’geo-grafi’”, menar det franska anonyma 
aktivistkollektivet Osynliga kommittén. Bland filosofen 
Giorgio Agambens studenter bildades 1999 tidskriften 
Tiqqun, som hann komma med två tjocka nummer 
och speglade sin tids globaliseringsrörelse och sociala 
protester. Ur tidskriften Tiqqun sprang Osynliga 
kommittén. Deras område var städerna, förorternas 
revolter och undandragandet till rebelliska frizoner i 
den franska landsbygden.

Det finns två sätt att närma sig varje stad. Det går 
att se på staden utifrån ägandeförhållandena: vem 
kontrollerar stadsutrymmet, vem gör stadsplanerna? 
Det här är ett perspektiv ovanifrån. Städerna blir 
ickeplatser där människor ska cirkulera, konsumera 
eller transporteras igenom. Stormarknaden, tunnelba-
nestationen, flygplatsen, gallerian och uteserveringens 
stad. Det går också att se städerna underifrån, utifrån 
vilka band och relationer som finns i staden. Det är här 
Osynliga kommittén söker sina gemenskaper. Hur kan 
man finna varandra i stadens öken av ickeplatser, och 
skapa platser som är bebodda med levande relationer? 
Dessa två städer – den ägda styrda och den levda – be-
finner sig i en antagonistisk relation med varandra. Hur 
kan den levda staden undandra sig den ägda stadens 
kontroll och styrning? Osynliga kommittén kallar dessa 
subversiva gemenskaper i staden för kommuner. ”För 
oss handlar det inte om att äga området. Snarare är det 
en fråga om att öka kommunernas täthet, cirkulation 
och solidaritet till den grad att området blir ogenom-
skinligt och omöjligt att tolka för all auktoritet. Vi vill 
inte ockupera området, vi vill vara området”, skriver 
de i sin bok Det stundande upproret: 

”De som bebor ett kvarter, en gata, en dal, ett 
krig, en verkstad, de har ingen ’miljö’, de rör sig 
i en värld befolkad av närvaro, av faror, vänner, 
fiender, av livsögonblick och dödsögonblick, av 
alla sorters varanden. Denna värld får sin stadga, 
som varierar med intensiteten och kvaliteten hos 
de band som vi fäster vid alla dessa varanden, vid 
alla dessa platser.” 

En värld befolkad av närvaro. Tove Jansson lyckas 
beskriva en sådan värld i sina böcker. Varelsernas 
livsmiljöer överlappar och korsar varandra. Men vissa 
världar är osynliga för andra, trots att man lever på 
samma plats. I boken Trollvinter vaknar mumintrol-
let mitt i vintern och upptäcker att dalen befolkats 
av andra varelser. I badhuset bor Too-ticki, som blir 
mumintrollets guide i att återupptäcka sitt territorium 
som nu bebos av andra varelser. De osynliga näbbmös-
sen bor i badhuset, förfadern i badhusgarderoben och 
kakelugnen. De hemlighetsfulla (”de är svarta och röda 
och fullkomligt onåbara”) ordnar en midvinterfest. 
Too-ticki förklarar för mumintrollet: ”Ser du, det är så 
mycket som inte får rum om sommaren och hösten och 
våren, sa hon. Somliga slags nattdjur och folk som ald-
rig passar in nånstans och som ingen tror på. De håller 
sig undan hela året. Och sen när det är lugnt och vitt 
och nätterna blir långa och alla har gått i idé – då kom-
mer de fram.” Platser har olika livsformer som bebor 
dem. Det är små skrämda knytt i sina hus likväl som 
stora bullrande hemuler som vandrar utanför, utan 
att nödvändigtvis vara medvetna om vilka andra som 
bebor samma område. Tove Jansson söker ofta upp de 

Mathias Wåg vandrar genom 
Tove Janssons myllrande 
mumindal för att förstå det 
franska aktivistkollektivet 
Osynliga kommitténs 
uppmaning om att hitta nya 
sätt att bebo städer. Janssons 
muminvärldar hjälper oss att se 
dolda gemenskaper, solidariska 
katastrofgemenskaper och 
förtätade världar i städerna, 
skriver Wåg. Varje kvarterslokal 
går att göra till ett muminhus.

