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Hur finner då barnet plats i vuxenvärlden och i staden? 
Platsanknytning i en modern Stockholmsförort – en miljöpsykologisk studie. 

Minna Forsell 
 
 
De psykologiska konsekvenserna av staden som uppväxtmiljö är ett av miljöpsykologins 
studieområden; hur påverkar miljöns utformning barnets tänkande, identitet och 
självutveckling? Syftet med denna studie var att undersöka hur kulturell bakgrund påverkar 
relationen till fysisk miljö. En trestegsmetod användes: en öppen fråga om vad som är en bra 
stad för barn ställdes till samtliga femteklassare och ett antal barnprofessionella i en skola i en 
svensk sk miljonförort, varpå femton av barnen intervjuades, och därefter tio föräldrar. 
Analysen av svaren har resulterat i en modell över 12-åringens stad bestående av sex 
existentiella dimensioner. Resultatet av intervjuer med barn och föräldrar är tio 
miljöpsykologiska fallfördjupningar som beskriver det sammanhang som barnets kulturella 
bakgrund, föräldrars synsätt och den fysiska platsen bildar. Analysen av det sammantagna 
materialet beskrivs i en modell som belyser tre dimensioner i barnens platsanknytning på den 
aktuella platsen. Dessutom diskuteras miljonförorten som miljö. 
 
 

Nyckelord: stad, barn, identitet, miljonförort, kultur, etnicitet, socialisering, platsanknytning 
 
 

Inledning 
 
Inom miljöpsykologin studeras den ömsesidiga påverkan mellan människa och miljö, eller 
”what happens between people, places and spaces”1. Det dialektiska förhållandet mellan 
människa och fysisk omgivning innebär ett estetiskt, känslomässigt, kognitivt och fysiskt 
utbyte med en genomgripande påverkan på individen och det gemensamma livet på platsen. 
Den fysiska omgivningen gör det möjligt för oss att strukturera våra tankar, livsrytmer och 
vårt handlande. 
 
Platsens funktioner 
 
Trots att den fysiska miljön är given skapas och omformas den ständigt, både fysiskt och 
psykologiskt. Erfarenhet, förväntningar, förhoppningar och värderingar i den kulturella 
kontext som en individ har fostrats i påverkar upplevelsen av omgivningen. I en jämförande 
studie av barn uppväxta i Sverige och barn fostrade i Frankrike gav de i Sverige uppväxta 
barnen större uppmärksamhet åt naturen medan barnen i Frankrike fokuserade på sociala 
aspekter (Nordström, 2004). Trots att miljöerna i sig var liknande förmedlade barnen sin 
omgivning med fokus på olika aspekter av den. Den fysiska miljön är således både given, 
gemensam och personligt konstruerad – att ta in omgivningen innebär inte ett objektivt 
seende, utan är alltid förenat med kognitiv bearbetning och en aktiv, selektiv perception, 
skapad dels av sensoriska intryck, dels av abstrakta, omedvetna, ibland ologiska associationer, 
liksom klara, fokuserade synvinklar (Cele, 2005, s 13). Det materiella och det mentala kan 
aldrig helt skiljas åt.2  
 
Denna drömlivets ständiga upplysning av verkligheten behandlar bl a psykoanalytikern 
Christopher Bollas i sitt arbete (Bollas 1987, 1997), och kallar det ”the ordinary flow of 
                                                
1 Miljöpsykologen David Uzzell, seminarium, 060209, Stockholms Universitet 
2 Med den japanske arkitekten Tadao Andos ord: ”Vardagen är upplyst av fiktion.” 



unconsciousness in everyday life”. Enligt Bollas är omgivningens dialog med det omedvetna 
drömlivet en vital del av vårt mentala liv – det omedvetna spelar ständigt sina melodier på 
omgivningen och vice versa, melodier som utgörs av tankestrukturer, vaneseenden och 
emotionsväckande stimuli. Utan denna speciella form av tänkande utarmas det vardagliga 
upplevandet av omgivningen, eftersom drömmandet innebär en sorts mental befrielse från tid 
och rum. Den fysiska miljöns relation till drömliv och minne har berörts inom 
miljöpsykologin, av t ex Sebba som har visat hur miljöer som utgör individens barndom 
spelar en betydelsefull roll i utvecklandet av individens fantasi och perception (Sebba, 1991), 
och som härbärgerare av minnen (Sebba, 1991; Twigger-Ross & Uzzell, 1996).  
 
Miljöer som vi lever och leker i influerar således identitet och känslan av själv.3 Den finske 
arkitekten Juhani Pallasmaa har beskrivit hur upplevelsen av byggd miljö kan påverka 
självkänslan:  

 
”A great building makes us experience gravity, time and – ultimately – ourselves 
in a strengthened and meaningful way. A positive architectural experience is 
basically a strengthened experience of self which places one convincingly and 
comfortingly into the continuum of culture, enables one to understand the past and 
believe in the future. (Pallasmaa, 2001, s 19)” 4 

 
Ur socialpsykologiskt perspektiv förstås självet som en upplevelse av den egna personen 
utvecklad i dialog med den sociala omgivningen, en skapelse av sociala erfarenheter och 
aktiviteter (Jorup, 2001, s 27). Ur detta perspektiv är självmedvetandet beroendet av den 
andre, och vilka gensvar som ges: inget jag utan en andre som besvarar det. Kan den fysiska 
omgivningen fungera som ’en andre’? Pallasmaa tycks i vissa avseenden mena det. Dialogen 
med den fysiska omgivningen är dock artskild från den mellan människor – platser är något 
som skapas och relateras till utan att det är ömsesidigt.5 Trots denna brist på ömsesidig 
respons kan en slags dialog uppstå – platsen kan upplevas som responsiv beroende på hur väl 
individen lyckas projicera psykiskt material, såsom minnen, på platsen. Detta är särskilt 
tydligt i förhållande till den plats som kallas ’hemmet’: 
  

”Uppenbarligen är hemmet inte ett objekt, en byggnad, utan ett svårdefinierat, 
komplicerat tillstånd, till vilket knyter sig minnen och bilder, begär och rädslor, 
förflutet och framtid. Hemmet är också en samling ritualer, livsrytmer och 
vardagsrutiner. Ett hem kan inte skapas på en gång, det har en tidsdimension, dvs 
det är en kontinuitet, som föds ur individens och familjens anpassning till världen. 
(Pallasmaa, 1994, s 35, min översättning)”  

 
Bostaden som fysisk plats är således en sak, och hemmet en annan. Samma psykologiska 
betydelse kan också andra platser ha, platser som blir ett sätt för individen att integrera nya 

                                                
3 Vad är känslan av själv? Här menas en känsla som är svår att omvandla till ord, en outtömlig och komplex 
upplevelse av att vara sig själv som formas under barndomen och fortsätter att utvecklas under hela livsloppet. 
”Självet är inte summan av dess delar. Det är en estetisk intelligens.” skriver Bollas (1997, s 166). Någon 
definition av ’estetisk intelligens’ ges inte, men kanske kan det förstås som ett rörligt koncentrat av tanke och 
känsla, en känsla för hur man tänker. Självet tycks ur psykodynamiskt perspektiv vara en subjektiv och 
odefinierbar känsla med stor betydelse.  
4 I Pallasmaas fenomenologiskt grundade arkitekturkritik har han skrivit med omfattning om hur en plats stödjer 
eller inte stödjer individens känsla av själv och identitet. ”Vi bygger bostäder som kanske fyller de flesta av våra 
fysiska behov, men vilka våra sinnen inte kan bebo” (Pallasmaa,1994, s 28).  
5 Denna dialog är känslomässigt enkelriktad: en individ kan älska och sakna en plats, men platsen, förstådd som 
fysisk utformning, kommer aldrig att älska och sakna individen. 



erfarenheter i känslan av själv.  
 

”Indeed, a person may become attached to a place because it supports self-
regulation, in part by enabling positive emotional changes and renewal of 
cognitive capacities needed to process events that challenge self experience.” 
(Korpela, 2002, s 387) 

 
Den självreglerande platsen är en plats som samlar, fokuserar, koncentrerar individen på ett 
för honom/henne stärkande sätt. Bollas beskriver ur psykoanalytiskt perspektiv det 
självreglerande objektet:  
 

“It is an identification that emerges from symbiotic relating, where the first object 
is “known” not so much by putting it into an object representation, but as a 
recurrent experience of being – a more existential as opposed to representational 
knowing.” (Bollas, 1987, s 14)  

 
Bollas’ och Korpelas beskrivningar liknar varandra: det självreglerande objektet/platsen 
upplevs som en transformativ process snarare än ett objekt. I detta samspelar förändring och 
kontinuitet vilket bidrar till en för individen utvecklande ”experience of being”. Genom 
omgivningen placeras vi således i ett existentiellt sammanhang med möjlighet till en mer eller 
mindre utvecklande dialog.  
 
Staden som plats 
 
Staden blir allt vanligare som livsmiljö. Precis som hemmet är den en svårfångad företeelse. 
Lika mycket som de byggda ytorna och deras mellanrum är den ideologi, historia, religion, 
vanor och människor i samverkan. I beskrivningar av den moderna staden framträder en plats 
för mångfald av möten, verkligheter och röster – helt enkelt många olika städer i en och 
samma (Fincher, 1998).6  
 
Psykologiskt är staden dels en (eller flera) upplevelser, dels en (eller flera) representationer.7 
Genom upprepad kontakt med stadsmiljön skapar individen bilder av den och dess processer 
liksom handlingsmönster för att vistas där. Upplevelser och representationer blir till språk, 
och det ständiga benämnandet av stadens delar, områden, processer och situationer är en 
pågående, gemensam handling med omskapande verkan.8 Den byggda miljön och språkliga 
föreställningar om den, liksom bilder och modeller som vi delar med andra, samverkar i 
begreppet ”stad”. 
 
Inom miljöpsykologin beskrivs staden ofta som en funktionell plats. Kulturgeografen Steve 
Pile argumenterar dock för att städer handlar lika mycket om att uppfylla och härbärgera 
drömmar som om att tillfredsställa praktiska behov. Förutom stadens fysiska och sociala 
strukturer finns dess påtagliga mentala liv: ”spatialities that are normally occluded in 
understandings of city life” (Pile, 2005, s 3). Pile betonar hur drömmar, fantasier och myter 

                                                
6 ”We inhabit different cities even from those inhabited by our most immediate neighbors” som Jane M Jacobs 
och Ruth Fincher skriver i förordet till boken Cities of Difference (1998). 
7 Upplevelser skiljer sig från representationer genom att den senare är mer artikulerad och kan uttryckas t ex 
genom språket. Representationer är ofta omedvetna föreställningar. 
8 Språket förändrar och bevarar strukturer för tänkande, känslor och handlande. Således kan städer och platser 
förändras kraftfullt genom språkliga handlingar – nya benämningar innebär nya sätt att relatera till och uppfatta 
delar av staden och de processer den består av. 



bildar en dimension av staden som inte är synlig, men som påverkar dess rytm, liv och rörelse. 
Hur en stad fungerar är resultat av processer som inte kan överblickas – ett sådant perspektiv 
tycks vara det enda omöjliga i förhållande till en så pass komplex plats. 
 
Grovt sett kan staden läsas som uttryck för gemenskap eller splittrande mångfald och 
anonymitet. I båda dessa bilder av staden är den dock plats för existens tillsammans med 
andra – flera kulturer ryms, varav en del dominerar. De sociala processerna i staden rymmer 
både samarbete, kreativitet och självständiga våldskulturer, drogkulturer och fattig- och 
slumkulturer.9 Individen som lever i denna miljö konfronteras således med en rik variation av 
såväl konstruktiva skeenden som destruktiva livslösningar och våld. Att se dessa processer 
ställer psykologiska krav på förmågan att förstå och tolka upplevelsen, liksom att förhålla sig 
till den. 
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att stadsmiljön härbärgerar en mångfald historier. Vissa 
menar att den moderna stadens gemenskap kännetecknas av flyktiga möten och icke-
konfrontation, en främlingars samvaro snarare än gemenskap (se t ex Fincher & Jacobs, 
1998), andra efterlyser hänsyn till det allmänna goda, större sammanhang än individen och 
familjen. Sociologen Richard Sennett menar t ex i aristotelisk anda att ”skillnader måste 
interagera” om staden ska vara en demokratisk plats. Han anför torget och teatern som platser 
för samverkan:  
 

”The square stimulated citizens to step outside their concerns and note the 
presence and needs of other people in the city. The architecture of the theatre 
helped citizens to focus their attention and concentrate when engaged in decision 
making.“ (Sennett, 1999, s 276) 

 
Detta fungerar enligt Sennett som symboler för det gemensamma livet och tillhandahåller en 
funktionell plats för beslutsfattande. Eftersom staden som livsrum utmärks av in- och 
utflyttning är den en ständigt växlande struktur. Den består av skillnader, men också 
samverkan mellan skillnader. ’Staden’ är således till sin natur en och många.  
 
Idag är staden uppväxtmiljö för många barn. I miljöpsykologisk forskning om barn i 
stadsmiljö har man dels behandlat miljöns förmåga att tillhandahålla barn det de behöver för 
en god tillvaro (t ex Horelli, 2004), dels miljöns fundamentala betydelse för skapandet av ett 
själv (Sebba, Korpela m fl). För barnet är beroendet av uppväxtmiljöerna stort. Dess 
upplevelser av platser skiljer sig från den vuxnes såtillvida att barnets perception styrs av en 
annan medvetandeform – för barnet är inte platsen densamma som för den vuxne.10 
Verklighetsuppfattningen påverkas av de utvecklingspsykologiska uppgifter som individen 
står inför (Nordström, 2004) varför miljön är en integrerad och betydelsefull del av 
personlighetsutvecklingen. Men hur? På vilket sätt influeras barnets psykologiska utveckling 
av uppväxtmiljön?  
Tolvåringen  
 
Förpuberteten är i många avseenden ett ”mellanrum”, en tid då barndom och vuxenblivande, 

                                                
9Svaga mansroller, utökade familjer, kriminalitet och avsaknad av samhällssolidaritet är kännetecknade för 
fattigkulturer liksom vitalitet, livsmod och överlevnadskompetens (Arnstberg, 1997, s 41). 
10 På samma sätt som barn läser och uppfattar språkliga uttryck annorlunda än vuxna upplever de också miljön 
på ett för dem säreget sätt. De är ännu inte så bekanta med gängse synsätt på saker och styrs framförallt av sina 
egna utvecklingsbehov i kontakt med miljön. Ett barn kan utan vidare säga: ”nej, det där är ingen container, det 
är ett skepp” och ett cykelställ kan ha många fler användningsområden än vad konstruktören har avsett.    



inomhus och utomhus och konkret och abstrakt möts. Fram till denna tid har tänkandet varit 
konkret, varför barnet är beroende av lokal miljö och sinnliga erfarenheter för att förstå 
verkligheten (Nordström, 1990; Cele, 2005). Det tolvåriga barnet är dock utvecklingsmässigt 
på väg att lämna barnidentiteten för att kliva in i en vuxnare roll.11 Barnets primära 
utvecklingsuppgifter under denna tid består i att söka sig ut från hemmet, mot det vidare 
samhället, och att i allt större utsträckning assimileras i ett sammanhang där särskilt 
könsrollernas betydelse ökar och barnets socialisation12 till att bli vuxen intensifieras.  
 
Dessa utvecklingspsykologiska behov påverkar barnets perception. Betecknande för många 
barn i förpuberteten är ett intensivt intresse för utemiljön.13 Genom att undersöka platser 
utvecklas barnets förståelse av sin egen roll i sammanhanget, hur platser relaterar till varandra 
och vem som hör hemma var (Nordström, 2002). Tolvåringens blick är alltså i många fall 
mycket uppmärksam på vad som sker i omgivningarna, hur det sociala och fysiska rummet är 
strukturerat och på var och hur det själv passar in.14 ”Vem får vara var? Hur bemöts man 
där?” är några av de frågor barnet ställer. Platsen används av barnet för att förstå hur 
verkligheten är ordnad. Denna ordning avspeglas socialt och fysiskt i miljön. 
 
Så hur lär sig barnet om verkligheten? Den huvudsakliga utforskningen sker genom lek och 
rörelse. Leken är en komplicerad och betydelsefull sysselsättning som på många sätt 
kännetecknar de individer som kallas ’barn’15 – mycket lite av det de gör saknar helt lek-
element. Ur socialpsykologiskt och utvecklingspsykologiskt perspektiv innebär leken att 
barnet får kontakt med sig själv, omgivningen, andra och den gemensamma kulturen. Den 
fungerar som ett bearbetningsinstrument och ett integrationsverktyg. Framförallt blandar 
leken många verkligheter – den är en aktivitet som tillåter laboration med olika möjligheter. 
På sätt och vis präglar lektillståndet alla barnets relationer, också till den fysiska 
omgivningen. Tolvåringens upplevelse av omgivningen är ”en totalupplevelse” – den fysiska 
platsen, dess sociala ordning, kulturella kännetecken, människor, djur och sinnliga uttryck 
blandar sig till en enda väv (Cele, 2005). Även fantasifigurer ingår som en väsentlig del av 
dess verklighet (Cele, 2005; Pile, 200516).  
 
 
 
Hur finner då barnet sin plats i staden? 

 
”Then she told me all about the bad place, and I said I wished I was there. She got 
mad then, but I didn´t mean no harm. All I wanted was to go somewheres; all I 

                                                
11 ”Under dessa år, de mjälla årens tid, lika mjälla som segt nötkött, var vi också intresserade av andra saker som 
vi såg fram emot med äkta glädje.” (Barakat, 2000, s 21) skriver Salim Barakat om denna period i den vilda, 
syriska barndomsskildringen Järngräshoppan. Med ”mjälla år” fångas mottagligheten för den yttre världen som 
präglar tiden före puberteten – en uppmärksamhet av exceptionellt slag (som präglar både romanen och pojkarna 
i den). 
12 Socialisation = den inlärningsprocess där normer, regler och traditioner som finns i ett samhälle övertas. 
(Bunkholdt, 1995) 
13 ”De utvecklar ofta en enastående platskännedom” skriver Maria Nordström. ”Utemiljön fungerar som en 
utvecklingsmiljö och är viktig för lärandet om verkligheten” (Nordström, 2002, s 21). 
14 Liksom all inlärning sker detta till stor del omedvetet. Analyserna av tillvaron sker eftersom barnet behöver 
förstå sammanhanget som det lever i. Vad det ser runt omkring sig tas in och bearbetas psykologiskt eller 
försvaras mot.  
15 Ur barnets synvinkel är dock leken någonting mycket enkelt där barnet bara leker. Och i leken är barnet alltid 
aktivt subjekt (Jorup, 2001, s 5). 
16 Kulturgeografen Steve Pile har beskrivit hur denna fantasidimension består som en del av stadsupplevelsen 
även i vuxen ålder (Pile, 2005).  



wanted was a change, I warn´t particular. She said it was wicked to say what I 
said: said she wouldn´t say it for the whole world: she was going to live so as to 
go to the good place. Well, I couldn´t see no advantage in going where she was 
going, so I made up my mind I wouldn´t try for it. But I didn´t say so, because it 
would only make trouble, and wouldn´t do no good.” (Twain, 1994 [1885], s 12) 

 
I Huckleberry Finns resonemang om den onda och den goda platsen flätas plats, identifikation 
och socialisation ihop.17 Tolvåringen Huckleberry vill inte likna sin uppfostrare Miss Watson, 
så vem ska han ta efter? Utbudet av människor att identifiera sig med är litet i hans 
omgivningar. Eftersom han inte vill bli som Miss Watson måste han söka en annan väg och 
ger sig ut på floden på egen hand. Detta utgör inledningen till ett rikt äventyrsregister och 
möten med hela den amerikanske söderns persongalleri.18 Det finns något universellt i 
Huckleberry Finn. Berättelsen handlar om frihetslängtan, men också om hur den 12-årige 
pojken bemöter och leker med de människor, den folklore och den natur som omger honom, 
liksom varje 12-åring gör på sitt sätt. Samma öppenhet för världen som Barakat i 
Järngräshoppan beskriver bland de 12-åriga pojkarna i Syrien finns i Finns förmoderna 
äventyr. Denna lust att undersöka finns hos alla individer. Att den i litteraturen ofta har 
kommit till uttryck som ’pojkäventyr’ beror förmodligen mer på kulturella föreställningar om 
vad pojkar och flickor är, än på en könsbunden skillnad i behovet av äventyr.  
 
Leken med identifikationer är barnets främsta verktyg för att finna en plats i vuxenvärlden.19 
”Hur ska jag förhålla mig till det manliga och till det kvinnliga?” är en viktig utvecklingsfråga 
för tolvåringen som i och med puberteten i vidare bemärkelse än tidigare börjar praktisera sin 
könsroll. Av detta skäl är behovet av kontakt med föräldern av samma kön starkt liksom 
kontakt med förälder av motsatt kön – eftersom könsroller konstrueras i ett socialt samspel 
behöver barnet möjligheter att förstå sammanhanget mellan dem för att socialiseras in i 
samhällets könsordning.20 Ur utvecklingspsykologiskt och socialpsykologiskt perspektiv sker 
socialisation genom kontakt med signifikanta andra, människorna som utgör omgivningen och 
ger möjligheter till rollekar. En förutsättning för att utforma roller i leken är nära och levande 
kontakt med vuxna och vuxnas värld (Jorup, 2001). Hur kan denna kontakt te sig emotionellt?  
 

”Far er ikke i tvivl, det her er naermest let for ham, kan jeg maerke. Han er så 
sikker på at han kender svaret, det eneste rigtige svar, og jeg labber det i mig og 
bliver helt rolig langt inde.” (Jepsen, 2002, s 10) 

 
Det 11-åriga berättarjaget i Kunsten att graede i kor lapar här i sig orden rakt av, för han vet 
att pappa vet vad han talar om. Han är fortfarande mycket beroende av pappas ord för den 
trygghet de inger honom. Citatet visar hur fadern för barnet kan fungera som betrodd guide 

                                                
17 Vilket också har en andlig dimension: miss Watson talar förstås i första hand om livet efter döden.   
18 I en recension från 1885 beskrivs Huckleberry som “an ignorant, superstitious, sharp, healthy boy not brought 
up at all” med “a feeling for nature which he had caught during his numberless days and nights in the open air”. 
Vidare menar recensenten att “Old maids of either sex will wholly fail to understand him or to like him, or to see 
his significance and his value. Only he or she who has been a boy can truly enjoy his sentiments and his 
sayings.” (Brander Matthews, Saturday Review, 1885, jan 31)  
19 Detta kallas ibland imitation (t ex Bunkholdt, 1995) – en term som dock bortser från det kreativa inslaget i 
bruket av identifikation. Här avses ett rörligt användande av olika identifikationsobjekt snarare än ren 
efterhärmning.  
20 Här utgår jag från att identifikationen tjänar till att förstå både likheter och skillnader mellan själv och andra – 
att identifikation är mer än en efterliknelseprocess. Snarare ett sätt att jämföra själv och andra genom att prova på 
hur det känns att vara dem, (se t ex psykoanalytikern Jessica Benjamin, 1998), en process, ett pendlande mellan 
identifikationer som pågår hela livet och som börjar tidigt.   



till den framtida verkligheten – för 11-åringen är han den som har rätt nyckel till 
vuxenvärlden.21 Ur utvecklingspsykologiskt perspektiv följs denna 11-åringens oreflekterade 
tillit upp av 12-åringens intresse för världen utanför familjen och därefter tonåringens 
ifrågasättande och revolt mot denna auktoritet. 
 