Osynliga muminstaden
– Brev till Mumindalens myller 
:: mAtHiAs WÅg 

Det är i äventyret, i 
flykten efter katastrofen, 
mitt i stormen, som 
gemenskaperna uppstår. 
Det är där mumintrollet 
finner sina vänner. De nya 
katastrofgemenskaperna 
tar sitt uttryck i ett ständigt 
växande muminhus. 
Snorkar, hemuler, 
mumrikar, mymlor, 
bisamråttor och smådjur 
flyttar in och blir en del av 
den ständigt expanderande 
familjen.
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”andra” som bebor en plats i sina böcker, de små och 
osynliga. I sången Konstberiderskan diktar hon: 

”Ställ upp ert tält för natten, ni som inte bor i hus
kryp in i era drömmar och släck ert skrämda ljus
den farligt klara dagen är alldeles för lång
det är för starka människor som bygger i betong
men aldrig borde glömma en mycket viktig sak:
att vilda fåglar bygger sitt bo på deras tak!”

En plats som bebos av flera livsformer, av olika gemen-
skaper, skapar den förtätning som är en stad, eller med 
Osynliga kommitténs ord, en kommun. Tove Janssons 
böcker beskriver hur sådana gemenskaper kan uppstå. 

Tove Jansson skrev de första muminböckerna under 
krigstid, som ett sätt att finna tröst och roa sig själv 
när hon var deprimerad och inte kunde finna motiva-
tion att måla längre. Hennes egna familj var vid tiden 
konfliktfylld med ständiga gräl med den nationalistiska, 
antikommunistiska pappan, som stridit på den vita 
sidan i det finska inbördeskriget samtidigt som Tove 
Jansson tillsammans med sin mamma illustrerade för 
den antifascistiska tidningen Garm samt var tillsam-
mans med en av Finlands kändaste vänsterintellek-
tuella. Kriget hängde över familjen och bröderna var 
inkallade i armén. 

I muminböckerna återskapade Tove Jansson sin 
barndoms idyll: en lycklig familj som trivs med varan-
dra och den värld där de bor. Tove Jansson spenderade 
flera av sin barndoms somrar hos moderns föräldrar, på 
Blidö i Stockholms skärgård, och hämtade inspiration 
därifrån till Mumindalen. Den självbiografiska romanen 
Bildhuggarens dotter beskriver ön där morföräldrarnas 
sommarhus låg, på ”en lång grön äng som var kantad  
av skog och berg så att den liknade paradisets dal”. 
Kriget och paradiset, tryggheten och hotet möts alltid 
i Tove Janssons skrivande. Paradiset är alltid hotat av 
katastrofer och undergång i böckerna, kontrasteras mot 
ett mörker. I äventyret, i flykten från eller jakten efter 
denna katastrof, mitt i denna storm, uppstår gemenska-
per. Det är där mumintrollet finner sina vänner. De 
nya katastrofgemenskaperna tar sitt uttryck i ett stän-
digt växande muminhus. Snorkar, hemuler, mumrikar, 
mymlor, bisamråttor och smådjur flyttar in och blir  
en del av den ständigt expanderande familjen. I 
Trollkarlens hatt skriver Tove Jansson:

”[P]å varje resa hade de hittat nya vänner och 
tagit dem med sig hem till mumindalen. Mumin-
trollets pappa och mamma tog emot alla deras 
bekantskaper lika lugnt, de flyttade bara in nya 
sängar och gjorde matbordet större. Så hade 
muminhuset blivit ett vimmelhus där man gjorde 
vad som föll en in och sällan bekymrade sig för 
morgondagen.”  

Tove Jansson ritade sin sista muminserie 1959. 1977 
gavs den sista illustrerade muminbarnboken ut som ett 
farväl till mumindalen. Men inget sista farväl, istället 
började ett nytt tillbakadraget muminliv. I slutet av 
70-talet började Tove Jansson tillsammans med sin 
partner Tuulikki Pietilä som hobby bygga ett mumin-
dockhus, i form av ett växande vimmelhus. Tillsam-
mans byggde de på huset och andra modeller under 
många år. I den finska tidningen Arkkitehti publicerade 
Tove Jansson 1979 en text om deras husbyggande, där 
bygget blev ett manifest mot dåtidens funktionalistiska 
arkitektur. ”Folk har bott i lådor alldeles för länge, 
vinkeldragna rationella lådhus, mer eller mindre.” Tove 
Jansson drömde om ”hus som är personliga, otroliga, 

hus som växer upp genom impuls och längtan och den 
borttappade lusten att leka, att pryda och forma som 
lusten faller en in. Det är väl just det som mumintrollen 
försökt”. Det är ett hus fullt med utrymmen, lönndör-
rar, hemliga rum, ett stort kök ”där alla får plats” och 
”vänner som kommer och går som det faller dem in”. 
Ett hus som inbjuder till frihet åt de boende, ”ibland 
flyttar de utomhus och sover besvärligt under bar  
himmel, de gör som det faller sig och är ganska fria.  
Att stanna kvar eller ge sig av, att ha eller ge bort, det  
är inte så noga om man lever av alla krafter”. 

Muminhuset är det Osynliga kommittén beskriver 
som en kommun. ”Kommunen bebor sitt område, det 
vill säga det utformar det, lika mycket som området 
erbjuder en bostad och ett skydd.” 

Tove Janssons sista muminroman, Sent i november, 
handlar om övriga varelser som bor i dalen och deras 
förhållande till muminhuset. I boken är mumintrol-
len inte ens närvarande, de har flyttat ut till en fyr i 
ytterskärgården. Istället flyttar dalens plågade varelser 
in och lyckas i huset både återskapa mumingemenska-
pen och hitta ett nytt sätt att förhålla sig till sig själva. 
Husmodellen fick sedan en specialskriven historia, 
Skurken i muminhuset, 1980, som visar upp myllret av 
varelser som bebor husets alla vindlar och vrår.

Det öppna huset, den bebodda platsen och de 
nyfunna gemenskaperna återkommer i Tove Janssons 
författarskap. Dessa delar hon med Osynliga kommit-
tén. På liknande sätt återvänder de till de osedda som 
inte ryms, de som finner varandra och som i det dolda 
lyckas bebo platser och skapa relationer. Runt ett hus, 
en gemenskap eller flykten undan en katastrof uppstår 
kommunen. 

Att skapa en radikal rörelse i stadsrummet, att ta 
över makten över sitt liv i staden eller kräva ”rätten 
till staden” börjar inte i att bara närma sig staden från 
ägandet, kontrollen och stadsplaneringens ovanifrån-
perspektiv. Det måste utgå från att se den levda staden, 
hur den kan ta formen av en kommun, både genom sitt 
motstånd, undandragande och autonomi. Se alla de 
livsformer och miljöer som staden utgörs av, som rör 
sig parallellt och överlappar varandra: latteföräldrarna 
på torget med lekande barn, a-lagarna på parkbänken, 
de uttråkade ungdomarna utanför tunnelbanespär-
rarna, pensionärerna som hänger hela dagarna och 
pratar på konditoriet, joggarna i parken. Se platserna 
de fyller: biblioteket, skogsdungen, lekplatsen, bänken. 
Och platserna som saknas för att möten och tätare 
band ska uppstå. Det är i denna mylla som varje urban 
rörelse uppstår och blir ett uttryck för.

Den mumindal Tove Jansson beskriver blir därige-
nom inte en verklighetsflykt eller en fantasi, utan ger 
oss snarare en blick för att se de dolda gemenskaper 
och förtätade världar som Osynliga kommittén spårar 
i städerna. Det får oss att ana att under varje gata finns 
en mumindal, varje lokal går att göra till ett muminhus, 
varje katastrof rymmer ett äventyr som skapar solida-
riska gemenskaper och varje dött stadsutrymme går 
att göra levande genom att bebo och fylla det med täta 
relationer. Som myllrar, fnattar, festar och tassar runt, 
som det faller dem in.