Ur miljöpsykologiskt perspektiv socialiseras individen inte bara socialt, utan också av den 
fysiska omgivningen. ”Rather than there being a separate part of identity concerned with 
place, all aspects of identity will, to a greater or lesser extent, have place-related implications” 
(Twigger-Ross & Uzzell, 1996, s 206). Ur Twigger-Ross & Uzzells perspektiv är individens 
sociala kommunikation inte avskild från den fysiska miljöns inverkan, utan bildar en 
sammantvinnad process. Samtidigt med de sociala processer som tolvåringen genomgår sker 
ett förändrat förhållande till den fysiska omvärlden. Miljöpsykologen Maria Nordström har 
beskrivit hur barn i förpuberteten i kontakt med miljön engagerar sig i att balansera inre och 
yttre: ”Upplevelsen av den inre världen och uppfattningen om den yttre verkligheten binds 
samman med varandra: externaliseringsstategin är på väg att balanseras av internalisering som 
möjlighet och strategi” (Nordström, 1990, s 139). Barnet lägger inte längre främst ut sina egna 
erfarenheter på omgivningen för att på så sätt vinna kontroll över dem och uppleva dem som 
verkliga, utan differentierar alltmer det yttre från det inre. 
 
Så hur finner då barnet plats i vuxenvärlden och i staden? Sammanfattningsvis kan sägas att 
det sker genom identifikationer med och utforskning av såväl fysisk som social miljö. 
Kommunikationen mellan barn och omgivning resulterar i en viss logik, ett sätt att uppleva 
som är unikt för barnet. Christopher Bollas kallar detta personliga upplevande för ”idiom of 
being [...] a concept that specifies the dense particularity of personality” (Bollas, 1997, s 44). I 
12-årsåldern sker en betydelsefull utveckling av detta idiom genom de kontakter och 
observationer som individen gör med den komplicerade omvärlden, och de erfarenheter som 
leder till förståelse. Huckleberry Finn gör t ex följande tankearbete: ”I knowed mighty well 
that a drownded man don´t float on his back, but on his face. So I knowed, then, that this 
warn´t pap, but a woman dressed up in a man´s clothes.” (Twain, 1994 [1885], s 21). Hur fann 
han den lite egendomliga slutsatsen? Genom att spegla sin observation i sina samlade 
erfarenheter, känslor, rädslor och förhoppningar om framtiden. 
 
Mångkultur 
 
Mångkultur betecknar den situation som uppstår då ett samhälle präglas av flera etniska 
bakgrunder och olika distinkta kulturvanor som existerar sida vid sida, oftast som resultat av 
invandring (www.wikipedia.org). Den mångkulturella platsen beskrivs ofta som en mosaik, 
där bitarnas samsas med bevarad integritet. Dock påverkas delarna av helheten och genom sin 
placering gentemot varandra skapas mönster.22 Utifrån mosaikliknelsen hanterar, bevarar och 
integrerar således det mångkulturella samhället olikheter så att vissa mönster, oskönjbara men 
erfarbara, uppstår.  
 
Svensk kultur och invandring till Sverige under det sena 1900-talet 
 
I Sverige har begreppet ’invandrare’ använts som beteckning på den som är född i ett annat 

                                                
21 Till skillnad från Huckleberry upplever Jepsens 11-åring inga hinder för att vilja likna pappan. Tvärtom 
infinner sig lugnet när han får veta att han och pappa vet och tycker samma sak om världen – men är det för att 
han nu i detta avseende är ”som pappa” eller för att han fått svar på sin fråga? Förmodligen båda.  
22 Vissa färger och former kan t ex dominera och bli effekter som är synliga utifrån utan att, s a s, vara det för 
den enskilda mosaikbiten. En detalj kan också vara avgörande för helheten pga vad den tillför. 



land än Sverige eller vars båda eller ena förälder är född utanför landet. Beteckningen har 
vidare fått innebörden ”icke-svensk” (Pettersson & Ezmer, 2005, s 33). Sedan 60-talet har 
antalet utlandsfödda förändrats från ca 300 000 till drygt 1 100 000 personer, och de utrikes 
födda kommer idag från länder som ligger längre bort i förhållande till Sverige. Detta har 
naturligtvis inverkat på den lokala dynamiken – Sverige kallas idag en mångkulturell nation. 
Invandringen handlade på 60-talet om arbetskraft, idag framförallt om flykting- och 
anhöriginvandring. Delgrupper har funnits i Sverige olika lång tid. Ålder, ställning på 
arbetsmarknaden och sociala nätverk skiljer sig åt bland dessa. Den turkiska delgruppen har t 
ex funnits som en del av det svenska samhället under ett drygt halvsekel medan den somaliska 
gruppen har uppstått relativt nyligen. I en rapport från Integrationsverket konstateras att 
svensk kultur utmärker sig genom stark uppslutning runt de emancipativa frihetsvärdena 
(subjektiv livstillfredsställelse, acceptans av minoriteter, förtroende och tillit till andra), en 
svag betoning av de traditionella värderingarna (religion, familj och fädernesland) och hög 
levnadsstandard (Pettersson & Ezmer, 2005, s 14). Rapporten visar hur svensk kultur ur ett 
internationellt, icke Sverige-centrerat perspektiv, är en annorlunda kultur och hur en flytt till 
Sverige innebär ett möte med ”ett mycket speciellt system”.  
 
Psykologiskt leder invandrarens miljöbyte till en förändring av identiteten – 
anpassningsprocessen innebär ett liv i relation till flera kulturer samtidigt, den lämnade miljön 
och den nya referensramen (Torbiörn, 1994). Självmedvetenheten ökar och den identitet som 
varit självklar i det tidigare sammanhanget ifrågasätts.23 Hur individens uppfattningar och 
vanor förändras beror bl a på hur de bekräftas i den nya miljön. Kontakt med sådant som 
väcker ”det gamla” till liv (såsom riter, miljöer, människor, saker) stödjer den subjektiva 
anpassningsprocessen (Torbiörn, 1994; Twigger-Ross & Uzzell, 1996). Att vara ’invandrare’ 
innebär således att i andras ögon stå i förhållande till sin ”ursprungskultur” oavsett vilken 
relation individen själv har till denna. När avståndet till den icke-svenska miljön, social och 
fysisk, är stort, tenderar identifikationen att bli mer generell (Twigger-Ross & Uzzell, 1996), 
vilket berövar individen flera identitets-aspekter. I vissa sammanhang anses en individ som 
levt i en somalisk stad vara mycket lik en individ som levt som nomad i Algeriet, trots att 
miljöerna är artskilda. Situationen innebär en psykologisk påfrestning, eftersom finare 
distinktioner i relaterandet till ursprungskulturen blir otydliga.24  
 
Som kontrast till resonemanget om kulturtillhörighet ska nämnas det förhållningssätt till 
etnisk identitet som den norske socialantropologen Thomas Hylland Eriksen diskuterar i en 
liten bok: att avstå.25 Detta förhållningssätt är dock begränsat för barn, vars 
utvecklingsuppgift består i att prova identiteter. För att överhuvudtaget existera måste barnet 
finna sig i de kulturer som omger det. För att utvecklas behöver det röra sig mellan dem. Hur 
effektivt ett barn kan använda sina föräldrar som guider till vuxensamhället är beroende av 
hur föräldrarna har socialiserats i den kultur där barnets framtid kommer att utformas. De 
ömsesidiga relationerna mellan barn, förälder och plats är således kanske särskilt dynamiska 
när den vuxne är från en annan miljö än den som delas med barnet.26  

                                                
23 Torbiörns resonemang handlar i första hand om långvariga, planerade miljöbyten och om sociala fenomen, 
men dynamiken kan också belysa permanenta förflyttningar och uppbrott. 
24 ”The first principle of identity is the desire to maintain personal distinctiveness” (Twigger-Ross & Uzzell, 
1996, s 207). 
25 ”Kulturer flyter och är föränderliga, och historien kan tolkas på flera sätt,” skriver han och refererar till Salman 
Rushdies påminnelse om att det är träd och inte människor som har rötter (Hylland Eriksen, 1999, s 49). 
26 Familjesystem skiljer sig dock åt i olika kulturer och socialklasser. I nomadkulturer är exempelvis klanen 
viktigare än familjen, och i ett flertal kulturella system inbegriper familjen farbröder, fastrar, mostrar, kusiner 
och sysslingar. Det finns då en mångfald av identifikationsobjekt i det uppfostringssystem där barnet ingår. Även 
i dessa kulturer har dock föräldrarna en särskild innebörd för barnet beträffande fostran. 



 
Föreliggande studie 
 
Denna uppsats är en studie i relationen mellan barn och staden som livsmiljö, och anknyter till 
det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Barns utemiljö – en verklighet med skilda 
tolkningar. En internationell jämförande studie (Björklid & Nordström, 2004-2006) som 
syftar till att förstå hur livsmiljön i ett antal europeiska städer påverkar barn som växer upp 
och lever där. En del i detta projekt fokuserar på hur 12-åriga barn upplever och använder 
platser dels i Stockholms innerstad och dels i dess förorter. Flera av dessa förorter är 
mångkulturella platser, där invandraridentiteten är stark bland de boende. Denna studie är en 
fallfördjupning av en av dessa.  
 
 

Platsbeskrivning – en av många miljonförorter 
 
Historia 
 
Bredäng är en Stockholmsförort med för svenska förorter både typisk och speciell historia. 
Området planerades och byggdes på 60-talet, som ett inslag i det sk miljonprogrammet, ett 
nationellt byggprojekt som syftade till att skapa en miljon nya bostäder i Sverige under 10 år. 
Resultatet var en radikal omstöpning av platsen som dittills varit obebyggd hed. Julen 1964 
kunde delar av centrum tas i bruk, och några år senare tog tunnelbanan över Stockholms 
lokaltrafik, vilket innebar att Bredäng blev en av hållplatserna längs röda linjen söderut. Att 
åka till Bredäng tar ca 20 minuter från Stockholms centralstation. 
 
Utformning  
 
Liksom många miljonförorter centreras Bredäng kring ett litet centrum med 
tunnelbanestation, butiker, verksamhetslokaler och en kyrkobyggnad i modern stil. Marken är 
lätt kuperad. Estetiskt är området planerat och byggt utifrån funktionalistiska principer. 
Bostadshusen närmast centrum är niovåningshus med ett femtiotal lägenheter identiskt 
orienterade i nordsydlig riktning – grupperingsprincipen ansågs ge formell stadga och 
orienterbarhet åt bebyggelsen (Andersson, 1997, s 189). Det är stora mellanrum med 
lekplatser och parkeringsplatser mellan husen. Fasaderna är av grå slätputs, taken är platta. 
Längre bort finns små villa- och radhusområden. Bredäng delas av en bro högt över jord, på 
vilken tunnelbanan går. Under bron finns buss- och taxistation. Bredängsskolan ligger också 
ovanför centrum, en betongtrappa leder upp till ingången. På gångavstånd från centrum och 
tunnelbana finns badplats vid Mälaren. Bortsett från de höga husen i området är sikten fri. 
Bredäng präglas av boende, naturområden och småverksamheter såsom handel, idrotts- och 
intresseföreningar.  
 
Platsintryck 
 
I likhet med många andra miljonprogramsförorter karakteriseras Bredäng av tydlighet i den 
byggda miljön. Områdets delar är avsedda för vissa saker och försedda med pragmatiska 
skyltar som ger besked om namn och funktion. Ett exempel är kyrkobyggnaden: en låg 
tegelbyggnad nära centrum på vars vägg det står FÖRSAMLINGSLOKAL KYRKA. Förutom 
dessa ord och det tunna korset i hörnet av fasaden är det ingenting hos byggnaden som 
signalerar att det är en kyrka. Traditionella kyrkotecken, såsom torn och fönster, är 
frånvarande. Byggnaden är kompakt, anonym och betecknad med funktion. Den är avskalad 



all ornamentik och utstrålar något praktiskt och vettigt. Den liknar en flyttkartong till form 
och färg. Det vore svårt att påstå att byggnaden inbjuder till romantiska eller högtidliga 
associationer. Den står intill centrum mest som ett faktum. 
 
Miljonförorterna präglas också av det stora och helgjutna. Sprickfria byggnader och få 
detaljer ger ett fläckfritt intryck. Vägar (för förflyttning från och till t ex centrum) dominerar 
framför torg och samlingsplatser. Under byggandet var det ”det universella ordet ’alla’ som 
gällde; inte det situationella och unika.” (Carlestam, 1997, s 18) När en brist på hem och 
bostäder uppmärksammades på 60-talet ville stadsplanerarna avhjälpa detta genom att på 
orörd mark bygga enligt en ekonomisk och elegant plan som tillfredsställde behoven av 
arbete, bostad och kommunikationer (det sistnämna framförallt mellan de två förstnämnda). 
Det är det panoptiska seendet, ”fågelperspektivet”, som har skapat miljonförorterna, och ur 
detta perspektiv, dvs på avstånd, är området perfekt: vackert planerat, enhetligt, överskådligt 
och effektivt.  
 
Stockholms miljonförorter har dock också kallats för råa, brutala och alienerande. Sociologen 
Richard Sennett har använt beskrivningen ”monstruösa” (ref i Carlestam, 1997, s 17), vilket 
kanske är den beskrivning som bäst träffar känslan hos många besökare i miljonförorten – 
monstruös istället för monumental, skrämmande snarare än storslagen. När författaren Per 
Wästberg skriver att man under 60- och 70-talens rekordår i Stockholm rev stadskärnor och 
berövade verkligheten dess gåtor liksom dess läsbarhet (Hall, 1999, s 5) kan påståendet belysa 
också den omvända processen: läsbara, ”gåtbefriade” ytor skapades i rask takt utanför stadens 
centrum. Enligt stadsbyggnadsdirektören kom Bredäng till så här: ”Låt oss bygga det 
billigaste huset – det måste gå att göra en bra stadsplan med det också. Så gjorde vi Bredäng." 
(Andersson, 1997, s 189) Att döma av detta uttalande var alltså utgångspunkten för byggandet 
både lekfull och krass.  
 
Den bild av livet som Bredäng förmedlar är en snabbt uppförd miljö, som är snygg på håll och 
avser att effektivt täcka den skötsamme samhällsmedborgarens grundläggande behov. I 
området finns få byggnader, statyer eller platser associerade till en person eller händelse. Den 
byggda miljön signalerar ett icke-subjektivt synsätt på mänskligt liv och stark tro på 
normalitet: alla människor har behov av samma saker. De standardiserade husen vittnar om 
tanken att en funktionell bostad utan vidare kan kännas som ett hem för alla.  
 
De fantastiska raderna med höghus, som dominerar Bredäng, ser ut att göra sig bäst tomma. 
Allra snyggast är de förstås på papper, där de får vara fullkomligt abstrakta och oberörda. Idag 
är de hem för ca 2000 familjer. Blommor, gardiner och parabolantenner – markeringar av att 
lägenheterna är bebodda – gör att enhetligheten i husens uttryck förvandlas. De små 
detaljerna, de osamordnade livstecknen, stör den ursprungliga fasaden, ungefär som när man 
sätter en blomma på en fabriksmaskin. Kontrasten mellan tankarna bakom byggnaderna och 
hemkänslorna i dem är stark, när de stora husen och små tecknen samsas på samma plats.  
 
Sammanhang  
 
Förorten är både marginal, centrum och en plats i mängden. Till staden förhåller den sig som 
en utkant, för invånaren är den ett centrum och i förhållande till andra förorter är den mer eller 
mindre jämlik, beroende på vilken aspekt som avses. Bredäng har i förhållande till andra 
Stockholmsförorter rykte om sig att vara stökigt men förhållandevis lugnt. ”Tråkigt och 



huvudsakligen svenskt”, kallar etnologen Karl-Olov Arnstberg området.27  
 
I Bredäng, liksom i andra miljonförorter, finns både bystruktur och moderna stadsdrag. 
Området är litet och utbudet av tjänster begränsat. Socialt är platsen dock rörlig och komplex. 
Ca 9000 människor är bosatta i Bredäng, varav en dryg tredjedel är yngre än 24 år. I 
Bredängsskolan har ca 90% av eleverna en icke-svensk etnisk bakgrund och många av de 
boende har sitt sociala kontaktnät utspritt över hela jorden.  En av de intervjuade familjerna i 
denna studie berättade t ex att de skulle hälsa på kusinerna vilket konkret innebar att de skulle 
flyga till en stad i Kanada för några veckor. Stora variationer i familjebild, religion och 
världssyn samexisterar alltså i Bredäng.  
 
Syfte  
 
Den jämförande undersökning som gjorts inom ramen för forskningsprojektet Barn och 
Platser i Staden (BPiS) om vad som skiljer sig i vad barn bosatta i Stockholms ytter- och 
innerstadsområden tycker ska finnas i en barnvänlig stad blev upptakt till denna uppsats 
(Nordström, M. et al 2002-2006). Innerstadsskolebarnens svar handlade framförallt om natur, 
trafik och konstruerade utomhusplatser medan barnen i förortsområdet (Bredäng) gav många 
svar som hamnade i kategorin ”annat”. Vad ”annat” är förblev outrett i studien och väckte 
intresset att genomföra den föreliggande.  
 
Studiens syfte är delat i tre frågeområden:  
 

1) Vad är viktigt i en stad för 12-åriga barn i en miljonförort, hur ser de på staden och 
sin plats i den? 

2) Vad betyder social och kulturell bakgrund för deras användande och upplevelse av 
fysisk miljö?  

3) Hur avspeglar barnens bild av staden de kulturer som barnet lever i genom sin 
vardagsmiljö och genom den kulturella bakgrund som förmedlas av 
föräldragenerationen i hemmet?  

 

                                                
27 I medier speglas Bredäng ofta negativt, något som stärker områdets lågstatusrykte. Vid tiden för denna 
undersökning gavs det första numret av en ny lokaltidning ut. Denna tidning syftar till att ge en positivare och 
ärligare bild av förorterna runt Skärholmen (där Bredäng ingår) istället för den gängse problembaserade. 



Metod 
 
Deltagare 
 
I studien deltog Bredängskolans femteklassare, deras lärare, personal på skolan, personal på 
intilliggande bibliotek och föräldrar till barnen.28 
 
Datainsamling  
 
I studien har tre olika metoder använts: frågeformulär, intervjuer med barn och intervjuer med 
föräldrar. Frågeformuläret (se appendix 1) utformades i enlighet med ett formulär som 
använts i ett flertal miljöpsykologiska studier kring barnvänliga städer (Pacilli, M. et al., 2004; 
Nordström, 2004). Metoden valdes eftersom den på ett enkelt sätt låter barnet komma till tals 
utifrån egna erfarenheter – den öppna frågan tillåter personligt associerande. För att komma 
vidare med innebörden av svaren valdes intervju som metod i syfte att fördjupa ett antal 
individuella svar. Eftersom barnens kontext varierar kompletterades materialet med intervjuer 
av föräldrar. Detta för att ytterligare fördjupa förståelsen av det sammanhang, i vilket barnet 
svarat på frågeformuläret. 
 
Bredängsskolans tre femteklasser, sammanlagt 51 barn, fick besök under en lektionstimme 
(en timme per klass) av undersökningsledaren, som berättade kort om projektet BPiS och 
frågade om barnen ville vara med och hjälpa till. Det ville de. Därefter fick barnen ett papper 
med en fråga och tio tomma rader (appendix 1). Dessa rader fick användas till att beskriva 
”vad som finns i en stad som är bra för barn”. Barnen ställde många frågor om vad man 
kunde skriva, om stavning, o dyl. Undersökningsledaren och klassens lärare hjälpte då till 
med frågor och förtydliganden av typen, ”vad skulle du göra i en sådan stad?”, eller ”hur 
skulle det kännas/se ut/vara i staden?” Några barn använde baksidan av arket och ytterligare 
papper för att skriva. Efter ca 40 minuter var tiden slut. Svaren blev långa. Vissa barn använde 
enstaka ord, andra meningar, vissa också teckningar. Eftersom uppgiften genomfördes i 
skolmiljö under skoltid var det viktigt att påpeka att svaren inte kunde vara rätt eller fel, utan 
att det viktiga var att varje barns tankar om staden kom med.  
 
Personer som närvarar i form av officiella roller i barnens närmiljö fick också skriva svar: tio 
anställda på Bredängsskolan och bibliotekarierna på Bredängs bibliotek. Dessa svar skrevs 
ner i mån av tid under arbetsdagen och samlades in dagen därpå.  
 
Barnen skrev sina svar före jul. I februari samma vinter intervjuades femton av barnen. De 
fick se sina svar och ombads att berätta mer om varför de skrivit vad de skrivit: ”Det första du 
har skrivit är… Kan du berätta varför det är viktigt i en stad som är bra för barn?” 
Intervjuerna tog mellan 15 och 40 minuter per barn. De ägde rum i ett målarrum i anslutning 
till klassrummet, vid ett stort fönster med utsikt mot himlen. Vid samtliga intervjuer snöade 
det utanför fönstret.  
 