:: Mathias Wåg är ansvarig utgivare för aktivisttidningen 
Brand. Han har sedan 80-talet jobbat med olika urbana 
sociala rörelser i staden. Tillsammans med Dominika 
Polanska gav han 2019 ut boken Ockuperat! Svenska 
husockupationer 1968–2018 på Verbal förlag.

:: illustrationer: Marko 5 år, Saskia och Nike 7 år

Anteckningar från en ö  
(Förlaget, nyutgåva 2020) 
är en fantastisk bok av 
tove Jansson om hennes 
flykt undan civilisationen. 
Hon bygger ett hus på 
den öde ön Klovharun och 
tänker sig den som skär-
gårdens motsvarighet till 
fjällstuga, en allmänning 
som alltid ska vara öppen. 
Nyckeln hänger utanför 
dörren och alla får bo i 
eller besöka huset när hon 
inte är där om de hjälper 
till att sköta det.

Bulevarden och andra 
texter (Förlaget, 2017) är en 
samling noveller och andra 
texter av tove Jansson. Här 
finns en vuxennovell om 
en blöt kväll med Hemu-
len, Homsan och Gafsan. 
Men också tove Janssons 
manifest för farligt barn-
boksskrivande och en text 
utifrån hennes muminhus 
-modellbygge där hon ger 
sin syn på arkitektur.

Det stundande upproret  
(tankekraft, 2015) är osyn-
liga kommitténs upprors-
pamflett, där de också 
utvecklar teorierna om att 
bebo och vara ett område, 
att upprätta kommuner av 
stärkta relationer, befriade 
dalar och zoner.

Sent i november (Förla-
get, nyutgåva 2017) är tove 
Janssons sista muminbok, 
där muminfamiljen inte 
ens är med. Kvar är ett 
tomt muminhus i sen-
hösten, dit mumindalens 
olika livskrisande varelser 
söker sig för att få del av 
muminfamiljens gemen-
skap – och i deras frånvaro 
tvingas skapa den själva 
med varandra, trots fobier, 
frustrationer och stelnade 
föreställningar.

BOKTIPS
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Ungdomar, den grupp som representerar 
samhällets framtid, lär sig genom skolans 
undervisning om samhället och dess rå-
dande moraliska värden. Bortom skolans 
kursplaner erbjuder internet de unga en 
plattform för självlärande, där de kan 
konfrontera olika slags kunskaper och 
undersöka saker själva. Med hjälp av den 
växande informationstekniken har ung-
domar under de senaste åren tagit rollen 
som nyckelaktörer i olika proteströrel-
ser när de kämpat mot sociala problem 
runtom i världen.

I Hongkong förenade sig tusentals 
ungdomar och studenter med den då 
18-åriga aktivisten Joshua Wong i orga-
niseringen av de demokratiska protester 

som började 2014 och som nu kallas the 
Umbrella Movement (paraplyrevolutio-
nen eller paraplyrörelsen på svenska, reds 
anm). Rörelsen inspirerades av det tidiga 
2010-talets torgprotester som försökte ge 
röst åt demonstranternas missnöje med 
sina regeringar genom att störa städers ka-
pitalistiska produktionsordning. Occupy- 
rörelsens demonstranter använde den 
samlade folksamlingens mängd och so-
lidaritet för att sätta press på regeringar 
genom att rikta in sig på infrastrukturer 
i städer. Inom denna tradition har para-
plyrevolutionen sedan 2014 med hjälp av 
läger, blockeringar och sittande protester 
ockuperat vägar och gator på fyra särskilt 
vältrafikerade platser i Hongkong.

Paolo Gerbaudo, forskare i politisk socio-
logi, beskriver ockupationstaktiker som 
resultatet av en ”anda av deltagande” (a 
participatory spirit) som i anarkistisk 
bemärkelse söker forma en autonom ge-
menskap och använder en offentlig scen 
från en mer populistisk ståndpunkt för 
att nå en bredare mobilisering. Demon-
stranternas läger har, som Gerbaudo ut-
trycker det, skiftat från en kommunal och 
motkulturell plats till en offentlig plats, 
en omdefiniering hjälpt av lägrets cen-
trala läge och sitt betryggande yttre[1].