För att förstå barnens texter användes två metoder. Dels besök i området Bredäng (se 
platsbeskrivning ovan), dels intervjuer med föräldrar till de intervjuade barnen (tio intervjuer). 
Varje barn tillfrågades efter intervjun om det var ok med dem att deras föräldrar kontaktades. 
Två barn ville inte det, övriga angav telefonnummer. De intervjuade barnens föräldrar 

                                                
28 Också personal i de närliggande affärsinrättningarna Bredängs blomsterbutik och leksaksbutik ombads att 
skriva svar. Dessa användes dock ej i analysen. 



tillfrågades om att delta i en intervju om vad som är en barnvänlig stad. Ett fåtal tackade 
bestämt nej, en talade endast arabiska, och sju föräldrar/föräldrapar ansåg att det var angeläget 
att delta. Tre föräldrar ställde upp motvilligt. De som medverkade för intervju gjorde det i 
flera fall utan att egentligen ha tid till det. Intervjuer med föräldrar genomfördes där det 
passade: i hemmet (fem intervjuer), på konditori/restaurang i Bredängs centrum (två 
intervjuer) och per telefon (tre intervjuer). Intervjuerna hade en samtalsstil och utgick från 
frågan: Hur är en stad som är bra för barn? Föräldrarna skrev inte ned sina svar, då de första 
intervjuade föräldrarna av olika skäl avstod. De ville hellre berätta muntligt. Detta ledde till 
att alla föräldraintervjuer skedde enbart muntligt. Dessa intervjuer var mer ostrukturerade än 
barn-intervjuerna, och hade särskilt fokus på föräldrarnas tidigare livsmiljöer, deras 
upplevelser av det område de nu lever i, och föreställningar om framtiden. Förhoppningen var 
att föräldrarna själva skulle måla upp en miljö utifrån egna erfarenheter. Intervjuerna tog 
mellan 20 och 90 minuter, genomfördes på svenska och i sällsynta fall delvis på engelska. De 
spelades in på band.  
 
Analys och strukturering av materialet 
 
Barnens svar bildade utgångspunkt för en första tematisk analys:  Svaren lästes flera gånger 
för att en känsla för materialet skulle utvecklas och för att finna uppslag, associationer och 
teoretisk anknytning. Materialet renskrevs och bildade utgångspunkt för intervjuerna med 
barnen. Återkommande teman liksom sådant som var avvikande eller inte omedelbart 
begripligt markerades. När jag var bekant med materialet valde jag ut svar i vilka både teman 
som var karakteristiska för materialet som helhet och egna synpunkter förekom för att 
intervjua de barn som skrivit dem. Antagandet var att dessa barn skulle belysa flest områden 
av det sammantagna materialet. Femton barn (8 pojkar, 7 flickor), jämt fördelade över 
klasserna, intervjuades. Intervjuerna lyssnades igenom ett antal gånger, varefter 
sammanfattningar och utsnitt skrevs ned. 
 
Föräldraintervjuerna avlyssnades i olika omgångar och sammanfattades. De 
barnprofessionellas svar sammanfattades i teman.  
 



Resultat 
 
Barnens svar karakteriseras av ett omfattande och varierat innehåll: små och stora saker, sånt 
som finns inne och sånt som finns ute, lokalt och globalt blandas om vartannat. Sätten att 
beskriva staden varierar – varje barns associationsvärldar och personliga sätt märks i innehåll 
och form. ”Om jag är rik och en annan barn är fattig så skulle jag ge dem pengar.” förklarar 
en pojke, medan t ex en flicka i en annan klass gör en uppradning: ”Teater. Tivoli. Bra hus. 
Bada.” (se appendix 2:15 och 2:48).Även sådant som behövs och det man vill ha blandas i 
svaren: skola, miljö, renlighet varvas med McDonald’s, frihet, sovmorgnar och karuseller. 
”Man ska vara trygg och massa av tivolin” skriver t ex en flicka i samma mening (se appendix 
2:51). Vid läsningen infinner sig ständigt frågan: Tycker vem? Svaren tycks laborera med 
flera ståndpunkter och åsikter, t ex föräldrars, lärares, läroböckers, medias och kompisars. 
Olika röster gör sig gällande, som exempelvis i detta svar: ”De som bor här vill ju ha sin stad 
ren. Jag tycker att vi behöver fler böcker i biblioteket. Barn behöver ju böcker.” (se appendix 
2:31). 
 
Olika perspektiv på staden – helhet, separation eller sammanhang? 
 
En innehållsanalys visar att svaren grovt kan delas in i två sorter: de helhetsbetonande och de 
avskiljande. I de helhetsbetonande beskrivs staden som ett samhälle där det är bra för ’alla’ 
och där ibland samtliga levande varelser ingår (se t ex appendix 2:2 och 2:43). Ur detta 
perspektiv är en stad som är bra för barn ett samhälle som är bra och trivsamt för alla. Detta 
perspektiv förekom ofta i barnens svar och även hos en resurspedagog som tog upp 
”jämställda löner”, ”äldreomsorg”, ”att alla har ett jobb som de trivs med” och ”att alla 
invånare känner sig delaktiga i samhället” som aspekter på en barnvänlig stad (se appendix 
3:7). Ur detta perspektiv reduceras inte barnens stad till en barn-stad, utan framstår som ett 
vuxensamhälle som barnet med tiden kan träda in i och bli en del av. 
 
De avskiljande svaren tecknar ett särskilt barnsamhälle i samhället: en stad rik på tillfällen till 
kontakt med natur, kultur och andra unga genom markerade platser och kommunala 
arrangemang i en tillvaro med gott om aktiviteter riktade mot barn. ”Många saker för barn och 
ungdomar. Affärer. Hockeyhall. Skolor. Musikskola och fritidsintresse. Simhall.” som en 
pojke skriver (se appendix 2:39). De barnprofessionella svar baserar sig i huvudsak på detta 
synsätt. 
 
Syntesen av dessa perspektiv är svar som fokuserar på hur det skulle vara för barn i staden 
som sammanhang: ”Barnen ska ha det roligt. Barnen ska inte bli mobbade. Barnen ska inte 
behöva vara inblandade i ett krig. Barnen ska trivas i sin stad. Barnen ska ha bra vänner.” som 
en pojke skriver (se appendix 2:11). Här framstår staden som ett platslöst sammanhang där 
framförallt stora, allmänna frågor såsom krig, vänskap, respekt är viktiga. En resurspedagog 
avviker från övriga barnprofessionella genom att uppmärksamma den kvaliteter såsom 
trygghet, trivsel, kärleksfull atmosfär, ömsesidig respekt och vänlighet (”en stad öppen för 
världen”, appendix 3:8). I detta perspektiv är staden en miljö där vardagligt bemötande, synen 
på själv och andra inte frestar på självkänslan, men utvecklar den.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att varje svar betonar någon samhällsstruktur särskilt. 
Ekonomi, social rättvisa, socialt klimat, familj, underhållning, ekologi och kommunikation 
förekom ofta liksom våld, droger, lek, idrott och bildning. Återkommande är också ett allmänt 
perspektiv av typen: ”Trygga i staden. Roligt för barnen.” blandat med svar som präglas av 
personlig betydelse, som t ex ”Skärholmens simhall ska få en bra ruserkana” (se appendix 



2:48 och 2:28). Någon gräns mellan privat och allmänt praktiseras inte i svaren. Allt hänger 
ihop, människor, djur, platser, känslor och aktiviteter. 
 
I. Barnens svar 
 
Analysen av svaren redovisas som en modell över ”tolvåringens stad”. Modellen består av sex 
samverkande existentiella dimensioner av platsupplevelsen. Den redovisas som en 
symmetrisk form, men beroende på omständigheter (såsom lokala förhållanden, aktuella 
frågeställningar, kulturella mönster) växlar strukturen. Vad som är framträdande för ett visst 
barn vid en viss tid kan bero på en aktuell händelse som barnet bearbetar, barnets läggning, 
situation och intressen. Det är också tydligt att ett barns berättelse om sin miljö innehåller 
många komponenter, vilket gör det omöjligt att säkert veta varför barnet relaterar till miljön 
som det gör. Flera faktorer samverkar hela tiden dynamiskt och proportionerna växlar. De fält 
som blivit till i modellens mellanrum har försetts med namn på fallfördjupningar som 
åskådliggör dynamiken i det aktuella fältet.  
 
Sex existentiella dimensioner i 12-åringens upplevelse av staden:  
 

Spänning: vilken sorts spänning ger platsen? 
Trygghet förekom i de flesta svar i någon form, liksom äventyr, som är denna dimensions 
andra pol. Att känna sig trygg och att vara med om spännande saker tycks alldeles väsentligt i 
en stad som är bra för barn. En flicka tyckte t ex att en gunga med särskilda egenskaper vore 
spännande, flera skrev om nöjesfält och flygande bilar, och en flicka drog till med: ”Som 
gröna lund, men inomhus och öppet hela året runt” (se appendix 2:28). 
 

Rörelse: på vilka platser är man fri att röra sig? 
Denna dimension beskriver barnets rörelsemönster. Vad lockar och vad hindrar barnet i 
kontakt med miljön? Obegränsad rörelsefrihet utomhus praktiserades av vissa barn, medan 
andra betonade intima platser, såsom hemmet och andra trygga, varma inomhusställen.  
 

Socialisation: hur möter man andra? 
Med mötesplatser avses platser för enkel samvaro dels med jämnåriga, dels med folk i alla 
åldrar. Få svar (endast de barnprofessionellas) nämnde fritidsgårdar eller andra namn på 
platser för barn och ungdom – det primära för barnen tycks vara tillfällen att mötas oavsett 
plats.29 Utsiktsplatser kan liknas vid platsens fönster – ställen där nya perspektiv upplevs, där 
aktiv kontemplation ges utrymme, till exempel biograf och bibliotek. 

 
Hemkänsla: på vilket sätt känns platsen hemma? 

Hemkänslan tar sig dels konkreta uttryck, såsom renlighet, bekanta platser och ”att staden är 
fin.” Den andra polen på denna axel är den drömda och lekta dimensionen som innefattar 
barnets fantiserade värld, med särskilda figurer och lekar som ska rymmas på platsen. 
 

Gott/ont: hur finns uttryck för godhet och ondska på platsen? 
Denna dimension rör sig runt frågan: hur hanteras det onda och det goda i staden? Förebilder 
i omgivningen står här i förbindelse med härbärgerad ondska. Med förebilder menas personer 
som barnet kan lära av och identifiera sig med. Härbärgerad ondska betecknar miljöns 
förmåga att hantera negativa processer, såsom droger och kriminalitet.  
  

                                                
29 Dessa platser skapas kanske snarare genom möten, än för möten. 



Tid: hur har platsen kopplingar till individens historia och framtid? 
Denna dimension avser platsens möjlighet att ge kontakt med historia och framtid. 
Minnesplatser är det som stödjer den personliga historian, som t ex en plats där man tidigare 
bott eller en fabriksbyggnad som väcker miljöminnen. Framtidsplatser är ställen där man får 
hjälp att förverkliga drömmar om framtiden, t ex skola och idrottshall. 
 
 
 

 
 

                  MODELL 1. Tolvåringens stad. 
                  12 år gamla barns existentiella miljövärden.  
                  Namnen avser exemplifierande fallfördjupningar. 

 
 
II. Intervjuer med barn och föräldrar  
 
Nedan följer tio fallfördjupningar på 1-4 sidor som visar sammanhanget mellan barnets svar, 
intervjun med barnet, intervjun med föräldrarna och platsen de bor på: Bredäng. I 
fallfördjupningarna betonas dynamiken mellan barn, familj, kultur och fysisk omgivning. I de 
första sex fallfördjupningarna betonas dessutom den dimension av modell 1 som fallet avser 
exemplifiera. I följande fyra fall betonas aspekter av platsanknytning, som beskrivs närmare i 
modell 2 (s 43). 
 



TOMMY – Trygghet 
 
Tommy har bott i en lägenhet nära centrum tillsammans med föräldrar och fyra hundar sedan 
han var fyra år. Innan dess bodde familjen i annan söderförort. På fritiden tränar han 
kampsport i ett närliggande område dit pappa skjutsar.  
 
Tommys svar (se appendix 2:17) 
 

1) Det ska vara bra för barn 
2) Alla människor ska vara snälla mot barn 
3) Inget alkohål ska finnas 
4) Inte heller cigaretter 
5) Inga krig ska finnas 
6) Inga droger 
7) Inga mördare ska finnas 
8) Många parker 
9) Inga får slåss 
10) Det ska vara goda meningar 

 
I Tommys svar framstår snällhet, missbruk och ondska som centrala företeelser. Han börjar 
med att det ska vara bra och snällt, och följer upp med fem rader som handlar om 
destruktivitet. Det enda inslaget av plats är parkerna som tycks stå som en kompensation för 
den otrygghet som de dåliga sakerna innebär – de ska vara många. Noteras kan också att 
snällheten ska riktas särskilt mot barn, alltså inte mot alla, och att svaren har en lite 
uppfordrande ton med många ’ska’-satser och åtskilliga ’inga’. Det tycks av svaren att döma 
som att Tommy när han associerar till ’en bra stad’ känner oro för att råka illa ut. Han är 
upptagen av att skapa trygghet genom att reducera framförallt de sociala, destruktiva hoten 
mot individ och samhälle. Han söker frid genom förbud. 
 
Intervju 
 
Intervjun med Tommy speglar svarens fokus på hot, trygghet och barn i behov av omsorg. 
Den uppfordrande tonen utvecklas här till resonemang om hur hoten kan hanteras. Fortfarande 
framstår den fysiska miljön som oviktig, till skillnad från dess levande gestalter. 
 

”Alla människor ska vara snälla mot barn. Till exempel: om man råkar stöta till en 
människa om man går runt och så blir människan jättearg – då ska de vara snälla. 
En gång lekte jag kull med en kompis och råkade stöta till en människa och han 
blev jättearg. Jag önskar att han hade varit snällare. Inte skrikit.”  

 
Tommy berättar snabbt, piggt och gärna. Cigaretter borde inte finnas – de missfärgar 
tänderna, ger konstig röst och kostar pengar. ”Min mamma och pappa röker, det stör mig. Det 
kostar så mycket pengar. De borde ge pengarna till mig, då skulle jag kunna köpa nånting.” 
konstaterar han. Och inga krig borde finnas. ”För att det dör många människor. Jag har filmer 
om andra världskriget hemma, och så har mina föräldrar sagt det till mig!” Senare berättar han 
att han tittar på film och TV, oftast med pappa. ”Om man tittar på en film och det är typ 
action, coolt och så, då ser det typ riktigt ut. Vet inte hur jag ska förklara.” ”Är det som att du 
var där då?” ”Ja, ungefär så.” 
 
Tommy har hört om mördare på filmer och på nyheterna.  



”De dödar folk. Och sånt där.”  
”Tror du att det finns mördare i Bredäng?”  
”Ja, det tror jag… Eller… nej, inte precis i Bredäng. På andra ställen finns det nog.”  
”Behöver man vara rädd för dem?”  
”Ja-a. Eller inte rädd precis, men man ska ju inte retas med dem.” 
”Hur håller man sig undan?” 
”Man ska gå ifrån, om man vet att det är mördare, för det vet man ju inte om de inte visar det 
på nåt sätt. Man ska gå ifrån dem och inte retas med dem.” 
 
Han berättar att han har varit inblandad i bråk, ”men inga farliga bråk, bara larviga bråk.” 
Enligt Tommy innebär ett riktigt bråk att man använder vapen och slåss. Ett larvigt bråk är 
”om nån säger 'du är dum', så säger man 'du är dum' tillbaka, så börjar man putta på varandra. 
Det slutar med att nån lärare kommer och säger till och så blir man kompisar efter två 
sekunder.” Han skrattar och tycker inte att det är kul, men ibland blir det så. 
 
Tommy leker inte längre i parken, men förut fanns en park nära huset och det fanns en där han 
bodde innan familjen flyttade till Bredäng. Man kan göra många saker i parker, leka kull, 
gunga och Tommy blir glad när han tänker på parkerna han brukade leka i och när han 
berättar om vad han brukade göra där. Nu leker han hos kompisar eller spelar basket.  
 
”Och det ska vara goda meningar. Inga fula ord. För det kan också orsaka bråk. Om man ska 
säga ”tyst!” till nån – en del brukar säga ”håll käften!”. Då kan man säga ”kan du vara snäll 
och vara tyst” istället.” 
”Vad säger ni hemma om nån blir arg på nån?” 
”Hunden stoppar det! Den vet om vi blir arga. Om jag börjar bråka med mamma börjar den 
skälla, då vet vi att vi måste sluta!” Vi skrattar båda åt detta eftersom vi tycker att det är roligt 
att hundar som inte ens kan prata kan stoppa bråk bättre än de inblandade människorna. Och 
Tommy berättar hur gulliga hans hundar är, snälla och varma, särskilt när de kommer och 
lägger sig på honom i sängen. Det gillar han fast de är stora schäfrar.   
 
Föräldrarna  
 
Intervjun med föräldrarna belyser Tommys kulturella bakgrund och familjens traditionella sätt 
att förhålla sig till omgivningen. Föräldrarnas oreflekterade relation till den fysiska miljön 
speglar Tommys socialt fokuserade svar, och en ofrivillig bundenhet till platsen framträder. 
 
Tommys föräldrar Sonja och Kim intervjuas i en restaurang i centrum. De är båda uppvuxna i 
Stockholms södra förorter. Sonja är hemma med hundarna och Kim arbetar i en stor 
organisation. Fadern tar mest plats i samtalet. ”Att resa, det är inget som lockar direkt. Det är 
ju likadant här. Det är hus där också.” Närhet och natur är centrala kvaliteter i miljön, men 
främst för vuxna, menar fadern: för barn är aktiviteter viktigare, eftersom de behöver röra sig. 
Sonja menar att sysselsättning håller barnen borta från droger. För föräldrarna själva har 
kulturella företeelser ingen betydelse. ”Vi är inga kultursnuttar. Vi har inte varit på teater på 
trettio år,” säger Kim, ”och aldrig tillsammans!” lägger Sonja till.  
 
Föräldrarnas sätt att resonera kring miljö och barn karakteriseras av en tro på att ”det ordnar 
sig”– de har en avslappnad attityd gentemot samhällsfrågor. Det viktiga är bara att undvika 
det dåliga i miljön. Målet för sonens framtid är att ”han ska vara frisk och kry och greja ett 
jobb”. Under intervjun, då Tommy delvis är med, är Tommy nyfiken på det pappan säger och 
vill veta mer om vad han berättar. Särskilt intresserad är han av vad pappan varit med om på 



andra platser, vart han varit och rest. Under samtalet visar det sig att Tommy tycker om korv. 
Han brukar äta korv i kiosken utanför och en dag vill han kanske ha en egen korvkiosk.  
 
Sonja trivs bättre i området än Kim, vilket förvånar Sonja: ”vad har du att klaga på?” Kim 
säger då att det är barnen som inte kan vara trygga i området då ”det är snutar i centrum varje 
kväll”. Själva föredrar de skogen där kan man gå med hundarna. Kriminaliteten är ett inbyggt 
drag i ”höghusställen”, enligt Kim, och ofta hämtas sonen med bil. ”Tommy är sällan ute på 
kvällarna. Han vill inte det,” säger pappan med övertygelse. 
 
”Platsen vi bor på får duga”, menar föräldrarna, det finns inga anledningar att flytta. På frågan 
om det är hemma här svarar Kim uppgivet:  
”Ja, det får väl bli det. Det blir till att trivas vare sig man vill eller inte.” Föräldrarna berättar 
om ett husbygge som fick avbrytas av ekonomiska skäl och som resulterade i 
betalningsanmärkningar. Tommy vänder sig mot pappan: ”Så vi kan inte flytta?” Pappan 
svarar: ”Jo, kan och kan… Men det är inget vi har i huvet, om man säger så.” 
”Jag vill bo kvar här!” kvittrar då Tommy glatt och tröstande. 
 
Intervjun med Tommys föräldrar säger något om vilka attityder Tommy möter hos sina 
närmaste identifikationsobjekt. Föräldrarna månar om Tommy, men tycks själva osäkra inför 
platsen de bor på, något som delvis projiceras på sonen. Mellan Sonja och Kim finns också en 
tydlig skillnad beträffande upplevelsen av trivsel på platsen. Kim saknar något utan att förstå 
vad. För Sonjas del tycks platsen gå an.  
 
Sammanfattning 
 
I Tommys fall tycks det inbillade onda tränga undan möjligheterna till lek. Drömmarna 
utvecklas inte utanför platsen, utan förankras bokstavligen i dess mitt: korvkiosken blir 
framtiden.30 Hur kan detta förstås? 
 
Trygghet, snällhet och ondskehantering dominerar Tommys svar. Intervjun speglar dessa 
teman och hur det framförallt är uttryck för destruktivitet i det sociala livet på platsen som 
skrämmer honom. Ovänlighet i miljön tolkas som hotfullhet och trots att Tommy under 
intervjun är mycket lätt att få kontakt med ger hans exempel intryck av ängslighet beträffande 
konfrontationer. Den vänlighet som Tommy längtar efter tycks främst finnas hos de varma 
hundarna hemma. Ute härskar ondskan. Parkerna verkar ha varit en stor tröst i tillvaron, en 
tröst som han inte längre, pga sin ålder, kan/vill ägna sig åt.  
 
Intervjun med föräldrarna belyser det Tommy säger. Liksom sonen skapar de tillfällig 
trygghet genom att undvika det som verkar hotfullt i miljön, och äventyr och spänning 
prioriteras inte. Den drömda dimensionen i staden är inte framträdande i Tommys intervju, 
och inte heller hos föräldrarna. Eftersom bostadsområdet upplevs som en given plats, ”en 
plats som alla andra” blir andra platser ointressanta: ”det man kan göra hemma behöver man 
inte göra någon annanstans”. I intervjun med föräldrarna framstår hemmet som ett skydd mot 
omvärlden, ett synsätt som avspeglar sig i vardagsbeteendet: istället för att låta Tommy 
bemöta verkligheten ute hämtas han t ex med bil när han ska hem. Samtidigt som Tommy 
undviker ”äventyr” i form av centrum och andra okända platser tycks oron för hot i mördares 
och alkoholisters skepnad växa hos honom.  
 

                                                
30 Därifrån kan man ge andra något gott och stå i centrum för uppmärksamhet utan att vara så långt hemifrån. 



”Man ska gå ifrån och inte retas med dem” är receptet för att klara sig ifrån ondskans 
representanter. Och, som Tommy krasst konstaterar, eftersom man inte kan veta vem som är 
ond blir det mycket att undvika på en dag. Föräldrarna tycks mena att det är området i sig som 
är farligt. Dock tycks Tommys åldersmässiga behov av att se sig om, att drömma sig ut ur 
hemmet och söka sig ut i vuxenvärlden begränsas mindre av själva platsen än av föräldrarnas 
beteende. Att ta steget bort från den lilla lekparken till andra slags lekmiljöer utanför hemmet 
är alltså inte oproblematiskt i Tommys situation – för att göra det behöver han bemästra sin 
rädsla för fantiserade faror, något som hans föräldrar försöker skydda honom ifrån men 
därmed inte hjälper honom med. Att oroa sig och fokusera på områdets hotfullhet framstår 
som kontraproduktivt då familjen samtidigt är hänvisad till att bo där.  
 
Teman om destruktivitet och snällhet går igen i många barns svar. ”Jag tycker att det inte 
skulle finnas mördare eller rånare eller vapen.” skriver en flicka, och en pojke skriver ”man 
ska inte döda människor framför barn”. Kanske är det så att platsen barnen bor på och saker 
de hör om väcker tankar om att vara utsatt för våld och destruktivitet? Det kan också vara 
missbruk och våld i hemmiljön som gör att barnen tar upp detta – att det som upplevs och 
oroar hemma och som är för svårt att hantera ensam projiceras på yttervärlden. Destruktivitet 
och trygghet är centrala teman i de 12-åriga förortsbarnens upplevelser av och tankar om 
staden.  
 



MIKAEL – Rörelsefrihet 
Mikael bor med mor och storasyster högt upp i ett av husen nära centrum. Pappa besöker han 
inte ofta, men däremot släkten i norra Sverige.  
 
Mikaels svar (se appendix 2:8) 
 

1) Jag gillar att det finns mycket bussar.  
2) Jag skulle vilja att det fanns flygande bilar.  
3) Jag tycker att allting ska sväva.  
4) Jag gillar att det finns ett gröna lund att gå på om man vill ha kul.  
5) Jag vill att det ska finnas fler äventyrsbad. 
6) Jag vill att man ska dela med sig mycket.  
7) Jag tycker att man ska sluta skräpa ner naturen.  
8) Jag tycker att det ska finnas många trevliga personer i min egen drömvärld.  
9) Jag tycker att alla hus ska vara lyxiga och fina.  
10) En stad där det inte händer trafikolyckor.  

 
Mikael betonar rörelser, fantasier och omsorg om miljön. Adjektiven som används är 
’trevliga’, ’fina’ och ’lyxiga’ och verben ’sväva’, ’ha kul’, ’dela med sig’ och ’skräpa ner’. 
Det enda hotande är trafikolyckor. Noteras kan att Mikael växlar mellan att gilla, vilja och 
tycka, och att platser och saker dominerar framför människor.  
 
Intervju  
 
Intervjun speglar svarets fokus på fordon och rörelser, och tydliggör varför detta kanske är så 
viktigt för Mikael just nu. Den känslomässiga anknytning som Mikael har till en annan plats 
framstår som betydelsefull för hur han tänker kring en stad som är bra för barn.   
 
”Att kunna åka är viktigt, eftersom man kan ta sig till viktiga platser.” Mikael åker buss till 
friluftsområden och ibland till mammas jobb. Han gillar bussar för att flera får plats i dem: 
överhuvudtaget är kollektiva uttryck positiva för Mikael, att saker görs tillsammans.  
 
En viktig plats i Mikaels liv är hos kusinerna i en liten ort i norra Sverige. Vänligheten, att 
man delar med sig och att alla tar hand om varandra är det han tycker om – här hemma är 
många så kaxiga. Hos kusinerna blir han glad, där är atmosfären annorlunda. Mikael anser att 
alla människor borde ha egna hus som de själv har utformat och där inga tjuvar kan ta sig in. 
Förutom den sociala atmosfären upptas Mikaels tankar av flygande. ”Det ska vara lätt att 
flytta på saker, de ska röra sig bara man blåser på dem! Det är roligare om några saker 
svävar.” Dessutom vore vattenrutschkanor, äventyrsbad och karuseller bra i en stad.31 ”Fast 
mest för andra, jag gillar egentligen havsbad.” Och så ska naturen hållas ren, helt enkelt.  
 
Fantasiernas plats i staden är viktig, tycker Mikael. ”Jag tycker att det ska finnas många 
trevliga personer i min egen drömvärld.”  
”Var finns de?” 

                                                
31 Detta är saker som rör sig i oväntade riktningar med olika fart – en sorts fysiska uttryck för turbulens.  Till 
skillnad från droger, vars verkningar också kan associeras till flygande och kaos, är det som Mikael beskriver 
avgränsade, kontrollerade forum för denna typ av upplevelser. Han tycks mena att det ska finnas om man vill gå 
dit – ett upplösningstillstånd som kan delas med andra. Kanske grundar sig också fascinationen vid luft i detta 
intresse för förändrade tillstånd och i platsen han bor på? Om det betongfasta löstes upp med så enkla medel som 
andetag skulle det ju nästan vara som att husen lyssnade på den som andas. 



”De finns i huvudet.” 
”Var kommer de ifrån?”  
”Den världen skiljer sig från verkligheten. Ibland finns figurer från filmer med, och det är 
ändå på riktigt.” 
”Har du någon favorit?”  
”Ja, Yoda.”  
”Varför är han så bra?” 
”Han är klok och bra på att fäktas.” 
 
Trafikolyckor är inte bra, tycker Mikael, men ser lite besvärad ut när han ska förklara hur det 
borde vara om det var bra. ”För bilar är bra… De ska åka lagom. Man ska känna sig trygg i 
trafiken. Men det är roligt att åka fort! Vi gör det hos kusinerna.” säger han och ler vid tanken. 
”De är jättebra på det, de kör jättefort och det är alltid jätteroligt! Whoa!” 
 
Föräldern  
 
Intervjun med Mikaels mamma återspeglar intresset för natur och behoven av ett tryggt socialt 
klimat. Trots att Mikael och hans mor har många teman gemensamt belyser också intervjun 
med föräldern hur miljömässiga intressen skiljer sig åt mellan dem. 
 
Eva tar emot för intervju i köket i lägenheten med utsikt åt tre håll. Uppvuxen i Norrbotten 
har hon bott 16 år i Bredäng – innan dess i ett fint villaområde utanför Stockholm och i en 
minimal lägenhet i city. I Bredäng trivs hon bra nu när hon är mor och inte längre ”ute i 
svängen”. Hon uppskattar att områdets struktur liknar byns beträffande enkelhet och 
storstaden beträffande det anonyma: ”Inte för att jag har så mycket umgänge med dem som 
bor här, men jag tycker att det är ett bra område för det är nära till mitt jobb, nära till all 
service jag behöver, nära till naturen, och barnen har nära till skolan. Eftersom jag varit 
ensamstående mamma hela tiden så vill jag ha det så enkelt som möjligt. Inga resor hit och dit 
i onödan!” 
 
Hennes barn, som är mörkhyade, är inte avvikande i hemmamiljön. ”Här är ju alla 
avvikande!” Hos kusinerna anses de exotiska och speciella. ”De föredrar att vara i den miljön. 
Bo utanför stan i en villa, och friheten att kunna gå ut barfota, kunna sätta sig på bryggan på 
morgonen och hämta posten. Det som man inte har när man bor i ett ghetto!” skrattar hon. 
”Det är en annan frihet. De kan röra sig där utan att det ska hända nåt. Det är deras 
andningshål. De har alltid nåt att längta efter.” Själv gillar hon inte att flytta. ”Jag fick nog av 
det som barn. Jag mådde inte bra av att flytta omkring.” 
”Vad var det jobbigaste?” 
”Att hela tiden byta miljö, kompisar, att aldrig få fäste. Därför vill jag ge barnen en fast plats.” 
 
Att barnen går till skolan utan kontakt med trafik uppskattas. ”Det är gångväg hela vägen, 
sedan går de genom centrum. Så den delen behöver man inte bekymra sig över.” Eva oroar sig 
visserligen för kriminaliteten i området, men det finns något som är värre: ”Det är ju ingen 
ordning alls i miljöstugan! Det är totalkaos!” 
”Vad är det, miljöstugan?”  
”Det lilla huset på parkeringen dit man går och slänger sopor och sorterar plast och glas och 
papper och kartonger! Och det verkar som om de andra inte alls har samma miljömedvetande! 
Är det fullt i den ena så slänger man i nästa!” skrattar hon upprörd och oförstående. 
”Så hela funktionen går förlorad?” 
 ”Ja, det känns så. Att där står man och sorterar och så är det bara ett bombnedslag när man 



kommer in där!” 
 
Natur är viktigare än sociala kontakter i området. ”Jag tycker att man mår bättre med träd 
runtomkring. Om man sen gör så mycket med träden vet jag inte, men om jag tittar ut genom 
fönstret och så ser jag det här gröna, det känns bra för själen. Men Mikael tycker om att 
klättra i träd, slänga och klänga, det gör han hos kusinerna!” Hon berättar att han inte håller på 
med organiserad idrott, men att han rör sig mycket. ”Han är tvingad från när han var liten att 
gå ut och promenera med mig.” Hon beskriver att sonen fått lära sig att ta tillfällena i akt, att 
prova på t ex pingis när det finns ett bord. ”Han behöver inga organiserade saker! Det får han 
bestämma själv. Ofta är det kö till klubbarna och alldeles för dyrt för ingenting. Om man ska 
lajja kan man lika gärna göra det på eftis.”  
 
Jag frågar om religion har någon betydelse i en stad. Eva svarar att religionen är en privatsak. 
”Jag har aldrig känt något behov av att gå till nån kyrka, samlas där, lyssna på nån predikan 
och be tillsammans. Jag tycker att det är viktigare hur man är som en människa i vardagen, i 
sitt liv, hur man beter sig mot andra.” 
”Hur lär man sig det?” 
”Jag tror att det har med uppfostran att göra. Hur jag beter mig mot mina barn lär dem hur de 
ska bete sig.” 
 
Intervjun med Mikaels mamma belyser hur omsorg om naturen är ett mer centralt värde i 
familjen än social och religiös gemenskap, något som återspeglas hos Mikael. Eget ansvar och 
oberoende av konstruerade lösningar är också betecknande för både mor och son, liksom 
vikten av privatliv och längtan till en annan plats för rekreation och känslomässigt välmående. 
 
Sammanfattning 
 
Utifrån Mikaels svar kan man fråga sig vad tankarna på temat rörelse handlar om. Varför är 
det så viktigt? Intervjuerna med Mikael och Eva visar vad en alternativ plats kan göra med 
miljöperceptionen och förhållandet till den plats man bor på.  
 
Den känslomässigt betydelsefulla platsen i Norrland har stort inflytande på både mor och son 
när de berättar om vad som är en bra stad för barn – båda återkommer dit i tankarna och alltid 
med känslomässig intensitet. Evas längtan dit och det hon tycker om att göra där är sådant hon 
för en stund blandar ihop med sonens längtan; hon säger att han tycker om att sitta på bryggan 
i morgontofflorna och läsa tidningen, vilket snarare låter som något hon trivs med. Kanske 
tjänar beskrivningen för modern som en metafor för ett sinnestillstånd och ett lugn som de 
delat? I intervjun med modern framkommer hur fysisk rörelsefrihet är prioriterat i familjen, 
vilket ytterligare avspeglas i Mikaels rörliga fantasiliv. ”Det är bara att hitta på, några 
organiserade platser behövs inte,” är moderns attityd, vilket uppenbarligen har överförts till 
sonen. Mikael berättade t ex under intervjun om en idé med parkeringsplatser i luften. ”Det 
vore mycket bättre för miljön och roligare. Det skulle bli mer plats på marken om bilarna 
kunde stå i luften, precis under himlen.” sa han koncentrerad och tittade ut genom fönstret där 
himlen faktiskt var helt gränslös. Och att lättare kunna färdas till Norrland vore nog en glädje 
för Mikael. Att hela tiden veta att det finns en annan plats som är bättre att vara på 
tillsammans med åldersmässiga önskningar om att röra sig hemifrån, ut mot världen, har 
kanske stärkt Mikaels kognitiva intresse för förflyttningar.  
 
Varken Mikael eller Eva fokuserar på ondska och negativa drag i miljön. Dock framkommer 
under intervjun att ”att dela med sig mycket” står för den vänlighet i vardagen som Mikael 



upplevt hos kusinerna. Han jämför och laborerar och blir lite ledsen när han tänker på att 
Bredäng inte är lika vänligt som Norrland; förortsområdet är alltför kaxigt för hans smak. 
Modern är bekymrad men inte rädd för det onda i miljön – hennes fokus är på de egna 
förehavandena. ”Tar man eget ansvar behöver man inte vara rädd” är vad hon lär sina barn. 
 
Både mammans och sonens förhållningssätt till omgivningen betonar inre upplevelser. Det 
som Mikael kallar ”trevliga personer i min drömvärld” visar sig vara högst verkliga för 
honom och något som inte kan ifrågasättas – Yoda är verklig och en fantasifigur och han finns 
verkligen fast i en annorlunda värld.32 Modern tycks trivas med situationen, ett praktiskt 
boende i Bredäng och en härlig tillvaro i Norrland, medan intervjun med sonen visar att han 
gärna skulle ha kontakt med mer sånt som Norrland står för även i Bredäng. Kanske är en 
flygande bil en metafor för den sköna känsla han får av att skjutsas av kusinerna?  
 
Rörelsefrihet är ett genomgående tema i alla barnens svar. ”I fritiden behöver jag vara ute och 
ta lite luft.” skriver t ex en flicka. En en annan flicka skriver att det ska finnas ”mycket 
belysning på natten så att man tror att det är dag. Då skulle man kanske kunna gå hem själv”. 
En pojke skriver ”barnen ska kunna springa runt.”. Kanske innebär rörelsefrihet att barnet 
känner sig mer delaktig på platsen? I de flesta svar förekommer rörelse och frihet i flera 
former.  
 

                                                
32 Vilket kanske liknar det sätt som Mikael upplever Norrland på när han är i Bredäng? 



PATRICIA – Mötesplatser  
Patricia är född i Peru och kom till Stockholm för sex år sedan tillsammans med mamma och 
farmor för att hälsa på. För en månad sedan fick hela familjen uppehållstillstånd. Föräldrarna 
arbetade politiskt i Peru. ”Sen sa mina föräldrar att 'låt oss stanna.' De ville ha ett lite lugnare 
liv,” förklarar Patricia. Nu bor hon med föräldrar och två storebröder i ett höghus vid centrum.  
 
Patricias svar (se appendix 2:29) 
 

1) Bio, teater och sådan fritidssaker att göra. 
2) Bra skolor med bra lärare och GILLAR barn. 
3) Naturen är viktig och det ska inte bli skräpigt överallt. 
4) Tillräckligt med soptunnor. 
5) Nyttig mat i affären.  
6) Platser där barnen träffas och gör saker tillsammans. 
7) Det ska vara en trevlig plats för stora och små. 
8) Nöjespark med spännande saker.  
9) Och inte så mycket avgas som inte är bra. 

 
Fritid, skola, renlighet och natur är centralt i Patricias svar. ’Skräpigt’, ’tillräckligt’, ’nyttigt’, 
’trevligt’ och ’spännande’ är adjektiv som används. Bra möten tycks också stå i centrum – 
mellan jämnåriga, mellan generationer och mellan lärare och elever.  
 
Intervju 
 
Under intervjun framstår Patricia som ett tryggt barn med intresse för detaljer i miljön. Hon 
har en stark förankring till uppväxtplatsen och till hemmet. 
 
”Jag vet inte så mycket om Bredäng. Jag brukar vara hemma eller i skolan. Och i kyrkans 
tjejgrupp ibland.” Det är lätt att intervjua Patricia som lugnt beskriver sin tillvaro i Bredäng 
omväxlande med upplevelser av andra platser och berättelser om resor till släktingar runtom i 
världen. Framförallt trivs hon där hon känner sig trygg. Förutom trygghet ska det finnas 
”nöjespark med spännande saker.” Hon beskriver ”en jättestor gunga som fem kan få plats i” 
som hon sett, och berättar att hon uppskattar ovanliga saker i en bra stad. ”Saker som inte 
finns i varje park.” Överhuvudtaget beskriver Patricia staden som en miljö med tillgång på bra 
människor, kultur, omsorg, nöje och platser att dela med andra. ”Barnen ska lära sig att vara 
med varandra. Det ska vara en plats där alla ska kunna ha roligt tillsammans och trivas.”  
 
Föräldrarna  
 
Intervjun med föräldrarna belyser Patricias intresse för mötesplatser och samvaro, liksom 
familjens känslomässiga anknytning till andra platser.  
 
Under intervjun med Patricias föräldrar Wing-Yee och Juan bjuds först på middag. Patricias 
mamma Wing-Yee har bl a lagat ceviche och sås från Huancayo, staden där familjen tidigare 
bodde. Vi är sju personer runt bordet som pratar om musik och arbete. Under intervjun med 
föräldrarna (efter disken under kaffet) diskuteras framför allt Peru och demokratifrågor. 
Föräldrarna är aktiva med frågor som rör social rättvisa och jämställdhet, och ’respekt’ är ett 
nyckelord för dem. Tidigare har familjen bott på tre andra platser i Sverige. Under intervjun 
återkommer dessa platser ständigt som jämförelser, liksom Huancayo.  
 



Wing-Yees och Juans syn på omgivningen integrerar politiska, miljömässiga och sociala 
perspektiv. När Juan beskriver naturen i Peru fokuserar han på ekonomiska aspekter av 
hanteringen och betonar effekterna på lokalbefolkningen. Han och Wing-Yee ger ett 
helhetsperspektiv på omgivningen och de är kritiska: ”Vem är ansvarig? Hur kan detta lösas?” 
Den uppgivenhet de mött på platser där de bott upprör. ”Viktigast för barn är saker som kan 
hjälpa barn att utveckla sig, att göra nånting” säger Wing-Yee.  
 
Under intervjun hos familjen framträder hemmet som en plats för trygghet och diskussion. 
”Skolan kan inte göra nånting utan familjen” menar Juan. Familjen är grunden för att leva i 
samhället. ”Och i skolan borde man också ha lektioner om diskriminering, våld, orättvisa” 
tillägger Wing-Yee. Föräldrarna talar om Peru med längtan, men utan nostalgi. Frågorna som 
de arbetade för i Peru har de inte lämnat. Dessa frågor är inte platsanknutna, och föräldrarna 
har tillsammans med andra peruaner redan skapat ett sydamerikanskt forum i Stockholm. 
Frågorna tycks inge en hemkänsla och föräldrarna förhåller sig aktivt till den miljö de möter. 
 
Renlighet och omsorg om miljön tas upp av både dotter och föräldrar. Papperskorgar i 
skolorna har Patricia tänkt på och Juan har lagt märke till att plogningen av snö sker för sent. 
”Medan snön ligger kvar kan man nästan inte gå, och äldre människor kommer 
överhuvudtaget inte fram.” Juan och Wing-Yee menar att sådant borde kunna skötas bättre, 
mer effektivt, av kommunen. Försummelsen signalerar att invånarna är oviktiga.  
 
Intervjun med föräldrarna visar hur det aktiva, uppmärksamma förhållningssättet till platser 
gått i arv från föräldragenerationen till Patricia. Att flytta är något självklart för föräldrarna, 
och även om den lämnade platsen är den känslomässigt viktigaste är de delaktiga på den nya. 
 
Sammanfattning 
 
Patricias lista betonar socialisation, enkelhet och stimulans i miljön. Mötesplatser, konkreta 
uttryck för att platsen tas om hand är viktigt, liksom kontakt med det personliga 
sammanhanget (släkt, uppväxtplats, osv). Hennes användande av Bredäng kännetecknas av 
intima ställen där trygga vuxna finns, och liksom föräldrarna tycks hon bära med sig en känsla 
av att vara hemma där hon är. Peru är viktigt för familjen, och hemma finns gott om uttryck 
som minner om Peru, t ex språk, mat och musik. Föräldrarnas perspektiv karakteriseras av 
rörlighet och social skicklighet, vilket innebär att anpassning till en ny plats är lätt – om det 
blir nödvändigt eller lägligt kommer de att flytta till en annan ort, liksom de gjort tidigare. 
Detta ger frihet i förhållande till platsen, och utrymme för att kritisera miljön utan att skada 
den egen självkänslan – platsen är fristående från individen och individen är fri att verka där 
han/hon är. Med Juans ord: ”bra saker kan man göra överallt.” 
 
’Mötesplatser’ är ett ovanligt tema i 12-åringarnas svar.33 Kanske betonas mötesplatsens 
betydelse mer i Patricias uppväxtmiljö än i Bredäng? Bredäng är inte en miljö kännetecknad 
av mötesplatser, särskilt inte synliga sådana, vilket kan påverka barns ordförråd och 
beskrivningar av platsen – det finns inga exempel på offentliga mötesplatser att delta i.  
 
VLADA – Äventyr 
Vlada bor i Bredäng med mamma, pappa och storasyster. Han är uppvuxen i lägenheten på 
första våningen. Han är bara hemma för att äta och sova, säger han. Läxorna görs i skolan och 
han tränar ofta basket. Det är inte långt mellan platserna så Vlada rör sig obehindrat emellan.  
                                                
33 Dock förekommer variationer som kan tänkas vara förknippade med mötesplatser, t ex ”Inga vuxna” som 
några skriver, eller ”ett hus för barn i alla åldrar som man kan göra vad man vill”. 



 
Vladas svar (se appendix 2:18) 
 

1) Jag tycker att miljön ska vara ren 
2) Jag tycker det är viktigt att ha en simhall. Eller idrottshall. 
3) Jag tycker att barn ska trivas i skolor för det finns vissa som inte gör det. 
4) Jag tycker att det inte ska vara för mycket gaser i luften. 
5) Jag tycker att barn ska få experimentera mer i skolan.  
6) Jag tycker att inte barn får bli hotad av någon äldre i skolan.  

 
Vladas svar lägger tonvikten på renlighet, idrott, experimenterande och trivsel. Staden 
beskrivs i ’jag tycker’-form och beskydd är viktigt – hot och vantrivsel bör motverkas. I 
svaren växlas mellan omsorg om miljön, andra och egna intressen.  
 
Intervju 
 
Formen på svaren, sex långa och initierade meningar, återspeglas i intervjuns form som blir 
den längsta av barnintervjuerna. Denna pojke är den verbalaste av de medverkande 12-
åringarna och intervjun speglar ett intresse och kännedom om platsen som kan skönjas i 
svaren. Vlada berättar detaljerat och gärna om omnejden. Intervjun flödar över av anekdoter 
om lokala förhållanden. ”Och sen…” är hans vanligaste uttryck – det finns alltid en avstickare 
eller uppföljning. Mot slutet gäspar han av trötthet, men vill ändå berätta några saker till.  
  
”Man skräpar inte ner så mycket och det ska vara frisk luft. Inte att man ska röka.”  
”Har du varit i en miljö som var rökig?” 
”Ja.” 
”Hur var det?” 
”Det är jobbigt, det är svårt. Alltså man känner sig ofräsch!” gnyr han.  
Hemma och på skolan röker ingen ”så man känner friskare luft” men hos kusinerna där många 
röker blir det en annan miljö. Och ren miljö handlar också om att inte åka bil. ”De ska inte åka 
nära husen.” Avgas är som cigarettrök. ”Det är samma sak som kommer ut. Uuusch!!!” 
 
”Det är viktigt med idrottshall för man måste motionera,” menar Vlada. ”Jag spelar själv 
basket. Det är viktigt att inte bara sitta hemma vid en dator eller TV.” 
”Tycker du om att sitta hemma med datorn?” 
”Nej. Ibland bara, med kompisar… Förut var jag inne på data när jag var mindre! Sen följde 
mamma med mig på basket och jag började gilla det mer och mer. Det spelar ingen roll om 
det är helg, man kan gå till hallen och skjuta några skott, vara med kompisar… Men ibland 
stannar jag hemma, om jag är trött eller så.” 
 