Harcourt Village, ockupationsbyn 
på Harcourt Road, utgjorde paraplyre-
volutionens största återtagna plats. Den 
döptes efter gatan där de flesta lägren låg, 
som successivt förvandlades från gata till 
ett offentligt torg tillägnat skapande av 
demokrati. Denna ockuperade plats var 
välutrustad för att kunna tillhandahålla 
allt som ockupanterna kunde behöva, 
inklusive en scen för tal, diskussioner 
och filmvisningar; duschtält; bibliotek; 
och tält för allt från mat och vatten till 
sovsäckar och hygienartiklar, som done-
rades av demonstranter och anhängare. 
Första hjälpen-stationer byggdes. Ett stu-
dieområde med en temporär arkitektur 
skapades för gymnasie- och studentde-
monstranterna som anslöt sig till ocku-
pationen efter skoltid, och fortsatte gå till 
skolan varje dag medan de demonstrerade 
kvälls- och nattetid. Sittplatser inom stu-
dieområdet skapades genom att använda 
och anpassa element ur den existerande 

gatumiljön, trafikbarriärer användes som 
grundstruktur för bord som förlängdes 
med playwoodskivor. Borden möjliggjor-
de för användare att sitta på båda sidor av 
avspärrningarna. Mattor och lekmattor 
av skumgummi lades på marken som sitt-
platser vid stora bord för 8–10 personer. 
Dieselgeneratorer drev lampor och wi-fi 

The Umbrella Movement, eller paraplyrevolu-
tionen, som lade grunden för de protester som 
pågått i Hongkong sedan 2014, bärs upp av unga 
som kanaliserar den civila oron och politiska 
osäkerheten bland Hongkongs 7 miljoner 
invånare i handling. Stockholmstidningen bad 
Hazel Cheung, som tidigare bodde i Hongkong, 
att redogöra för de fysiska infrastrukturer  
som studenterna skapade för att fortsätta sina 
studier – i utvidgad betydelse – under den  
långa sittande ockupationen av en motorväg  
i centrala Hongkong.

Vi går inte till skolan men 
vi fortsätter studera
– Ockupation med studiehörna
:: HAzEl cHEuNg

Tusentals ungdomar 
och studenter 
förenade sig med den 
18-åriga aktivisten 
Joshua Wong i 
organiseringen av 
de demokratiska 
protester som nu 
kallas paraply-
revolutionen,  
som började i 
Hongkong 2014.  
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i området. Markiser och paraplyer sattes 
upp över borden för att ge skugga dagtid. 
Som tillägg till denna struktur, utfor-
mad för att stödja en trevlig studiemiljö, 
ordnade volontärer gratis handledning i 
studieområdet. Utöver kunskaperna från 
läxläsningen lärde sig eleverna och stu-
denterna genom dessa öppna, offentliga 
och kollektiva handlingar i de reclaimade 
utrymmena också om gemenskap och det 
demokratiska samhället.

Gymnasiestudenterna som deltog här 
tillhörde en generation född runt tiden 
för överföringen av suveräniteten över 
Hongkong 1997. När paraplyrevolutio-
nen bröt ut 2014 stod dessa studenter och 
elever på tröskeln till vuxenlivet. Fem år 
senare, när de sociala problemen i staden 
intensifierades, fortsatte de beslutsamt 
tillsammans med nästa generation ung-

domar att tala ut för att försvara sin över-
tygelse. Paraplyrörelsens misslyckanden 
med att uppnå förändringar i samhället 
skolade den här generationen studentde-
monstranter – under 2019 omvandlade 
de sina protestmetoder från ockupation 
till rörligare taktiker.

Protesten är en olydnadens handling, 
som bestrider makten genom att utöva 
rätten att samlas i och använda offentliga 
utrymmen. Ungdomen är den genera-
tion som lär sig och formar samhället 
genom sitt lärande. I och med detta är 
ungdomarna, liksom protesterna, inte 
bara formade av utan också omvandlare 
av Hongkongs stadsrum.

Stockholmstidningen: Varför fortsatte 
studenterna och eleverna att gå på sina 
lektioner istället för att strejka?