Vlada vill ha en simhall i en bra stad. Han berättar hur det gick till när han började simma. 
”Min syster gick på simning, mina kusiner gick på simning, min kompis gick på simning. Jag 
följde med dem, jag kollade, och så fick jag lite lust. Sen började jag simma.” Det är ett 
återkommande drag i Vladas berättelser att lära av andra i omgivningen, att titta, imitera, 
lyssna och ta efter. Nu har han slutat med simning, för ”det blev för mycket.”  
 
Trivsel i skolan handlar om att ”man inte ska gå dit rädd. Man ska kunna gå där utan 



vapen”.34 Han tänker särskilt på tjejer. ”Killar respekterar inte tjejer lika mycket, de kanske 
inte är lika starka. Man ska faktiskt skydda tjejer, hjälpa dem…” Han berättar om en ovanligt 
grov våldtäkt som skedde i närheten mitt på dagen. ”Det gick folk förbi.” Hans mamma köpte 
efter det inträffade en försvarssprej åt Vladas syster. Vlada tror att våld beror mycket på 
avund. ”De får avund, sen blir de ovänner, sen blir det gäng.” Han funderar på vad som är rätt 
och fel, och tar avstånd från det ”som är sjukt”. Han berättar snarare med nyfikenhet än med 
rädsla om våldet i området. ”Det är mycket våldtäkter…” säger han med sin trötta, insatta ton. 
”Som en man våldtog en kvinna med barnvagn och barnet slog i huvet…” Han låter lugn och 
beklagande och tycks nyfiken på hur jag reagerar. 
 
Att tjäna pengar är viktigt. Skolans femmor har gjort en cd-singel, berättar Vlada, och den 
såldes för tjugo kronor. Femmorna har också spelat in Lucia-uppträdanden, och Vlada har 
uppslag till filmer om Bredäng och annat som verkar spännande. Han kommer under intervjun 
på flera bra idéer som han behöver hjälp med och undrar vad jag tycker han ska göra.  
 
”Och barn borde få prova på mer! Typ bygga en vulkan av lera, prova att åka polisbil, 
stridsflygplan!” 
”Experimenterar ni mycket i skolan?” 
”Alltså man får inte göra så mycket, man kanske inte ens får tända en tändsticka, det är det jag 
menar… Man borde få mer tillåtelse, prova fler kemikalier.” Hans senaste planer är att skapa 
en vulkan med tomtebloss. ”Man ska få prova sig fram!” 
 
”Man borde ha dolda kameror.” säger han entusiastiskt och berättar om en annan skola där 
övervakningskameror ska sättas in efter sportlovet. ”Vi borde ha det här också! Man stoppar 
säkert mycket av bråken.” Vlada återger en incident där några har puttats och jävlats med 
lärarna, kastat äpplen och korv på dem. ”Sjukt…” I tunnelbanan borde det finnas civila vakter 
utklädda till städare, eftersom gäng ofta gör upp där. En kompis började blöda och tappade 
tänder efter att ha blivit skallad av ett gäng på lördagsbesök i Bredäng.  
”Det är allvarligt.” säger jag.  
”Det är onödigt.” svarar Vlada. Också han blev stoppad, men kom undan när han kunde 
bevisa att han inte var med. ”Vissa tycker att man kan göra vad man vill, t ex klättra på tak… 
Men jag tycker inte det. Jag är lite försiktigare.” Han berättar om en misshandel genomförd av 
ett barn. ”Gängbråk är normalare, inte att gå och misshandla en tant så där, det är sjukt…” I 
allmänhet känner sig Vlada inte rädd eftersom han känner nästan alla. ”De respekterar mig.” 
Han lärde känna alla efter att tränarna frågat honom om han ville hjälpa till med bollarna på 
fotbollsträningen. ”Man kunde hälsa på alla då, det är det som är bra.” säger han belåtet och 
tänker tillbaka.  
 
Innan vi avslutar kommer Vlada med ett sista önskemål: ”Man borde ha fotbollsplan med 
värmande gräs. Mål och falsk gräs, på vintern! Då kanske man kan samla ett lag, ett skollag 
och möta varandra, de äldre, lärarna! Det skulle vara jätteroligt!!!” Han låter som ett litet 
barn. Efter en stund säger han dock att ”vi har sagt det flera gånger men det händer inget.” 
 
Föräldern  
 
Vladas föräldrar är uppvuxna i Serbien. Samtalet med fadern per telefon blir kort – han har 
varken tid eller lust till intervju: ”Jag är inte en person som pratar om saker”. Kanske beror 

                                                
34 NB! Vlada är 12 år. När han talar om vapen och våld låter han ofta lika luttrad som en pensionerad 
kriminalkommissarie! Förmodligen har Vlada anammat tonen av äldre killar som pratar på detta erfarna, 
obekymrade sätt.  



hans respons på tids- och energibrist? Han driver restaurang 55 km från Bredäng. Faderns 
företagsamhet och fokus på handling återspeglas i Vladas experimenterande med miljön. 
 
Sammanfattning 
 
Vladas fall säger något om hur barnets konkreta erfarenheter av miljön utvecklar socialitet 
och verbalitet. För Vlada är dessa processer konstruktivt sammanflätade i relation till en 
närmiljö vars äventyrlighet han uppskattar. Att förstå vem som känner vem, gjort vad och hur 
det ska bedömas upptar hans intresse, men han ger inte uttryck för rädsla. Det sätt på vilket 
det lokala samhället upptar Vladas fantasi speglar den fysiska platsens brist på komplexitet. 
Kanske måste spänning uppfinnas socialt om det ska hända nåt? 
 
Trots farorna han ibland rörs in i tycks platsen inge Vlada en konkret hemkänsla. Liksom flera 
barn berättar han om staden genom mediebilder: brott som rapporteras i TV-program och 
tidningar uppfattas genom sin lättillgänglighet och begriplighet, lärs in, återberättas och sprids 
bland barnen och påverkar perception och förväntningar på platsen. Den lokala miljön är för 
Vlada dock mer lekstuga och lärostudio än hotfull eftersom han känner sig relativt trygg i den.  
 
Kreativitet och social öppenhet genomsyrar Vladas förhållningssätt till Bredäng, något han 
kanske utvecklat genom att ha rört sig fritt i området beväpnad med nyfikenhet och ett ”hej”. 
För honom gäller att rädslor och hot hanteras genom att lära sig det sociala systemet, de regler 
som gäller. Att döma av jargongen kring våld och gäng har Vlada förmodligen en uppsjö 
äldre killar runt omkring sig som fungerar som förebilder. Det sökande efter förebilder som 
flera barn uttrycker finns inte i Vladas berättelse – istället längtar han efter experimenterande i 
skolan, att få utrymme att prova sig fram under tillåtelse ”men man får inte ens tända en 
tändsticka”. Kanske är fadern en person som uppmuntrar Vlada att själv ge sig ut och testa på 
istället för att tala om för honom hur det är där ute? 
 
’Äventyr’ är ett tema som återkommer i svaren. ”Mer än två tivolin.” skriver en flicka, en 
annan: ”jag tycker att det borde finnas en isracebana” och ”roligt för barnen” en tredje. 
Pojkarna skriver t ex: ”flera tivolin” och ”det e roligt att vara i gröna lund”. Intervjun med 
Vlada klargör dock hur äventyrande i vardagsmiljön hänger ihop med tillgång på förebilder. 
  



CHARIS – intima platser 
Charis är född i Bredäng och bor nära centrum tillsammans med mamma, pappa och syskon.  
 
Charis svar (se appendix 2:46) 
 

1) Fred och det ska vara tryggt. 
2) Det måste finnas bra mat. 
3) Alla ska vara snälla.  
4) Skolor till alla och det ska vara gratis. 
5) Alla barn borde gå på en aktivitet om de vill + gratis. 
6) Alla barn borde få gå ut när de vill på sommaren. 
7) Alla äventyrsbad och simhall borde varar gratis. 
8) Man borde inte slössa pengar på skoluniformer. 
9) Alla borde få rättigheter.  
10) Jag skulle vilja flyga. 
11) Jag skulle vilja träffa kändisar.  

 
Svaren betonar frihet, trygghet och spänning och ger intryck av en stark vilja. Noteras kan att 
hälften av raderna består av ’alla’-satser och att temana ekonomi och rättigheter återkommer.  
 
Intervju 
 
Intervjun speglar svarens längtan efter förändring och behovet av frihet och rättigheter i 
förhållande till miljö, föräldrar och samhälle. 
  
Charis pratar gärna och mycket – hon låter som en blivande politiker med svaret som 
dagordning. ”Det ska vara fred på olika ställen och alkoholister borde få det lite tryggare!” 
säger hon och ger exempel på en vän som flyttade från Bredäng för att det var så jobbigt att 
bo nära alkoholister. På nyheterna har hon hört att vissa inte har bra mat. ”Utan bra mat kan 
man dö. Man behöver bra mat för att leva.”  
 
”Snällhet” handlar om att ingen ska vara utanför, och ingen ska mobbas. ”Och ingen 
avund!!!” Charis återkommer till detta tema, och menar att alla barn borde behandlas som 
andra. ”Ingen får bli utpekad.” Barn ska få bra utbildning, ”det är liksom mitt mål”, och det 
ska vara gratis. I flera länder är det inte det. Här kommer också skoluniformerna in – de finns 
i andra länder och det är helt onödigt: man ska få ha på sig det man vill.  
 
”Alla barn borde få gå på en aktivitet om de vill, och få gå ut när de vill på sommaren.” Med 
detta menar Charis att barn ska få bestämma och att föräldrarna måste lyssna. Några hon 
känner får inte gå ut när de vill – föräldrarnas vilja styr. ”’Det passar inte på det tillfället’ 
säger de bara.” Barn ska få rida, friidrotta, spela basket om de vill. ”Och simhallar och 
äventyrsbad borde vara gratis, för då skulle barn och föräldrar få skoj att leka tillsammans.” 
Äventyrsbad är roligare än simhall, de ger mer utrymme, man kan åka upp och ner och det 
händer mer. Simhallen blir full. Viktiga rättigheter för barn är t ex att få sova i en egen säng.  
 
Som många barn gör i sina svar går också Charis rakt från basbehoven till det fantasiska: hon 
skulle vilja flyga! Hon använder ett realistiskt tonläge när hon konstaterar att ”bara fåglarna 
vet hur det känns att flyga”, och sedan kommer visionen: ”men tänk att själv flyga, vad lätt 
det skulle vara att ta sig till andra platser!!!” Förutom möjligheten att förflytta sig handlar 
flygandet för Charis om att få överblick: ”om man är uppe i luften kan man se allt, små saker. 



När man står på marken ser allt så stort ut.”  
”Vad skulle du vara om du fick vara fågel för en dag?”  
”Då skulle jag vara en kanariefågel!” jublar hon. 
 
Charis är verbalt skicklig och har lätt för att argumentera. Den sista raden i hennes svar är: 
”träffa kändisar”. ”Ja, till exempel P Diddy eller Britney Spears. Jag ser dem på TV och vill 
gärna veta mer om dem: vara med dem ett tag, se hur de har det, hur de lever, hur de hade det 
när de var mindre. Veta mer om dem än att de har köpt hus.” 
 
Föräldrarna  
 
Charis’ föräldrar växte upp i Etiopien och flyttade till Bredäng för 13 år sedan. Modern svarar 
i telefon och lämnar över luren till fadern. Han i sin tur tycker att jag själv eller en expert på 
området ska svara på frågan om vad som är en bra stad för barn: hur ska han veta något om 
det? Trygghet och utbildning är det viktigaste i en miljö för barn, svarar han ändå motvilligt. 
Han berättar om hem-situationen: barnen behärskar inte hemspråket, vilket inte bekymrar 
honom – ”de är svenska”. Miljön i Bredäng beskriver han som skrämmande: man är ofta rädd, 
man vågar inte gå ut. Det är inget ställe han tycker om. Att tala om miljön är heller ingenting 
som han gärna gör, det anses av honom som onödigt. ”Låt experterna tala.” 
 
Sammanfattning 
 
Charis’ fall ger förståelse för betydelsen av hemmiljön när det 12-åriga barnet börjar söka sig 
därifrån. Hemmet i egenskap av stadens och barnets mest intima plats är en miljö vars 
dynamik barnet bär med sig i mötet med omvärlden. Att Charis inte kan tala samma språk 
som fadern försvårar hennes möjligheter att skapa trygga broar mellan hemma och ute. 
 
Intervjun med Charis visar vilken betydelse språkets kulturella och känslomässiga sidor har i 
socialisationsprocessen. Hemma tycks Charis uppmuntras att anpassa sig till en framtid i 
svensk miljö, något som hon gör väl. Men för att komma till rätta i omgivningarna behöver 
hon känslomässig anknytning till förebilder som är förankrade i majoritetskulturen! Närmare 
kontakt med kändisar35 skulle innebära insikter, förståelse och en möjlighet att lära sig om den 
omgivande kulturen (på det sätt som t ex Vlada gör genom äldre killkompisar.) 
 
Den blandning av intimt och offentligt som Charis’ svar präglas av återfinns hos flera barn. 
Basala behov såsom mat, egen säng och fred varvas med frihetslängtan, förbättrade 
ekonomiska villkor och protester mot sådant som inte gillas. Ett utdrag ur en pojkes svar lyder 
t ex: ”alla måste ha skor och sånt. De ska inte kasta snöbollar. Bilar får inte släppa ut gas” 
(appendix 2:22). De olika sfärerna – mänskliga basbehov, sociala uppföranderegler, 
miljömässiga hänsyn – kommer här i en strid ström. Ur flera barns perspektiv hänger allt runt 
omkring dem ihop i en enda väv – företeelser kategoriseras inte på samma sätt som i de 
vuxnas svar.  

                                                
35 De är i alla fall villiga att prata om sig själva… 



FADI - Utsiktsplatser 
Fadi bor med föräldrar och storebror i ett höghus nära centrum. Han är född i Baghdad och 
flyttade till Stockholmsområdet med sin familj vid tre års ålder.  
 
Fadis svar (se appendix 2:9) 
 

1) Sånt som ger barn bra hälsa. 
2) Staden skal inte vara kallare eller varmare än vad ett barn klarar av. 
3) Det ska finnas bibliotek att läsa i och gympahallar att träna i. 
4) Det ska inte finnas saker som gör att barn blir ledsna eller inte klarar av, t ex 

skräckfilmer och mobbare. 
5) Det ska inte hända olyckor. 
6) Barnen ska få äta nyttig mat. 
7) Barnen ska få uppleva sina drömmar. 
8) Barnen ska få lära sig allt som de behöver lära sig. 
9) Alla barnen ska ha rätt att säga vad de tycker och vad de vill, t ex om de vill gå ut. 
10) Barnen ska ha ett ställe att leka och ha det roligt.  
11) Att staden var gjord av choklad och att den var påhittad.   

 
Svaren innehåller många uttryck för omsorg och förnuft. Fokus är på ’barnens’ framtid, 
trygghet och rättigheter, och på slutet kommer en rad om lek och att ha roligt.36 Tre av raderna 
handlar om platsen: ’bibliotek/gympahallar’, ’ett ställe att leka’ och ’att få gå ut’. 
 
Intervju 
 
Svaret: ’sånt som ger bra hälsa för barn’ sammanfattas med ’mat, skola, familj.” Fadi svarar 
rappt och självsäkert på frågor utan att se mig i ögonen. ”Nyttig mat är att äta lite av varje. 
Det som får en att känna sig bra och energifull. Inte godis. Man ska ta hand om sig.” Resor 
som han har gjort i verkligheten och i fantasin har lett honom till att reflektera över hur 
klimatet ska vara. ”Det ska inte vara kallare eller varmare än ett barn klarar av.” Han 
förklarar: ”I Jordanien är det mycket varmt, i Antarktis är det kallt. Det är bra när det är bra.” 
 
Läsning och film intresserar. ”Man ska kunna gå till biblioteket om man vill, fast själv läser 
jag hemma.” Skräckfilmer och mobbare är dåliga saker i en stad. ”Alltså – det är spännande 
att se skräckfilm. Man vill se vad som händer. Men det är inte bra för barn. De blir rädda.” 
När jag intervjuar Fadi visar han tydligt att svaren på mina frågor är självklara. Han ger ett 
skärpt och kaxigt intryck: attityden skulle kunna beskrivas som: ”vad är problemet?” Raden 
”Barnen ska få uppleva sina drömmar.” förtydligas under intervjun: ”Om jag vill bli astronaut 
ska jag typ få bli det. Annars?! Förfärligt!!!” Slutligen tycker Fadi att raden ”barnen ska ha ett 
ställe att leka och ha det roligt” inte kan exemplifieras. ”Nej. Bara ett ställe.” 
 
Föräldrarna  
 
Fadis självsäkerhet speglas i föräldrarnas familjehängivenhet. Den aktivitet och självständiga 
hållning gentemot miljön som Fadi visar återfinns hos föräldrarna, liksom reflekterandet. 
 
Manar och Esam bjuder på te i vardagsrummet. Att Fadi har tagit upp mat som en viktig del 
av staden förvånar dem. ”Men Fadi tycker om McDonald’s. Han brukar åka till ett stort 
                                                
36 Den sista raden skrev Fadi för att han var färdig först och uppmanades att skriva ”precis vad som helst”. Då 
skrev han rad 11, som han under intervjun skrattar undrande åt. ”Det var bara nåt löjligt!” 



köpcentrum längre bort där de går på bio med kompisarna.” berättar Manar. Hemmet betonas 
som den plats där man lär sig ett andligt förhållningssätt, inte kyrkan. ”Det viktigaste är att 
barnen vet att man ska bli god här” säger Manar och pekar mot hjärtat. För fadern framstår 
landsbygden som en tryggare, mindre utsatt plats än staden. Manar skulle dock inte vilja bo på 
landet, hon vill ha ljud och ansikten runt sig. Hon längtar till Baghdad och saknar framförallt 
vänner och släkt. Esam, vars släkt bor nära Bredäng, saknar Baghdad för minnenas skull: ”Jag 
kan inte glömma bort min barndom, min ungdom och mitt bästa minne – vi älskade varandra 
och gifte oss och tillbringade våra bästa år där, så jag kan inte glömma den så lätt.” Manar 
berättar att Fadi på en resa i Mellanöstern insisterade på att få se huset där han föddes. 
 
Inför framtiden är familjen redo att flytta om Esam får arbete som veterinär. Esam anser att 
staden trots större kriminalitet än på landet är en bättre miljö för familjen och barnen tack vare 
möjligheterna till utbildning. ”Men det finns många som tycker att Stockholm är bullrigt och 
störande.” Manar håller inte med. ”Bara gamla människor tänker så. Om man tänker på 
barnen så trivs de bättre här för att det finns många butiker, restauranger, mer liv.” Innan vi 
avslutar intervjun diskuteras hur Bredäng förhåller sig till Stockholm. ”Hur betraktar man 
Bredäng som område?” undrar Esam. ”Är det förort eller som stan?” 
 
Sammanfattning 
 
I Fadis fall är trygghet, utsikt och obegränsade möjligheter sammantvinnade. Svaren speglar 
en trygg förankring i familjelivet och intresse för omgivningens utsiktsplatser. Skräck, ett 
tema som återkommer i svaren, tycks vara något som upplevs på film och inte i omgivningen.  
 
Familjelivet framstår som portabelt. Staden är en plats där familjen kan leva drägligt och 
individen kan förverkliga sina drömmar. Far och son reflekterar ett icke-emotionellt, aktivt 
förhållningssätt till omgivningen; faderns funktionella syn på platser går igen i Fadis 
beskrivning av lekplatsen som ”bara ett ställe”. Det blir vad man gör det till. Kanske 
reflekterar faderns och sonens självständiga hållning en känsla av att det är emotionellt 
riskabelt att fästa sig vid en miljö? Först och främst ska staden ge möjlighet till en bättre 
framtid, allt annan kommer i andra hand. Modern, däremot, bär en aktiv längtan till Baghdad.  
 
Flera barn tar som Fadi upp bibliotek, bio, berättelser och teater. En flicka skriver t ex ”bion, 
teater och skolor” och visar på närheten mellan bio och skola i hennes medvetande. I Fadis 
fall tycks film vara en viktig källa till upplevelser och kunskapsinhämtning på egen hand, 
utanför familjestrukturen.  
 



MARIA – Globalt engagemang  
Maria bor med sin mamma och två kaniner i en lägenhet i ett av höghusen nära centrum. Hon 
är född i området, och reser då och då med mamma framförallt till Polen.  
  
Marias svar (se appendix 2:9) 
 

1) Att det inte skulle finnas så mycket avgaser. 
2) Att man inte skulle sälja knark eller tobak till barn eller vuxna. 
3) Att det skulle finnas mediciner till alla sjukdomar. 
4) Att det inte fanns djur utslängda på gatan, så barnen inte skulle få ont i hjärtat. 
5) Barn borde inte arbeta som soldater.  
6) Barn ska vara sams och inte såra varandra.  
7) Barn ska få så mycket kärlek som det går. 
8) Det borde inte dö tusentals barn av svält varje dag. 
9) Alla rika människor borde hjälpa och skänka pengar till både djur och människor.  
10) Staden ska vara fri från onda saker.  
11) Alla änglar borde vaka över staden.  

 
Stora frågor och teman dominerar svaren och mot slutet framkommer ett andligt perspektiv. 
 
Intervju 
 
Svarens fokus på utsatthet, faror och omsorg återspeglas i intervjun som belyser samspelet 
mellan dessa teman och Bredäng. 
 
”Fordon ska inte vara skadliga, man ska vara rädd om barns kroppar och hälsa. Droger är 
dåligt, det är oftast då man gör självmord.” säger Maria allvarligt. Hon oroas av sjukliga 
tillstånd. ”Många är sjuka, och så dör de. Många barn dör unga, av nån sjukdom.” Allt detta 
har hon hört om från olika håll. Djurs utsatthet kommer som nästa punkt på listan: ”Att det 
inte fanns djur utslängda på gatan, så barnen inte skulle få ont i hjärtat.” Tillsammans med 
mamma och mammas väninna åker hon ibland nattetid till en plats i innerstaden, 
Fridhemsplan, där utkastade kaniner samlas. ”Vi matar dem med morot och vatten.” 
 
Den globala omsorgen fortsätter: ”Barn borde inte arbeta som soldater.” Hon ger exempel 
från Afghanistan, där detta förekommer. ”De får arbeta från att de är mycket små.” Att vara 
sams och inte såra varandra handlar om att det ska vara mindre bråk. ”Barn ska få så mycket 
kärlek som det går. På vissa ställen används barn som slavar och föräldrarna hatar dem istället 
för att älska dem. Mer kärlek!!!” utropar hon som ett universellt recept på den fruktansvärda 
situationen. Att tusentals barn dör av svält i Afrika har Maria sett på TV. Det bekymrar henne, 
och det borde inte vara så. Lösningen på detta är att rika människor skänker pengar till både 
djur och människor. ”Ett hus borde byggas för barn, människor och djur som är hemlösa.”  
 
”Staden ska vara fri från onda saker.” skriver Maria näst sist och exemplifierar: ”onda andar.” 
Föregående mening följs av raden: ”alla änglar borde vaka över staden.”, en extrapunkt som 
hon lagt till när de utmärkta raderna tagit slut. ”Jag vill att det ska vara fred. Inga krig. Man 
ska känna sig skyddad.” avslutar hon intervjun som varit lugn och påhittig. ”Du kan ringa till 
min mamma, men pappa kan du inte ringa. Jag har inte träffat honom.” 
 
Föräldern 
  



Marias mamma Gabriella tar emot med kaffe i vardagsrummet. Hon är född i Polen och 
flyttade till Stockholm på 80-talet då hon genast tog arbete som städerska. Hon trivs i 
Bredäng, men längtar till Gotland där hon skulle kunna tänka sig att stanna och jobba när 
hennes dotter vuxit upp. Gotland inger en hemkänsla eftersom havet är närvarande, precis 
som det var i staden där hon växte upp. ”Jag är ett havets barn...” konstaterar hon med 
längtan. Det viktigaste i en stad som är bra för barn är platser där barn kan socialisera 
oorganiserat, bara träffas, precis som det är för vuxna. ”Bara nån ställe!” svarar hon lite 
otåligt. 
 
Gabriella berättar om kaninerna på Fridhemsplan med sorg i rösten: ”Människor kommer dit 
med bilen, öppnar dörren och slänger ut dem. De är billiga, kräver ingenting, är så snälla... 
Det är små barn som vill ha dem, sen klarar de inte av att ta hand om dem. En gång såg vi en 
kanin som satt så trogen och väntade på sin ägare…” Hon skakar på huvudet.    
 
Under intervjun berättar Gabriella roande historier från Polen, om tiden som städerska på 80-
talet och om Stockholms dolda men ack så händelserika kaninliv. Hon betecknar det sociala 
klimatet i alla dessa miljöer med ärlighet, spontanitet och hjälpsamhet. ”Materiellt var det 
svårare i Polen, men socialt var det öppnare.” Sedan flytten till Sverige upplever hon en 
platslöshet: ”Man har ingenstans. Man hänger i luften.” Hon kan inte flytta tillbaka till Polen 
och hon trivs här, men hon saknar en djupare andlighet. ”I vår tid finns inga principer. 
Ondskan tar över. Man måste bli tuff, hemsk för att klara sig.” En turkisk kille blev mördad 
på gården för ett tag sedan. ”Polisen ringde på och ville höra vad vi visste.” Hon suckar.  
 
Rom ter sig som Gabriellas drömstad. ”Kyrkorna är stora, såna som de byggdes för länge sen, 
och människorna glada och trevliga!” Hon betonar andlighet framför materiella värden, ”när 
vi dör tar vi ju inte med oss våra saker,” liksom vikten av att ta vara på det man har, ”idag lär 
de sig att bara slänga det som är dyrbart.” När intervjun kommer in på droger tar Gabriella 
upp religion som motvikt: ”tack och lov är Maria så fascinerad av påven. Hon får sin styrka 
där. Det gör henne självständig.” Hon och Maria går regelbundet i den katolska kyrkan i city.  
 
När Gabriella kommer in på skolfrågor hårdnar hon till. ”Ingen disciplin! Jag säger till Maria: 
du måste jobba, det är viktigt! Hon säger: Det funkar så här, mamma, det går bra för mig. Jag 
säger: du måste också plugga på egen hand!” Gabriella suckar. ”Det går inte,” menar hon, 
”det här räcker inte om Maria ska bli veterinär i framtiden. Hon förväntar sig mirakel! Och jag 
tjatar…” Gabriella menar att det framförallt är kunskap som består i livet: ”Visst klarar hon 
sig än så länge, men den kunskap som fattas henne kommer att följa efter. Man måste jobba 
extra om man vill komma nånvart! Vill man uppfylla sina drömmar kan man inte sova.” 
 
Sammanfattning 
 
Den omsorg om andra platser, andra människor och levande varelser som karakteriserar 
Marias svar speglar dels Gabriellas förhållningssätt till livet, dels aktuella händelser i 
Bredäng. Mordet som skedde i närheten av hemmet har förmodligen påverkat Marias 
perception, eftersom hot från ’mördare’ har blivit högst verkligt. Liksom dottern värnar 
modern om oskyldiga gestalter – stadens övergivna kaniner spelar en stor roll inom familjen. 
Symbolvärdet är starkt, både emotionellt och religiöst, liksom Rom som representerar en 
internationell plats där människor binds samman i glädje och av delad tro. En bild av 
godartad, hoppingivande gemenskap och djupt engagemang som står i kontrast till den 
utsattheten och anonymitet som upplevts i Bredäng.  
 



MARID – Tillhörighet  
Marid är född i Bredäng och bor med mamma, pappa och två yngre bröder i en lägenhet nära 
centrum. Han spelar ofta basket och gillar datorer.  
 
Marids svar (se appendix 2:15) 
 

1) Jag tycker att det är bra att de har en basketplan i en stad. 
2) Föräldrarna har förstört barnens önskan. 
3) Barnen borde få leva som de tycker. 
4) Jag tycker barnen borde få bestem lite. 
5) Jag vill inte att barn e fattiga. 
6) Om jag är rik och en annan barn är fattig så skulle jag ge dem pengar.  
7) Jag tycker att kompisar e viktiga.  
8) Dom som var fattiga borde få köpa gratis. 
9) Dom borde få önska som dom ville. 
10) Barn borde få gå ut när dom ville.  

 
Marids svar ger intryck av att självbestämmande, ekonomi och rättvisa är centrala frågor. 
’Basketplan’ och ’utomhus’ är de platser som förekommer i beskrivningen och de framstår 
som betydelsefulla. Föräldrar förekommer som problem, medan kompisar är ’viktiga’.    
 
Intervju 
 
Intervjun speglar svarens fokus på kompisar och pengar. Marid tycks vara inne i en intensiv 
anpassningsperiod till miljön där föräldrarna upplevs som ett hinder mot chansen att lyckas. 
 
Han är trött på att några tar sönder basketkorgarna. ”Det borde finnas en liten och en stor. De 
borde matcha barnens höjd.” Överhuvudtaget betonas matchning: ”Man ska få rätt grej i rätt 
tid. Kläder, dataspel. Inte för sent när det är ute.” Och föräldrar borde inte få bestämma över 
barnen: ”Om mamma säger att vi ska flytta t ex till Kurdistan, så vill inte jag det för jag har 
bott här i 11 år!” Barn ska få vara säkra på att stanna, inte var de vill, men där de bott länge. 
”Jag kan inte gå till min granne och säga att jag ska bo där, men jag vill få stanna hos mig.” 
 
”Ibland blir föräldrarna arga innan jag hinner förklara. En gång på sommaren ville jag gå ut. 
”Man behöver frisk luft, eller hur?” sa jag till dem. ”Gå ut på balkongen, då!” sa de.” Marid 
låter förtvivlad, arg och oförstående när han berättar. Pengar är ett centralt tema för Marid: 
rika ska inte håna fattiga och fattiga barn förtjänar medlidande. Det är också viktigt att få det 
man drömmer om; ett konkret exempel på detta är att handla i en butik i ett närliggande 
centrum där kvaliteten på saker är bättre än i Bredängs centrum, och där man inte blir lurad.  
 
Kompisar är viktiga – de utgör ett skydd mot hot. ”Nån vill slå mig, då skyddar mina 
kompisar mig.” I skolan och i centrum blir man ofta rädd för större. Marid berättar om en 
misshandel som han och andra barn bevittnade; ”de blev arga för att vi stod och glodde och 
sprang efter oss. Vi sprang därifrån så fort vi kunde.” Misshandeln ägde rum på basketplanen. 
 
Marid ger i sin miljöbeskrivning intryck av att ha varit med om svåra saker, och han ger också 
den av barnen mest kraftfulla, dynamiska beskrivningen av platsen. Han tar upp 
frihetsrelaterade frågor såsom rätten att säga vad man vill, att få gå ut, att få önska och 
bestämma fritt, och han ifrågasätter rådande ordning med starkt patos. Han tycks insatt i det 
sociala sammanhanget på platsen utan att riktigt ingå i det. Men han verkar vilja. 



 
Föräldrarna  
 
Hos föräldrarna framkommer en syn på tillvaron starkt influerad av deras tidigare 
erfarenheter, vilket belyser Marids svårigheter med att få dem att förstå honom.  
 
Jag intervjuar Marids föräldrar Said och Asima på kaféet i centrum. Said insisterar på att 
bjuda på kaffet. Just nu vill Asima flytta till en större lägenhet i Bredäng, medan Said vill 
flytta till en villa i en invandrarfri förort. Han trivs inte så bra i Bredäng, ”det är hon som gör 
det. Jag vill bo i ett fint rött hus, typ. Jag vill inte bo i det här gettot, jag vill bo i högsta klass. 
Typ på Lidingö.” ”Det kanske beror på att du bodde så i Mogadishu…” påpekar Asima och 
Said berättar om sin uppväxt som ägde rum i en materiellt privilegierad miljö. ”Vi hade hus, 
många bilar och vi barn gick i bra skolor.” Said oroas av gangsterkulturen i Bredäng. ”Om 
man misslyckas med skolan börjar man byta stilen, typ. De säger: ”Om du smokar lite så 
kommer du att glömma bort dina problem! Sen tjuvar de för att få sina pengar.” Said oroar sig 
också över segregationen i samhället: han gillar inte att det är så mycket invandrare i Bredäng.  
 
Asima håller med, språk och normer är en viktig del av stadslivet. ”Språket hemma och i 
skolan, barnen brukar blanda ihop. Det är inte riktig svenska som de pratar. Och det är det de 
ska lära sig.” Modern tycker att skolan är viktigare än det sociala sammanhanget, medan 
sonen tycker att det sociala går före allt. ”Så jag kunde inte byta skola åt honom”, beklagar 
Asima. ”Han vägrade.” ”Och han åker hellre tunnelbana med kompisarna till träningen än bil 
med mig” skrattar Said. ”Men vi somalier är ett socialt folk.” Under samtalet låter det som att 
föräldrarna pga sonens ovilja att lyda deras förväntningar har börjat tappa hoppet om honom. 
För tillfället tror de att det i framtiden kommer att gå bättre för de yngre bröderna. Varför kan 
de inte förklara. 
 
Jag frågar om andlighet är viktigt i staden. ”Det är inte så viktigt.” menar Asima som ber 
hemma vid behov. ”Religion är viktigt för identiteten, men vi är inte troende,” säger Said. 
”Ibland går jag till den turkiska moskén här i Bredäng, men där tolkar de allting på turkiska så 
man hänger inte med alls! Det är bara turkiska som gäller så jag känner mig inte hemma” 
skrattar han. ”Jag har ingen kultur, anpassar mig överallt. Men jag saknar solen i Somalia.”  
 
”Det är tur att vi har två klimat här,” ler Asima, ”både vinter och sol”. Samtidigt säger hon att 
hon ofta känner för att flytta tillbaka till Somalia, att hon längtar dit. ”Som invandrare lever 
man dubbelliv…” suckar hon mot slutet av intervjun. Känslomässigt tycks hon inte tillfreds 
med det, och inte heller hennes äldsta son.37 
  
Intervjun med föräldrarna visar hur fadern inte trivs på platsen – den tillfredsställer inte 
behovet av status och kontakt med majoritetskulturen. Den kulturella identitet som präglat 
hans uppväxt får ingen respons i området, han blir hela tiden tvungen att anpassa sig. Modern 
däremot känner sig tillfreds i Bredäng, en känsla som främst tycks handla om att kunna leva 
ut modersrollen, men hon är mindre tillfreds med att leva i landets kultur.  
 
Sammanfattning 
 
Att Marids bild av staden fokuserar på rättvisa och frihet blir begripligt utifrån hans sociala 

                                                
37 Innan vi avslutar intervjun inser Said glatt varför han gillar min bandspelare. ”Förut, i Somalia, skickade vi 
brev till varandra så. Alla talade in på kassetten och sen lyssnade man på det.” Kaféet är situerat under 
tunnelbanerälsen och man ser solen mellan det norrgående och det södergående tåget när man tittar ut. 



kontext. Hemmet och dess identifikationsobjekt präglas av längtan till en annan plats och ett 
diffust missnöje med den aktuella tillvaron. För föräldrarna är denna situation hanterbar, 
medan sonens åldersmässiga behov av anpassning till ett större socialt sammanhang försvåras 
av att föräldrarna till viss del motarbetar Marid. Föräldrarnas svar på den nya miljön är 
’kulturlöshet’ och att ’leva dubbelliv’, attityder som Marid inte kan överta. Han vill ut och 
involvera sig i platsens sociala strukturer. Platsförankring för Marid handlar främst om att 
ingå i kompisgäng och frihet att röra sig. Dessutom framstår kopplingen mellan språk och 
miljö återigen som central. Marids försök att kommunicera sitt behov av rörelsefrihet 
missförstås av föräldrarna som inte tar uttrycket ”få frisk luft” riktigt på allvar.  
 
Marids position inom familjen är särskilt krävande. Som äldsta barnet är han den förste att 
göra sig besvärlig för föräldrar, tycks det. De menar att det kommer att gå bättre för de yngre 
bröderna, som förmodligen inte opponerar sig lika mycket som den 12-åriga Marid nu gör. 
Föräldrarnas uppgivenhet är ett övergivande av sonen, som tycks vara av mycket gott virke. 
Förmodligen beror deras inställning på att de inte förstår sonens sätt att ta sig an sin miljö. 
Deras förväntningar är annorlunda än de krav som miljön ställer på Marid. 
 
Den plats som betyder mycket för Marid, basketplanen, är enligt föräldrarna en plats utan 
framtid. Marid tycks dock lojalare mot platsen än mot familjen. Moderns känslomässiga 
anknytning till Somalia påverkar honom till att ännu intensivare söka tillhörighet i den 
omgivning som han känner, Bredäng. Han vill inte flytta eftersom platsen är en viktig del av 
hans hem. 
 
Hos flera barn återkommer samma sorts konflikt som Marids fall belyser. I flera svar finns 
meningar som tycks reflektera starka och uttalade värderingskonflikter mellan barn och 
föräldrar. För Marid är dock problemet uppenbart, medan flera andra tycks uppleva sina 
föräldrars vilja som inte fullt lika problematisk och hindrande. Det som är särskilt tydligt i 
Marids fall är att han har svårt att föra en dialog med föräldrarna. De tycks inte lyssna på 
honom. Exemplet med skillnaden mellan affärer i olika områden belyser hans medvetenhet 
om risken att bli lurad. I hans fall tycks denna risk finnas som en realitet såväl i kommersiella 
sammanhang som i hemmet. Marids betoning av självbestämmande, fri- och rättigheter 
återkommer hos flera barn, liksom ifrågasättandet av rådande ordning.  



YAMAN – Lokal förankring  
Yaman bor med mamma, pappa, syster och bror i en villa 15 minuters gångväg från centrum. 
Han är född i Bredäng men har just flyttat in i huset – tidigare bodde familjen i lägenhet i en 
annan del av området. På fritiden dansar han och spelar fotboll.  
 
Yamans svar (se appendix 2:42) 
 

1) Bilar som går på vatten (inga avgaser) 
2) Inga systembolag (öl och spritaffärer) 
3) Förbjud mot DROGER!!! (cigaretter och tobak) 
4) Att det ska finnas poliser som övervakar 
5) Modernare saker i skolor 
6) Inga äkliga filmer 
7) Inga tiggare! 
8) Bättre sjukvård 
9) Att alla ska ha nånstans att bo! 
10) nytigare mat! 

 
Yamans svar tar främst upp vad som inte ska finnas i en bra stad och vad som ska finnas där 
och detta görs i bestämd ton. Droger, avgaser, tiggare och äckliga filmer ska inte finnas. 
Övervakande poliser, modernare saker i skolan, bättre sjukvård, hem och bra mat ska finnas. 
 
Intervju  
 
Yamans svar präglas av fasthet, men själv ger han ett mjukt intryck. ”Förbud mot 
DROGER!!!” har han skrivit med kraftfull hand. För Yaman framstår droganvändning som 
obegripligt. ”Varför ha droger, det hjälper ingen!” utbrister han förtvivlat under intervjun. 
Han har sett sprutnarkomaner i centrum och hört om fullisar som hoppar in i bilar och kör. 
”Jag tror att man tar droger för att bli starkare” förklarar han med avsmak. Avgaser är lika 
äckligt: ”Man kan inte ens andas när en bil går förbi!” 
 
Han är trött på dålig kvalitet på sakerna i skolan, t ex pennvässarna, och tycker att 
porrfilmerna i videobutiken borde tas bort. ”Det är inte roligt att se dem på hyllan.” 
Monsterfilmer är däremot inte farliga, bara om de ses ensam. Tillsammans skrattar man åt 
dem. Tiggare och uteliggare borde få någonstans att bo och ett enkelt jobb. De är läskiga för 
att de inte har någonstans att vara. ”De verkar onda, taskiga. Och de köper inte mat för 
pengarna, utan öl och cigaretter.” Överhuvudtaget ska det vara social ordning och reda i 
staden. ”Alla ska ha ett hem med mat och kanske en soffa. Som alla andra.” Poliser ska 
övervaka så att bilarna inte kör för snabbt på 30-vägen om nån skulle gå där, och sjukvård ska 
man få i tid. Man ska inte behöva åka till ett annat land som Yamans moster var tvungen till.  
 
Föräldern 
  
Murat har bott i Bredäng i över 20 år och tar emot med kaffe och kanellängd i köket. Han och 
hans fru är födda i en bergsby i turkiska Capadokya. Han har tidigare jobbat med städning och 
som verktygsmakare, nu driver han restaurang. Han berättar mycket och länge och ger ett 
ansvarstagande intryck. Framförallt betonar han vikten av ett fungerande familjeliv: ”familjen 
är stammen, om livet är ett träd. Grenarna är kompisar, skolan, arbetslivet. Om stammen är 
bra kan trädet öppna sig hur stort som helst!” Murat är insatt i samhällsfrågor, uppfostran och 
kulturella trender. En nyckelfråga som används mellan honom och barnen är: Varför? ”Man 



måste väcka ett frågetecken då och då.” säger han apropå hur generationerna möts i hemmet. 
 
”Visst vill man fräscha upp minnen, men när man åker tillbaka, då ser man: det finns inte 
längre. Allt förändras.” Murat har rannsakat sin nostalgi empiriskt: ”Man hittar inte det som 
man lämnat. Ungefär: har du ett litet äppelträd som du planterat där ute kommer det att vara 
så stort, enormt när du kommer tillbaka! Det måste man inse.”  Framförallt, menar han, har 
det sociala livet på platsen, familjerelationer och människor förändrats – den fysiska miljön 
har varit sig lik i tusentals år. När familjen åker på besök i Capadokya beroende på tid och 
ekonomi besöker de havet och Murats mor. ”Det som består.”  
 
I Bredäng uppskattar Murat den byliknande strukturen. Översikt över området och inblick i 
vilka barn barnen umgås med inger trygghet. ”Jag vill veta vem som bor i huset mittemot, det 
är viktigt för att våga gå till nån om man behöver hjälp och för att barnen ska bli sociala.” I 
city råder kaos och främlingskap, ett tillstånd som gör barn utsatta.  
 

”Du kan inte blunda för det som sker utanför. Men du tar ju din inställning mot 
det. Om du tycker att något är fel där ute uppfostrar du dina barn att inte vara en 
del av det. Istället för att stå och småtjafsa i centrum bör barn sysselsätta sig med 
idrott. De ska inte göra bort sig på fritiden. Yaman har begränsade tider när det 
gäller datorn. Han ska inte sitta och hänga framför burken.”  

 
Som far anser Murat att chatten är ett potentiellt farligt forum. ”Jag vill veta vem de chattar 
med. I värsta fall träffar de onda människor som de inte ser eller känner. Burken ger en falsk 
bild av verkligheten.” Men han återkommer till vikten av närkontakt med omgivningen: ”Du 
kan inte isolera dina barn från farorna som finns där ute. Du måste prata med dem, hjälpa dem 
att sortera och välja det rätta. Beskriv vargen, hur den attackerar! Då behöver de inte vara 
rädda när de möter den.” Det allra viktigaste för barn i en god miljö är, enligt Murat, att lära 
sig att hjälpa, stödja och känna empati. ”De ska lära sig att leva sig in i en annans position!” 
 
Sammanfattning 
 
I Yamans beskrivning av en bra stad träder hemmet fram som en central plats och social 
ordning som en förutsättning för trygghet. Människor som inte lever ett normalt liv känns 
hotande och trasighet i form av slitna pennvässare i skolan och synliga porrfilmer i affären är 
något att starkt ifrågasätta. Pappa Murats attityd gentemot omgivningen speglas klart av 
Yamans berättelse. Fadern förhåller sig till platser genom medvetenhet och analys. 
Allverktyget är att fråga: ”Hur används platsen, av vilka, hur påverkar detta min familj?” 
Sonens kritik av miljön speglar denna faderns vana att syna omgivningen.  
 
Murat lever aktivt mellan två olika miljöer, den svenska förorten och den turkiska bergsbyn, 
något som kommer till uttryck i rollen som far och i hans språk. Han tycks aktivt fungera som 
en bro mellan den turkiska kulturen som är en del av familjens liv, och den svenska kulturen 
som familjen är involverad i. Faderns fokus på ett gott familjeliv går igen i sonens synsätt; 
alla ska ha ett hem med mat och en soffa att vila ut på. ”Har du bra stam till trädet och bra 
rötter så spelar det ingen roll vad det är för väder där ute – trädet får ju fäste på marken!” 
säger Murat, och i Yamans lista syns denna trädets kamp mot vindarna i form av en pågående 
dust mot försummelse, droger och brister i den omgivande miljön. ”Varför?” frågar Yaman 
bekymrad. Det viktiga i livet är ju stabil förankring i verkligheten, inte rus och flykt!  
  
LEI –Emotionell distansering 



Lei har vuxit upp i området och bor tillsammans med mamma, pappa, lillasyster och lillebror i 
en lägenhet i Bredäng sedan tre år.  
 