Hazel Cheung: Innan ockupantrörel-
sen i Hongkong inleddes den 28 septem-
ber 2014 hölls en fem dagar lång skol-
bojkott (22–26 september 2014). Inte 
bara studerande deltog, en del lärare gick 
också med i strejken. Trots att strejken 
inte fortsatte efter den veckan är jag sä-
ker på att en del av paraplyrevolutionens 
deltagare, åtminstone nyckelpersoner 
bland de studerande demonstranterna, 
lät bli att gå till skolan och stannade i det 
ockuperade området. 

Under veckan med den här skolbojkot-
ten, förespråkade organisatörerna idén ”Vi 
går inte till skolan men vi slutar inte stu-
dera”. Offentliga föreläsningar hölls och 
några lärare spelade in sina lektioner för 
de elever som deltog i bojkottens möten.

Klass- eller skolbojkotter har kritise-
rats i Hongkong. I fjol, 2019, demonisera-

de regeringsanhängare och motståndare 
till protesterna studentdemonstranterna. 
De hävdade att universitetsstudenterna, 
som bryr sig om och försvarar social rätt-
visa, är hjärntvättade upploppsmakare 
som inte agerar enligt ”rollen som stu-
dent” – det vill säga inte går i skolan, får 
bra betyg och siktar på bättre jobb.

:: Hazel Cheung är från Hongkong och 
påverkas av de förändringar som stadens 
unga eftersträvar. 
 
Översättning: Maja Hammarén

[1] Gerbaudo, Paolo, The Mask and the 
Flag: Populism, Citizenism and Global 
Protest, oxford University Press, New York, 
2017, s. 160

Bild 1: Studiehörnan låg i centrum för ocku-
pationen, ofta omgiven av en folkmassa  
och inordnad i andra aktiviteter.

Bild 2: Mattor lades ut på asfalten som 
sittplatser på vägbanan.

Bild 3: Tre vertikala banderoller på kine-
siska fästa på bron ovanför studiehörnan. I 
mitten står: Tack till studenter som väcker 
allmänhetens intresse. Till höger: Tack till 
våra medborgare för att ni tar hand om var-
andra och hjälper till. Till vänster: referenser 
till polisbrutalitet.

Ett av paraplyrevolutionens stora ockupationsläger, the Admirality encampment, ockuperade en åttafilig motorväg i Hongkongs centrala affärsdistrikt. Hongkong, 2014.
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Vuxna kan ta över vilka rum som helst 
i staden. Dessutom hittar de alltid de 
bästa sittplatserna och eluttagen. Men 
på TioTretton finns en vuxengräns. 
Bibliotekspedagogen Tove Möller tar 
oss med på en arbetsdag där vila och 
långsamhet ska stå i centrum. 

09.00
Klockan nio går vi ner och möter upp den 
första skolklassen på Plattan eftersom resten 
av Kulturhuset inte har öppnat än. Vi ber 
gruppen att stanna till i hallen och berättar 
att läraren/fritidspedagogen/vikarien/perso-
nalen inte får följa med in eftersom vi har en 
vuxengräns. Tejpremsan på golvet i hallen 
där det står ”vuxengräns” är en symbolisk 
grundbult i vår verksamhet. Vi som arbetar 
på TioTretton är vuxen-undantaget. 

Barnen samlas sen i soffan vi kallar korven, 
stor nog för att alla ska få plats. Vi berättar att 
de nu har en timme där de får göra vad de 
vill, att de kan fråga oss om de undrar eller 
letar efter något. Vi uppmanar samtidigt att 
utforska rummet, testa sofforna, kolla i hyl-
lorna, låna böcker, pyssla, prova utklädnings-
kläderna, spela spel eller bara lägga sig och 
vila en stund. Efter en timme, en liten paus 
för att sen möta upp nästa grupp. 

14.00
Klockan två rullar vi upp dörren för alla. Det 
står nästan alltid några barn och väntar. 
Många har varit här förut, vet rutinerna, mor-
sar på oss, tar ett skåp, hänger av sig och går 
in som om de är på en plats som är ganska 
hemma. Att ta av sig skorna uppmuntrar att 
möta miljön som en hemmamiljö. Mindre 
ute, mindre en offentlig plats, mer hemma 
hos, mer en plats en vill ska få finnas kvar och 
därför tar hand om. Vi är alltid någon perso-
nal i hallen för att möta alla som kommer. Vi 
frågar då om det är första gången de är här 
och förklarar hur platsen kan användas. 