Leis svar (se appendix 2:30) 
 

1) Stockholm är en bra stad. 
2) Det är tryggt. 
3) Skolorna är bra. 
4) Det är stort. 
5) Det finns mycket frisk luft. 
6) Det finns bra människor som: läkare och såna, de är bra för hjälp. 
7) Bra lärare för att lära sig. 
8) Många bra platser.  
9) Det finns många trevliga människor.  

 
Svaret ger ett anonymt och förnuftigt intryck. Beskrivningarna är generella och ´stort´ och 
’bra’ används om den fysiska platsen, ’friskt’, ’tryggt’ och ’trevligt’ om stämningen på den.  
 
Intervju 
  
”Stockholm är en bra stad.” Lei förklarar varför: ”För jag har bott här ganska länge och det är 
tryggt.” En bra plats för Lei är hemma, en annan är hos hennes släktingar. ”För att jag kan 
känna mig trygg där.” Hon går sällan till andra platser än hemma och skolan. Staden ska vara 
stor för annars blir det trångt, och mycket frisk luft ska finnas. Lei betonar tillgång på 
människor som representerar gott, lärare och läkare, sådana som är bra för hjälp. Det ska 
också finnas många trevliga människor: ”när man går förbi någon säger man hej och så.”  
 
Lei berättar inte så gärna, inte så mycket. Hon svarar kortfattat och verkar tycka att mina 
frågor är lite konstiga. Ur hennes perspektiv är stadens viktiga platser de intima och skyddade, 
där man får kontakt med människor man känner. Hon trivs i Bredäng: Bredäng är bra för att 
hon trivs. Att staden är trygg och skolorna bra är viktigast. Det är svårt att prata om miljön: 
antingen är saker bra eller dåliga. Lei menar att jag kan prata med hennes mamma, men inte 
med pappa. ”Han är ungefär aldrig hemma.” Han jobbar i gatukök från väldigt tidigt till 
mycket sent.  
 
Leis mor svarar omedelbart och övertygat på frågan hur en stad som är bra för barn är: den är 
trygg. Modern är uppvuxen i en liten stad i Kina, och det var inte tryggt där heller. Hon är 
orolig för våldtäkter och stölder och tycker att det var bättre på 80-talet då hon flyttade till 
Sverige, tryggare och med fler möjligheter till jobb. Hon åker inte till Kina längre. Barnen har 
inte varit där, det behövs inte. På frågan var hon känner sig hemma svarar hon ”här. Där jag 
har min familj.” Hemma är där familjen är. En närmare kontakt med platser är inte 
nödvändigt. Livet tycks centrerat kring familjen, och staden beskrivs som en miljö som ger 
och tar snarare än en miljö att vara i. Staden försörjer familjen med det som behövs för 
överlevnad.    
 
Sammanfattning 
 
För Lei är den fysiska omgivningen inte lika viktig som kontakt med de närstående. 
Betoningen av frisk luft och stor stad är uttryck som tyder på att utrymme och frihet är viktigt, 
men snarast som behållare för familjestrukturen; i Leis berättelse träder det självständiga 



förhållandet till den fysiska miljön tillbaka för det kollektiva. Eller så vill hon behålla sina 
erfarenheter och tankar för sig själv. Kanske är de personliga och sköra och något som hon av 
olika skäl inte pratar om? 
 
Modern liksom dottern betonar således trygghet och familjeliv som viktigare än kontakter 
med omgivningen, oavsett plats. Att modern anser att det inte finns någon vettig anledning att 
besöka Kina, varken för henne eller barnen, visar på ett icke-emotionellt, funktionellt 
förhållande till miljön, som även dottern använder. Miljön representerar tillgång på saker som 
är viktiga för familjen snarare än känslor som är viktiga för individen, identiteten och känslan 
av själv.  
 
Det förhållningssätt till miljön som Leis fall exemplifierar förekom inte så renodlat bland så 
många barn. Fokuseringen på familjen som en central och självständig enhet fanns dock i 
många föräldrars berättelser, men inte lika starkt hos barnen, vars betoning oftare låg på ’alla’ 
snarare än ’familjen’.  
 

Platsanknytning 
 
Modell 1 belyser existentiella dimensioner i barnens berättelser om staden som miljö. Dessa 
dimensioner omfattar de teman utifrån vilka barnen tycks uppleva sin omgivning – en platsens 
dynamik för 12-åringen. Fallfördjupningarna belyser hur dessa teman integreras hos olika 
barn, i samspel med föräldrar och aktuella teman. Något som inte syns i de skrivna svaren, 
men som framkommer i intervjuerna med barnen, är sättet att anknyta till Bredäng. 
Variationen var stor. För vissa barn var platsen engagerande och något som väckte känslor att 
prata om, medan andra svarade neutralt på frågor om Bredäng. I modell 2 visas på vilka sätt 
barnen förhåller sig till Bredäng – hur anknyter de till platsen de bor på? Tre dimensioner 
framstår som väsentliga för 12-åringen i miljonförortsmiljö. Dessa är: 
 
Tre dimensioner av platsanknytningen: 
 

Betydelse: Hur viktig är den fysiska platsen? 
Vissa barn förankrade tydligt sina personliga frågor på platsen. De intresserade sig t ex för 
byggnader och förändringar av området, och upprördes över smuts och trasighet. Tankar om 
trygghet kom till uttryck genom beskrivningar av t ex en viss bilväg som barnet aktivt 
relaterade till, och undrade över. Den fysiska platsen framstod som betydelsefull och som en 
del i barnets dialog med omvärlden. Andra barn förhöll sig knappt alls till den fysiska platsen 
– för dem stod någon annan plats i centrum, eller ingen plats alls. Istället för att berätta om 
saker med anknytning till det lokala, involverades de i globala sammanhang och fokuserade 
på saker i andra delar av världen. 
 

Engagemang: Hur viktigt är det att vara socialt involverad på platsen? 
För vissa barn var det alldeles väsentligt att vara en del av den sociala strukturen medan andra 
stod nästan helt utanför det sociala sammanhanget på platsen.  
 

Riktning: I vilken utsträckning riktas intresset utåt eller hemåt? 
Barnen tycktes röra sig mest i endera riktning: utåt eller hemåt. Vissa barn ”återkom” ständigt 
hem i sitt sätt att tala om platsen. ’Hemmet’ som begrepp stod i centrum för deras relation till 
platsen, och miljön fanns mer eller mindre utanför det. Andra barn var i sitt sätt att berätta 
”ständigt ute”. Hemmet spelade en mindre betydelsefull roll i deras berättelser än vad 
utemiljön och det gemensamma sammanhanget på platsen gjorde. 



                                                                 

 
 
                            Modell 2. Platsanknytning i Bredäng. Tre dimensioner exemplifierade med            
                            fallfördjupningar.  
 
Intervjuerna visar på ett samspel mellan anknytningen till Bredäng som plats och bilden av 
staden. Dessutom speglar situationen i hemmet och barnets kulturella och sociala bakgrund av 
sig på det sätt som barnet förhåller sig till platsen. Detta syntes dock inte i de skrivna svaren 
utan framkom i den mer aktiva dialog som intervjun utgjorde. Sammanhanget mellan stad, 
hem, kultur och platsanknytning var komplicerat, men blev tydligare genom analysen av det 
samlade materialet. 



Diskussion 
 
Frågan för denna studie var: hur påverkar kulturell och social bakgrund relationen till den 
fysiska miljön? Genom att fråga 12-åriga barn i en miljonförort hur de föreställer sig en bra 
stad för barn var förhoppningen att få ett belysande perspektiv på de processer som sker i 
samspelet mellan barn, vuxna och plats. Studiens andra övergripande fokus var relationen 
mellan självutveckling och fysisk miljö i en mångkulturell miljonförort. Hur påverkar själva 
miljonförortsmiljön den i vuxenvärlden inträdande 12-åringen? En trestegsmetod baserad på 
en öppen fråga till samtliga femteklassare i en miljonförortsskola och uppföljande intervjuer 
av barn och deras föräldrar, ledde till en modell över det existentiella innehållet i 
beskrivningarna av staden. Utifrån intervjuerna med femton av barnen beskrevs 
platsanknytning till Bredäng i en modell baserad på tre dimensioner. Analysen av intervjuer 
med barn och föräldrar resulterade i tio fallfördjupningar som belyser det sociala, kulturella 
och fysiska sammanhanget mellan barn, föräldrar och plats.  
 

Metoddiskussion 
 
Hur uppfattades frågan ’hur är en stad som är bra för barn’? Begreppet ’stad’ innebär en 
utmaning för det 12-åriga barnet som kognitivt befinner sig i gränslandet mellan konkret och 
abstrakt tänkande. För flera barn i denna studie var det svårt och roligt att bemästra sina 
associationer skriftligen. Svårigheten berodde förmodligen dels på kravet att objektifiera det 
som främst är en upplevelse, dels på osäkerhet om svaret var rätt. (De var ju i skolan). Det 
roliga kan ha berott på barnens behov av att, t ex verbalt, utforska och behärska omgivningen 
(Nordström, 1990, s 137).  
 
Vad beskrevs i svaren? Att fråga barn saker är inte svårt, men att förstå vad de menar är mer 
komplicerat. Det som skrevs hade mening för det skrivande barnet, en mening som blir 
begriplig i barnets kontext. Det är rimligt att anta att barnen i vissa fall snarare berättade om 
det som låg närmast hjärtat (t ex teman i skolarbetet eller hemma) format som svar på den 
givna uppgiften än gav sin bild av en bra stad, något som det fria associerandet inbjöd till. Å 
andra sidan är det just så vi relaterar till miljön – med det för stunden aktuella, som ev också 
reflekterar större, långvariga teman för individen.38 Hade barnen visat mig platser till fots är 
det troligt att andra aspekter av staden hade visat sig betydelsefulla. Att sitta ner inomhus 
innebar att vi främst fick kontakt med föreställningar om staden – hade en annan metod 
använts, t ex gåturer, hade vi förmodligen kommit att tala om andra upplevelser av staden som 
miljö (Cele, 2005; Nordström, 2002).  
 
Genom att fråga barn, föräldrar och barnprofessionella om hur en stad som är bra för barn är 
ombads de att objektifiera något som är en sammansatt och komplex process. Precis som 
Christopher Bollas skriver om självet är också varje upplevelse av en plats komplext och 
dynamiskt, ”a matrix beyond representation” (Bollas, 1997, s 82). Några vuxna tyckte att det 
var svårt att förstå vad som menades med ”bra för barn”. Besväret med frågan berodde kanske 
på att det var svårt att skilja på vad som är en stad som är bra för dem som är barn och vad 
som är en stad som är bra för föräldrars barn. Som föräldrar önskade de vissa kvaliteter i 
miljön åt sina barn, men vad som är bra ur barnens perspektiv var de osäkra på. De språkliga 
hindren under arbetet var dock inte så svårbemästrade som kunde ha förväntats. Dock gick en 
del möjligt material förlorat i och med att det inte kunde uttryckas på ett gemensamt språk. 
 

                                                
38 Jmf Bollas’ beskrivning av leken mellan medvetande och omgivning (1997). 



Strukturering av det insamlade materialet kunde ha gjorts på flera sätt. Att ett öppet 
förhållningssätt till materialet valdes innebär att analysen speglar den förförståelse av området 
och de frågeställningar som utvecklades under arbetets gång. Hade materialet strukturerats 
utifrån på förhand sökta teman hade möjligen en annan bild erhållits. Å andra sidan är det 
sannolikt att de existentiella dragen hade varit liknande oavsett strukturering. Intervjuer med 
flera barn, t ex barn boende i andra områden, hade dock kunnat bidra med viktiga perspektiv. 
Dock utgör modellerna en viktig bild av staden ur det förpubertala miljonförortsbarnets 
perspektiv. 
 
Att studien begränsades till en skola och att samtliga barn därför har gemensamma 
erfarenheter och teman, beroende på hur de påverkas av varandra och skolarbetet, kan ses som 
en fördel med tanke på att gemensamma teman framträder tydligare. Ur en annan synvinkel är 
det begränsande, då 12-åringar boende i Bredäng som går i skola på annan plats skulle ha 
bidragit med perspektiv som hade gjort det möjligt att skilja ut vilka teman som hade väckts i 
skolan och vilka som hade väckts av Bredäng som plats. Det gemensamma i barnens situation 
kombinerat med de individuella variationerna beträffande etnisk identitet, bakgrund, 
familjebild, bostad osv gör ändå att den samstämmighet i materialet som modellen 
representerar ger en relevant bild av kvaliteter i stadsmiljön som har betydelse för 12-åringens 
självutveckling och socialiseringsprocess. Att avgöra på vilket sätt dessa resultat kan 
generaliseras är svårare, då jämförelsegrupper inte använts i undersökningen. Resultatet säger 
något om hur och vilka miljöpsykologiska förhållningssätt som kan utvecklas hos barn som 
växer upp i miljonförortsmiljö. 
 

Resultatdiskussion 
 
Denna miljöpsykologiska analys av Bredäng har visat hur 12-åriga barn på olika sätt ingår i 
dialog med såväl den fysiska som den sociala omgivningen på en mångkulturell plats. Det är 
tydligt att det sätt som barnet utvärderar en plats på inte är detsamma som den vuxnes. Det är 
också tydligt att barnets sätt att knyta an till platsen påverkar dess föreställningar om det 
abstrakta begreppet ’stad’.  
 
Miljonförortens teman 
 
Modell 1 ger upphov till flera frågor. På vilket sätt relaterar dess teman till platsen som barnen 
bor på? Kan modellen antas utgöra en bild över staden som är gemensam för de flesta 12-
åringar, eller har den att göra med att de barn som svarat på frågan om en bra stad alla bor i 
Bredäng? Utifrån dessa frågor uppstår frågan om huruvida platsen, i detta fall Bredäng, har en 
egen identitet. Inom miljöpsykologin finns flera olika synsätt (se t ex Lalli, 1992; Twigger-
Ross & Uzzell, 1996). Utifrån denna studie framstår Bredäng som en plats med flera olika 
identiteter; få av de vuxna intervjuade såg nåt särskilt i just Bredäng, utan anpassade den 
snarare till sina personliga perceptuella behov. Ville man bo i en by, så upplevde man 
Bredäng så, och de som var vana vid stadsliv anpassade sig efter de urbana strukturerna på 
platsen. För flera av barnen hade dock ’Bredäng’ en betydelsefull symbolisk innebörd, nästan 
som ett slagord. Det gemensamma i alla de intervjuades förhållningssätt till platsen var ändå 
frihet från en särskild uppfattning om den. Någon stark konvention i detta avseende 
framträdde inte – det tycktes vara fritt fram att tycka vad man vill om Bredäng och att 
använda platsen som man vill. Denna valfrihet går igen i den etniska identitetens betydelse på 
platsen, som samtidigt är stor och liten. 
 
 



I. Plats – barn – kulturell bakgrund 
 
Att förhålla sig till den fysiska och sociala omgivningen i miljonförorten innebär att förhålla 
sig till en enkelt utformad miljö med rik kulturflora. Leis fall åskådliggör de ömsesidiga 
kopplingarna mellan fysisk miljö, etnisk kultur och förhållningssätt till platsen. I hennes 
innehållsligt sparsmakade svar betecknades den goda staden med generaliserande 
beskrivningar med positiv innebörd (bra, trygg). Under intervjun visade hon att de intima 
platserna, hjälpande bifigurer och frisk luft är viktigare för henne än den fysiska miljön. Hur 
är detta förhållningssätt kopplat till moderns ursprungskultur?  
 
Nina Schwarz visar i en studie över kinesisk identitet i ett svenskt sammanhang hur ett 
traditionellt kinesiskt förhållningssätt till (den sociala) omgivningen präglas av djup 
hjälpsamhet mot närstående medan främlingar bemöts med likgiltighet. Familjen håller ihop 
medan omvärlden är någonting man inte behöver ha nära kontakt med (Schwarz, 2006). Är 
det detta traditionella kinesiska förhållningssätt som hos Lei och hennes mor avspeglar sig i 
förhållande till den fysiska miljön? Emotionell kontakt med miljön utanför hemmet ses inte 
som viktig av Leis mor, och Lei ger funktionella beskrivningar av staden. Den kärlek till 
fäderneslandet som enligt Schwarz präglar det kinesiska förhållningssättet39 finns inte hos 
Leis mor; hon tyckte att ett återvändande vore onödigt. Ett sätt att förstå moderns attityd är att 
hon inte har råd att vara känslomässigt anknuten till varken Kina eller någon annan plats; den 
tid och pengar som längtan och förverkligandet av den tar i anspråk vill hon kanske lägga på 
annat. Moderns relation till Kina kan också bero på skälen att lämna landet.40  
 
Det finns flera sätt att förstå kopplingarna mellan kinesisk kultur, Bredäng och Leis 
förhållningssätt, men strängt taget kan ”funktionen av situationen” sammanfattas som att en 
plats kan vara bra eller dålig men inte viktig. Att kalla detta ett kinesiskt förhållningssätt vore 
osant, liksom att se det som ett helt och hållet individuellt förhållningssätt. Istället kan 
konstateras att fysisk miljö, etnisk kultur och individ bildar ett unikt förhållningssätt. I 
mångkulturell miljonförortsmiljö är denna dynamik särskilt varierad – emancipativa 
värderingar möter traditionella, hög levnadsstandard möter social utsatthet och en uppsjö av 
språk möter en enkelt utformad plats. 
 
II. Samtidiga världar 
 
Den anpassningsprocess mellan kulturer som Torbiörn beskriver lyser igenom i intervjuerna 
med föräldrarna. Miljöpsykologiskt kan detta ses som att en förälder som bytt miljö lever i 
relation till båda dessa miljöer, trots att den ena endast är ett minne. Det lämnade landskap 
som föräldern ibland agerar i relation till är i vissa fall obekant för barnet. Som Torbiörn 
påpekar är skälet till att föräldern lämnade landet en viktig indikator på hur han/hon kommer 
att relatera till den nya miljön – de känslor som landet lämnades med färgar av sig på 
anknytningen med det nya. För barnet är förälderns känslor och aktiva relation till det 
lämnade landet någonting som det upplever på nära håll utan att det alltid förstå – särskilt inte 
om föräldern själv har en outredd relation till sin tidigare miljö. Yaman och hans far är ett 
exempel på hur faderns positiva relation till Turkiet fungerar som en länk mellan livet i 
Bredäng och det förflutna i Capadokya. Fadern är, efter decennier i Sverige, aktivt relaterad 
till båda platser, men framförallt till det svenska sammanhanget, liksom Yaman. 

                                                
39 ”Oavsett hur framgångsrik man är i Sverige finns ens hem i Kina. En deltagare hänvisar till det kinesiska 
ordspråket ”Fallande löv återvänder till rötterna” och talar varmt om hur viktig den tanken är, att återvända till 
den jord där man hör hemma.” (Schwarz, 2006, s 36). 
40 I Schwarz’ studie var respondenterna främst studenter, medan Leis mor lämnade Kina för att få jobb.  



 
Om barnet aldrig har besökt den plats där förälderns minnen och drömmar fötts skapas ett 
avstånd mellan barn och förälder som kan utvecklas till främlingsskap. I intervjuerna med 
Marid och hans föräldrar finns spår av en sådan process: föräldrarnas beteende och tänkande 
baserar sig på kontakter med somalisk stadsmiljö upplevd ur olika klass- och könsperspektiv. 
Föräldrarna var under intervjun ibland mer levande i förhållande till den lämnade tillvaron än 
den aktuella, och de hade inte anpassat sitt sätt och tänkande till Bredängsmiljön i samma 
utsträckning som sonen. Föräldrarnas förhållningssätt som i många avseenden riktade sig till 
en somalisk verklighet, osynlig för sonen, framstod för Marid som hotfullt – han oroar sig för 
att bli bortryckt från det landskap han betraktar som sitt och det dessutom av sina föräldrar, 
vars funktion som identifikationsobjekt härigenom påverkas. Som Torbiörn beskriver suddas 
finare distinktioner av identiteten ut vid ett kraftigt miljöombyte; Marids föräldrar är inte 
längre vad de var i ursprungskulturen, som för sonen är främmande och abstrakt. Den 
psykologiska påfrestningen av ett miljöskifte kan ta en livstid att komma till rätta med, och 
föräldrarnas sätt att anta utmaningen påverkar barnet. Marids lojalitet gentemot lokalmiljön 
kan förstås som behov av förankring och en respons på föräldrarnas icke-förankring.  
 
III. Vems drömmar gäller? 
 
Flera barn tog upp förverkligande av drömmar i staden. ”Föräldrarna ska inte få förstöra 
barnens önskan” skrev Marid och speglade med de orden en förhoppning om att få skapa en 
tillvaro med egna krafter, inte bara inom ramen för föräldrarnas vilja. Marid, som tar upp ett 
tema som fanns hos flera barn, väcker frågan om vems önskningar som gäller i staden. 
Föräldrarnas eller barnens? Om deras drömmar är olika, (drömmar i bemärkelsen 
oreflekterade minnen och förväntningar såsom Bollas beskriver det undermedvetnas lek med 
den fysiska omgivningens drag), uppstår kanske ett konflikttema som handlar om vems 
verklighet som ska få avgöra hur livet (och staden) utformas. När drömmar och förväntningar 
på miljön har utformats i relation till olika platser påverkas kontakten mellan generationerna – 
de förstår och ”fungerar” inte i varandras miljöer.   
 
Marid och Fadi åskådliggör detta. Båda tog upp ’barns drömmar’ uttryckt på olika sätt; för 
Marid står barnets önskningar i konflikt med föräldrarna medan Fadi inte uttrycker något 
motstånd. I Fadis fall är han och fadern födda på samma plats och har bytt miljö samtidigt; de 
har följts åt. Visserligen var Fadi endast tre år, och hans föräldrar tror inte att han minns 
Baghdad, men han identifierar sig mer med föräldrarna än Marid. Föräldrarna saknar 
visserligen Baghdad känslomässigt, men är nöjda med Bredäng rent funktionellt. Om 
arbetstillfälle ges kommer de att bege sig vidare. I Fadis beskrivning framstår staden som en 
plats som hjälper barnet att få det som behövs för en god framtid. I likhet med sin far ser han 
staden som en plats där förverkligande av drömmar kan ske – i staden är man obegränsad och 
fri att ta för sig. I Marids fall däremot är den nya platsen en besvikelse för föräldrarna. De 
trivs inte och känner inte att deras egna drömmar och förväntningar infrias, men är beredda att 
stanna. Denna situation leder till konflikt mellan generationerna – Marid, starkt anknuten till 
Bredäng, upplever en motsättning mellan honom och hans föräldrar beträffande framtid och 
drömmar. Ett av miljonförortens största teman tycks vara: vems drömmar gäller? 
 