Åldersgruppen tio till tretton, som vår 
verksamhet är anpassad till, är också den ål-
der då många barn i Stockholm börjar få röra 
sig runt i staden mer självständigt. Något vi 
har märkt under de nio åren vi har funnits 
är att väldigt många barn som besöker oss 
har sin fritid fylld med aktiviteter som sport, 
kulturskola, läxor eller annan föreningsverk-
samhet. Många lever i en ganska stressad 
vardag. Därför vill vi som bibliotekspedago-
ger dra ned på tempot och ge utrymme för 
de spontana samtal som uppstår när vi sitter 
och pysslar, odlar från vårt fröbibliotek eller 
letar efter böcker tillsammans. Det är vik-
tigt att inte jobba resultatinriktat utan vara 
lyhörda för barnens behov och tillåta oss att 
misslyckas när vi pysslar och testar material. 

I en tid när offentliga platser designas för att 
omöjliggöra vilande känns det viktigt att ha 
en plats där möjligheten till vilan är en del av 
verksamheten.

På vår plats hänger barnen med sina kom-
pisar efter skolan. Eftersom många barn reser 
långt till sina skolor blir det inte alltid lätt att 
åka hem till en vän när de bor utspritt i sta-
den. Vårt centrala läge i staden blir på så sätt 
en funktion. Barnen skapar sina rutiner, kom-
mer till oss på eftermiddagen; hänger, plug-
gar lite, går och köper fika, kommer tillbaka, 
hänger vidare, åker hem. Men många väljer 
också att komma själva, och det är viktigt 
för oss att en ska känna sig bekväm med att 
komma ensam. Vi vill skapa förutsättningar 
för att besökarna ska våga pröva identiteter, 
uppleva och utforska rummet på egen hand 
och det ska kännas lika självklart att komma 
själv som att komma i grupp.

17.45
Kvart i sex går vi runt och säger till besökarna 
som är kvar att det är dags att plocka ihop, 
låna böcker eller logga ut från datorerna. 
Klockan sex stänger vi för dagen. Många har 
en vuxen som väntar på dem i hallen, andra 
är vana att ta tunnelbanan själva eller lämnar 
lokalen tillsammans i grupp. Vi följer alltid 
dem som inte får, eller känner sig otrygga 
att, gå över Plattan till spärrarna vid tunnel-
banan eller bussen. 

Vår plats i staden erbjuder möjligheter och 
svårigheter. Det är inte någons bostadsom-
råde eller skolområde, vilket skapar en anony-
mitet som blir dubbel: genom att vara ingens 
kan det bli allas. Ibland när det står besvikna 
vuxna vid gränsen som ville hänga tillsam-
mans med barnen de kom med kan det vara 
svårt att tipsa om andra platser i närheten. 
Förutom att kolla in Kulturhusets andra delar. 
En fråga som våra kollegor på Rum För Barn 
kanske oftare får är om det finns någon lek-
plats i närheten, det gör det inte.  

De kanske största svårigheterna för vår 
verksamhet ligger i att Stockholm city är 
byggt för vuxna. Området omkring kan 
upplevas som både läskigt och hotfullt för 
barnen. Vår verksamhet måste vara med-
veten om de omständigheter som präglar 
barnens vardag, bland annat hur det går att 
ta sig till oss. Förut stängde vi klockan sju 
på kvällen, samma tid som SL:s skolkort (det 
som alla som går i mellanstadiet och har över 
tre kilometer till skolan får) slutade att gälla. 
Vi märkte också att barnen samlades redan 
runt klockan två utanför våra lokaler och då 
var det viktigt att de skulle ha en plats att 
vara på. Nu har vi ändrat stängningstiden till 
klockan sex, då behöver besökarna inte gå 
genom ett stängt hus ut och inte heller stres-
sas av låsningsrutiner från oss eller annan 
personal i huset.

Det är en fantastisk sak att det mitt i stan 
finns en plats som bara är för barn. Vilken 
dessutom tillåts vara lugn, vilsam, kreativ och 
knasig, alltså en total kontrast mot det som 
pågår utanför våra fönster. Det är viktigt med 
platser dit en kan komma och få vara ano-
nym, utforska identiteter, söka kunskap och 
bara få vara. Platser där ingen sen tidigare 
vet vem en är, och där det dessutom är gratis 
att uppehålla sig och där det inte ställs några 
krav på prestation och resultat. Vår uppgift 
är att vara den platsen och att försöka skapa 
trygghet genom den så att många känner 
sig välkomna och platsen verkligen är deras. 
Då tänker jag att den funkar som bäst. 

På helgerna öppnar vi klockan elva, många 
som reser lite längre hänger på låset och har 
med sig matsäck för att kunna stanna hela 
dagen. Vissa kanske har stämt träff med 
kompisar som bor längre bort. Många be-
stämmer mer över sin egen tid på helgerna 
än på vardagar. Helgstämningen är ganska 
annorlunda. En av mina kollegor tycker bäst 
om att jobba just på helgerna då vi aldrig 
har möten och färre stressade vuxna rör sig i 
huset. Det påminner mig om hur stämningen 
direkt förändras om det råkar komma in 
vuxna i lokalen. Vuxna kan ta över vilka rum 
som helst i staden, de hittar de bästa sittplat-
serna och eluttagen, barnen får alltid flytta på 
sig. Det har därför varit viktigt att gå hela vä-
gen med vuxengränsen. Att på riktigt skapa 
ett rum bara för barnen i målgruppen. Att 
ge besökarna förtroende och makt att helt 
bestämma över sin egen tid när de är hos oss.

Vi har under en längre period haft stängt 
på grund av stambyte i Kulturhuset och nu 
längtar vi hem. Planen är att vi ska öppna i 
höst, och vi hoppas att pandemin inte står i 
vägen för att kunna öppna då, och att våra 
besökare hittar tillbaka. Den här platsen är 
viktig om vi inte ska ha en stad endast byggd 
för vuxna.

:: Tove Möller arbetar som bibliotekspedagog på TioTret-
ton. Hon började som timvikarie 2011 och fick senare fast 
anställning. Är också bandmedlem och utbildar sig till 
konstnär.

Vuxengräns
– Ett arbetspass på biblioteket  
TioTretton där vuxna förbjudits
:: tovE möllER

Hit men inte längre, ni vuxna! Foto: EMMa toLaNdEr.
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Fröken 
Forever
:: ANAmARijA todoRov 

illustRAtioNER:  
HAyfAA cHAlABi

:: Anamarija Todorov är förskollärare och förfat-
tare som bland annat gett ut Brytningen, 2013, 
Fröken Forever, 2019, och Än finns det gott om 
natt, 2020, på Aska (tidigare Rastlös) förlag. 
Dikterna i Stockholmstidningen är från Fröken 
Forever som är tillägnad kollegorna som ”fort-
sätter leka, drömma, trösta, flyga, gråta, skratta 
och bygga nya världar med barnen på försko-
lans ständigt föränderliga golv”. 

Alla vet hur man tar hand om barn. 
På alla kontinenter vet man. 
Mångfalden råder. 
I Sverige vet man. 

Experterna vet,
forskarna vet,
de i maktkorridorerna vet. 

Politikerna
vet hur man
på billigaste sätt tar hand om barn. 

I privat sektor,
i kommunal sektor,
åt höger och vänster vets det. 

De som aldrig tagit
hand om barn vet
hur man tar hand om barn. 

Alla vet hur man tar hand om barn 

och alla undrar vad vi som tar hand 
om barn i förskolan gör.
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Vi har varit på Skansen. 
 Vi såg en myra
  på hemvägen. 

När du plockade upp den där pinnen 
och drog de där strecken i sanden 
fortfarande våt efter regnet
var det ingen oskyldig lek. 

Du var på väg att erövra skriftspråket 
i skuggan av kunskapsträdet
på den slitna förskolegården. 

Vi trädde upp alla små ord 
från ditt barns mun
som smultron på ett grässtrå. 
/../