Den subjektiva platsen… 
 
Bredäng är, precis som staden, en plats där flera olika verkligheter möts.41 Modell 1 säger 

                                                
41 Och drömmar; i vilken utsträckning verkligheten består av drömmar och vice versa förblir en öppen fråga. 



något om vad barnen, trots de individuella variationerna, har gemensamt i sin 
platsuppfattning. Barnen finns i Bredäng men hur finns Bredäng hos barnen?  
 
Trygghet, äventyr och miljöns responsivitet 
 
Dimensionen mellan trygghet och äventyr i modell 1, där Tommys fall exemplifierar 
trygghetstemat och Vlada äventyrstemat, framstår som särskilt central för förståelsen av 12-
åringarnas platsupplevelse. Vuxna är i allmänhet upptagna av trygghetstemat när det gäller 
barn, och så även de intervjuade föräldrarna i denna studie. Men vad är trygghet för 12-
åringen? Termen responsivitet tycks beskriva vad det handlar om. ”Vänlighet”, ”snälla 
människor”, ”trevligt”– sådana ord har tolkats som uttryck för en responsiv stad, en miljö där 
man blir respektfullt bemött av andra människor. Att fraser som ”I en trevlig stad ska alla vara 
snälla” återkom i materialet lyfter frågan om vad som menas med ”trevlig” och ”snälla” – en 
sorts grunduttryck som handlar om något positivt, icke-dåligt, tryggt. Det som skiljer ’snäll’ 
och ’trevlig’ från t ex ’bra’ är bl a komponenten ’trygghet’. Om det är snällt är man inte rädd.  
 
Att det särskilt är de barn som inte är ute så mycket i sitt eget område som tar upp detta tema 
säger något om betydelsen av att bemöta miljön för att känna sig trygg. Lei menar att ”det ska 
vara många trevliga människor” betyder att ”man säger hej när man går förbi”. I intervjun 
med Tommy tas temat upp i extrem form: om man stöter till nån ska denne inte skrika på en.42 
Att barn tar upp trevlighet och snällhet kan ses som uttryck för barnslighet, rädsla för ondska 
och infantila önskningar om en allgod värld. Det kan också förstås som längtan efter godhet, 
en önskan om att bli vänligt bemött i en vuxenvärld som kanske inte alltid verkar så 
välkomnande. Snällhetstemat säger något om barnen, men kanske ännu mer om 
vuxenbemötandet i miljön. Jane Jacobs har t ex argumenterat för att korta möten med semi-
bekanta individer på stadens trottoarer gör gatorna säkrare och ”ger barn tillfälle att 
assimileras tryggt i den urbana scenen” (Jacobs, 1961). Man kan fråga sig vilken sorts ögon 
en 12-åring i Bredäng möter på gatorna. Ser de? Vad ser de? Är barnen i vägen, potentiella 
våldsverkare, eller ses de som värdefulla medborgare? Eftersom barn i 12-årsåldern söker 
kontakt med vuxenvärlden är det bemötande de får i offentliga miljöer viktig vägledning in i 
ett samhälleligt sammanhang. ”Hur kan man förvänta sig att bli bemött av främlingar? Hur 
reagerar gatans ögon på mig och mitt beteende?” Att känna omvärldens vänlighet gör 
tillvaron tryggare för de barn som är ängsliga över att vistas ute.  
 
Vlada, ett barn som känner sig som hemma i utomhusmiljön, kopplar ihop vänlighet med 
respekt: han känner sig inte rädd ute, för ”han känner nästan alla och de respekterar honom”, 
något som kom av att han fick möjlighet att hälsa på folk när han hjälpte fotbollstränarna med 
bollar. Att synas och kännas igen av andra är centralt i hans tillvaro, att skapa och hålla liv i 
det sociala nätverket kring platsen. I Mikaels fall, ett barn som inte är så socialt upptaget utan 
mer introvert, handlar responsivitet också om den fysiska omgivningen. Mikael, som till 
skillnad från Vlada har spenderat betydelsefull tid på andra platser, tycks i sin 
stadsbeskrivning ha en stark dialog med den fysiska omgivningen. Mycket av det Mikael tar 
upp kan ses som en respons på Bredäng – kommentarer om att saker ska flytta sig om man 
blåser på dem kan förstås som en önskan om att det massiva blir känsligare, t o m reagerar på 
andetag. Det är som att han frågar varför det måste vara så helgjutet? Kan inte Bredängs 
betonghus röra sig lite? Varje invånare ska dessutom få forma sitt eget hus som den vill enligt 
honom. Han verkar uppleva miljön som snäppet för hård och icke-responsiv, och ställer till 
husen frågan: ”Var finns jag, det lilla subjektet, i detta byggda boendemassiv? ” Respekt, i 

                                                
42 Hur skulle man orka leva i en sån stad, kan man fråga sig. Låter väldigt tufft… 



bemärkelsen att bli sedd av andra, och vardaglig vänlighet tycks vara effektiva sätt att hjälpa 
barn att ta plats i det offentliga rummet.43  
 
Rörelsefrihet, intima platser och instängdhet 
  
Dimensionen mellan rörelsefrihet och intima platser i modell 1, speglar ett tema som berör 
dels platsens utformning, dels föräldrarnas förmedling av platsen, dels barnens intressen. 
 
I Bredäng har fysisk förtätning undvikits vid planeringen, men psykologiskt kan platsen 
fungera inskränkande. En av förortens paradoxer är den starka kopplingen mellan fria ytor 
och instängdhet, ett tema som har utvecklats av Nordström (Nordström, 2002) utifrån en 
annan Stockholmsförort (Rågsved). Där präglar en upplevelse av instängdhet vissa boende på 
det sätt som ofta förknippas med en av förortslivets former: män på parkbänkar, långsamma 
pensionärer, livlösa centrum. Att vara förpassad till ett område med liten förmåga att ta sig 
bort innebär en begränsad rörelsefrihet vilket i sin tur väcker känslor av maktlöshet och 
beroende (Nordström, 2002). Den passivitet som upplevelsemässigt ligger nära är tung att 
bära, och dörren ut ur uppgivenheten öppnas ofta genom missbruk av olika slag, eller genom 
aggressivitet riktad på ett destruktivt sätt mot själv eller andra. Missbruk och aggressivitet kan 
alltså vara metoder för individen att bryta upp en passiviserande situation, återfå 
handlingskraft och befria sig från upplevd instängdhet. All den rörelsemässiga frihet som 
Bredäng erbjuder behöver således inte innebära en inre upplevelse av frihet; öppna dörrar 
tycks, i detta fall, kunna utgöra hinder. 
 
I vissa av Stockholms förorter är det tradition att bli kvar livet igenom. Att uttrycket ”ta sig 
härifrån” ofta används om den typ av plats som Nordström teoretiserat utifrån visar hur 
aktivitet och passivitet genomsyrar platsanknytningen: det är en kraftansträngning att lämna, 
närmast heroisk. Vad beror detta på? Nina Björk beskriver smärtan i att lämna söderorts-viet 
och omöjligheten att återvända i en reflektion över J. Thåströms ”Brev till 10:e våningen”:44  

 
”Nu sträcker sig dock brevskrivaren efter ett närmande. Han talar om att komma 
hem, att flytta tillbaka, om att ta linje 19 ända ut och ställa sig bredvid sin vän 
högst där uppe i tornet – att åter ingå. Det är bara det att vi som lyssnar förstår: det 
kommer aldrig att gå. Av flera skäl. Aldrig.” (DN, 060416, s 5)  

 
Texten, brevet, reflekterar den hembygdkänsla som präglar vissa av Stockholms förorter, en 
känsla som förenar tillhörighet, bundenhet och en stark lojalitet, lojalitet som kanske mer 
baserar sig på rädsla för svek än på tillhörighet. Har man en gång lämnat går det inte att 
återkomma. Thåströms förort är inte något öppet system – antingen drömmer man så starkt att 
man spräcker bubblan och drar, eller så ger man upp tanken om att flytta och låter drömmarna 
dunsta. Denna tradition är inte längre lika dominerande som den möjligen var på 70-talet, men 
spår av den lever kvar i de flesta socioekonomiskt utsatta förorter.  
 
Tommys fall säger något om hur denna platsanknytning kan utvecklas. Tommys föräldrar är 
uppvuxna i Thåströms förort, med en platsbundenhet som handlar om vana snarare än fri 
vilja. Den miljö som Tommy växer upp i liknar föräldrarnas uppväxtmiljö fysiskt sett, men 
skiljer sig åt socialt. Tommys kompisar talar andra språk med sina föräldrar och spenderar 

                                                
43 Hur detta kan byggas in i omgivningen framstår som en intressant fråga. Som Jorup skriver om leken, så är 
barnet i den alltid aktivt subjekt. Att skolas in i vuxenvärlden borde inte innebära att barnet måste överge den 
känslan! En miljö som uppmuntrar det är varken gynnsam för barnet eller för samhällsutvecklingen.  
44 Och här kan med verkligen tala om uppbrott! 



skolloven på andra kontinenter. Medan Tommy talar om sin gosiga schäfer menar hans 
klasskompis när hon talar om sina husdjur ett antal tuppar i ett skjul i Afghanistan – i 12-
åringarnas generation är långväga förflyttningar vardag. I Tommys drömmar speglas dock 
föräldrarnas platsbundenhet: en dröm som han förmedlar under intervjun är att köpa 
korvkiosken i centrum. På detta sätt förankrar han (ännu) sin framtid i föräldrarnas verklighet.  
 
Hur vuxna förmedlar erfarenheter av omvärlden ger barn en känsla för hur man kan förhålla 
sig till den. Tommy vill veta om pappans resor, men pappans förtegenhet, som måhända 
bottnar i en känsla av att inte ha så mycket att säga eller att det han skulle säga skulle vittna 
om hans personliga misslyckanden, ger inte sonen tillfälle att tillsammans se utanför platsen. 
Den trygghet som Tommy, likt Jensens berättarjag i Kunsten at Graede i Kor, söker hos sin 
pappa består av undvikande snarare än konfrontation och öppenhet. Tommy får inte svar. 
Pappan betraktar Bredäng som en hembygd så självklar att den inte finns eller är värd att prata 
om – den är nästan luft. Att inte se hembygden är kanske att slippa kännas vid längtan bort 
från den? Tommy möter hos sina föräldrar och särskilt fadern en av förortens paradoxer: dels 
frihetsbudskapet ”allt är möjligt, det är upp till dig”, dels den begränsande verkligheten som i 
artikulerad form lyder ”vi är fast och kan inte göra någonting åt det.” 
 
För några 12-åringar framstår hemmet och andra intima platser som de viktigaste utrymmena i 
staden. I de beskrivningarna är de små utrymmena allt annat än instängda, utan snarare trygga 
på ett sätt som väcker en känsla av frihet. Vlada, å andra sidan, har knappt behov av att vara 
på intima platser, utan vill bara vara ute. Förutom den sortens lokala rörelsefrihet, finns bland 
barnen den slags rörelse som Mikaels fall visar. Mikael har i sin berättelse om staden mentalt 
tillgång till flera platser som han kan förflytta sig emellan. På detta sätt, genom att kunna 
”resa” till Norrland, är han inte bunden till Bredäng, utan fri att röra sig därifrån.  
 
Att de barn som har språkliga hinder i hemmet (Charis, Marid, kanske också Vlada) vill ut 
mer än de som har ett eller flera språk gemensamt med de andra i hemmet visar hur 
betydelsen av och intresset för omgivningen ökar när hemmet inte fungerar som en plats för 
kontakt. I Charis exempel är detta särskilt tydligt, eftersom hon vill ta sig bort, röra sig utåt, få 
kontakt med det som finns på distans i syfte att uppnå närhet och intimitet (kändisarna). 
Blandningen av intimt och långväga är förmodligen vanlig bland barn i miljonförortsmiljö, 
eftersom platsen, med sin betoning på hem, familj och anonyma hus, och sina inslag av in- 
och utflyttning och kulturell variation, genom sin utformning väcker en sådan dimension i 
medvetandet.  
 
Mötesplatser och plats för utsikt  
 
Hos den peruanska familjen är diskussion och möten med andra invånare basen i en stad. Att 
kunna mötas utanför hemmet är självklart, en spegling av hemmet som kontinuerligt fungerar 
som en mötesplats för olika människor. För Patricia är platser att tillsammans trivas på en 
central del av ’staden’ och liksom Sennett (1999), menar hon att kravlös samvaro är viktigt 
för sin egen skull. För hennes föräldrar handlar mötesfora dessutom om möjligheter att utöva 
demokrati, något som enligt Sennett endast är möjligt om platser där skillnader kan mötas 
existerar i staden. Trots att detta tema var ovanligt i materialet speglar dimensionen mellan 
mötesplatser och utsiktsplatser en central linje i tolvåringarnas svar. 
 
En titt på Bredäng ger få sådana allmänna mötesplatser som Patricia och Sennett talar om. 
Andliga platser såsom kyrkor och moskéer är inte tilltalande för alla, och torget i centrum 
fungerar i nuet som en plats där några hänger och andra skyndar igenom på väg bort eller 



hem. Det finns dock en gemensam plats där samvaro mellan boende i området sker: 
tunnelbaneperrongen. Den kan ses som ett symboliskt uttryck för vad som karakteriserar 
kommunikationsprocesserna i området: färdmedel stannar till, lämnar och plockar upp 
människor i alla åldrar från en perrong där det väntas, vänds hemåt och pratas i mobil. 
Resandet är praktiskt och känslolöst. Perrongen och spärrhallen är nedtonade lokaler där, 
åtminstone dagtid, blickar då och då möts men där få samtal förs. Kvällstid uppstår från tid till 
tid bråk eller skadegörelse, kanske några högljudda meningsutbyten och diffust skrän. I 
vänthallen finns spärrar, tidningsuppsamling, kaklade väggar och ett par bänkar, inget kafé 
eller andra skäl att stanna upp annat än för att betala biljetten. Lokalen är helt enkelt 
representationen av tristess och det första och sista den kollektivresande besökaren möter i 
Bredäng.  
 
Tunnelbaneperrongen, upphöjd i centrum av området, karakteriseras snarare av synlighet än 
uppmärksamhet – alla ses men ingen blir sedd. Perrongen kan ställas i kontrast till de stadens 
demokratiska platser som Sennett beskriver, platser där man kan kliva ur sina egna bekymmer 
och ”note the presence and needs of other people in the city”. Den kultur som nu råder i det 
offentliga Bredäng saknar Sennetts och Patricias mötesplatser ”där skillnader möts”, kanske 
främst beroende på det faktum att många Bredängsbor arbetar utanför området och att många 
inte känner sig hemma. Trots att platsen i sig är uppbyggd utifrån en stark centrering kring 
hemmet som plats är platsen inte utformad som ett hem för det offentliga livet. 
 
Sennetts andra demokratiska plats, teatern, (i form av ’bio/film/teater/berättelser’) togs upp av 
lika många barn som ’skolor’. ”Staden ska ha många roliga barnböcker” skrev t ex en pojke. 
Vad ger dessa platser barnen ur ett miljöpsykologiskt perspektiv? På vilket sätt är bio och film 
viktigt i en stad för barn? Ett sätt att förstå detta tema är som tillgång på alternativa historier, 
”utsikter”. Utmärkande för biografen är att den ger tillgång till en annan verklighet, den är en 
sorts platsens fönster. Dessa fönster erbjuder moderna sätt att höra en historia – det är inte en 
individ som framför den, utan en plats, ett ansiktslöst forum. Det perspektiv på tillvaron som 
filmen ger barnen, samtidigt utifrån och utåt, är ett sätt att lära sig om världen, precis som 
skolans undervisning. Kanske är biografen en viktigare plats för barns tänkande och 
rörelsefrihet än vad som brukar antas? Bio-temat kan också förstås som en önskan om nöje, 
något roligt i miljön, som t ex Nordström gör, (2004), vilket naturligtvis inte utesluter det 
första. Dock tycks barnens svar i denna studie betona film-relaterade platsers självutvecklande 
funktion. Detta betonas sedan år 2000 också i skolans läroplan, där film lyfts fram som en 
väsentlig del av utbildning i ett utpräglat mediesamhälle (”Film för lust och lärande”, 2001, 
Statens Skolverk). Också Korpela skriver om vikten av ”view places”, platser som ”serve as 
settings for introspection, that is, a physical environment for putting life into perspective and 
for gaining insights to the solutions of inner conflicts (Korpela, 1989, s 249).”  
 
Bredäng har ingen biograf, men många av barnen i denna studie ser film i ett närliggande 
köpcentrum. Biografen tycks spela en väsentlig roll i barnens tillvaro, liksom skolan. Båda är 
platser utanför hemmet där man tittar på saker tillsammans, men medan skolan har en 
verklighetsanpassande uppgift hjälper biografen barnet att lämna verkligheten en stund. Den 
är en slags utsiktsplats för erfarenheter som är åtskilda från det vardagliga tid-rummet, och 
precis som byggda utsiktsplatser visar film olika vinklar av det vi omges av. Tillgång till 
”view places” tycks väsentligt för 12-åringarna som ju är i färd med att utveckla ett abstrakt 
tänkande och vidare perspektiv på livet. Med tanke på den kulturella mångfald som råder i 
miljonförorter framstår biografen som en plats som behöver prioriteras. I dagens Bredäng åker 
12-åringarna till ett köpcentrum där kommersiella filmer, företrädesvis amerikanska, visas. 
Fråga: hur påverkar denna situation barns världsbild och kontakt med andra kulturer? Den 



mångkulturella miljö som de lever sina liv i speglas inte på biografen, som, liksom Korpela 
(1989) skriver, tjänar som en plats för perspektiv på livet och insikter om hur inre konflikter 
kan lösas. Där regerar svenska, amerikanska och kommersiella perspektiv på både liv och 
konfliktlösning. Precis som Fadi hämtar många barn inspiration och kunskap från film, 
eftersom det är en av de största källorna till självständigt upplevande av en främmande 
verklighet. Att flera barn tog upp bion som något som ska finnas i en stad som är bra för barn 
vittnar om dess betydelse i deras tillvaro, medan det faktum att få nämnde mötesplatser säger 
något om hur utåtriktning tycks dominera framför upplevelsen av platsen som något att stanna 
vid och jobba för.  
 
Konkret miljö och plats för det inbillade 
 
Dimensionen mellan konkretion och lek är förmodligen aktuell för tolvåringar världen över, 
eftersom den betecknar miljöns dubbla karaktär: dels något som finns där ute, dels något som 
är inbillat, upplevt. Det är tydligt utifrån svaren att den fysiska miljön i Bredäng härbärgerar 
en stor variation av upplevd tillvaro. Materialet visar hur miljön betyder olika saker för vart 
och ett av barnen och hur varje barn har flera olika miljöer i samma Bredäng. Många barn 
tycks umgås med föräldrar, kompisar och lärare på olika platser och på olika språk. Den 
enkelt utformade fysiska platsen är alltså socialt varierad för det enskilda barnet. Som 
exempel kan nämnas de hem som intervjuerna skedde i – inte en enda möbel eller attiralj var 
sig lik i dem. Gabriellas stora kaffekoppar i guld och Murats kökssoffa representerade helt 
olika traditioner och smak. På Bredängs bibliotek hänger runda, vita textillampor över 
björkhyllor, och bakom en ekfanérdörr med 60-talsbrevlåda i samma korridor finns Bredängs 
turkiska moské. Hemma pratas kanske turkiska tills dörren öppnas och hantverkarna kommer 
– då byter familjen språk till svenska och stämningen förbyts, osv. Ständiga förvandlingar är 
vardag i Bredäng. I detta flöde av sätt finns naturligtvis en värld av ofta oartikulerade 
kulturella föreställningar, drömmar och tankar. Variationen av estetiska och sociala stilar i 
Bredäng har barn förmodligen nytta av i socialisationsprocessen då den ger tillfällen till 
jämförelser, men kan förmodligen också upplevas som förvirrande och otrygg. 
 
Intervjun med Mikael belyser betydelsen av miljöns förmåga att härbärgera förutom honom 
själv också de drömfigurer som han bär med sig. Det räcker inte med att miljön är trygg och 
bra, även lekar som är invävda i barnet behöver plats. Denna dimension är förmodligen 
viktigare för barn än vad planerare förstår, och en dimension som också är svår att få grepp 
om. I Piles försök att kartlägga städers drömda dimensioner synliggörs den kollektiva 
drömdimensionen av staden, den som blivit till berättelser och film, men den individuella 
drömdimensionen är svårare att se. Mikael ger dock besked om en konkret figur som ska få 
finnas med: Yoda – en varelse som är klok och bra på att fäktas. Kanske är detta ytterligare en 
vink om förortens brist på manliga förebilder i den offentliga miljön? Mikael, vars far står 
utanför hans liv och vardag, har behov av identifikationsfigurer i miljön eftersom han inte 
lever i en sådan familj som Bredäng utformades för. Frågan är hur många verkliga Yoda-
representanter Mikael kommer i kontakt med under en dag i Bredäng? Plats för verkliga och 
fantiserade identifikationsobjekt är i alla fall en väsentlig del av 12-åringens stad.  
 
Förutom plats för dröm och lek lär sig 12-åringen om hur den konkreta platsen används på 
olika sätt. Trots att området är sig likt dag som natt skiftar användningen påtagligt. Marids 
berättelse om hur den basketplan som han tidigt på kvällen tränar på senare intas av äldre 
killar som utför misshandel är ett tydligt exempel på hur en och samma plats byter karaktär, 
en upplevelse som Marid behöver komma till rätta med på nåt sätt. I och med hans erfarenhet 
är det uppenbart för honom att en basketplan inte bara är en basketplan – den tjänar många 



syften. Vilka reaktioner detta ledde till hos Marid vet jag inte, bara att det väckte frågor och 
fick honom att börja se på sin omgivning annorlunda. Men kanske var denna erfarenhet, att se 
sin basketplan bli utnyttjad som brottsplats, en av orsakerna till Marids fokus på orättvisor och 
frågor om vem som bestämmer, vem som har rätt. Vem tillhör basketplanen och vilka 
skeenden ska få äga rum där? 
 
Kanske väckte det också hans experimentlusta? ”Vilken respons får jag på mitt beteende, 
mina behov, mina önskemål? Är detta en plats med utrymme för experiment och intresse för 
framtiden, eller är det bäst att bara anpassa sig till rådande ordning?” tycktes vara frågor som 
12-åringarna laborerar med. Detta intresse kan ses som en spegling av barnets behov av att 
realisera idéer och ta plats. Hos Vlada var det uttalat – han vill bygga en vulkan men får inte 
ens tända en tändsticka. Han är besviken. Eftersom barn inte vet var gränserna går söks de 
genom att prova sig fram, och det de stöter på lär dem om toleransnivån i omgivningen. Hur 
kan jag vara medskapande på platsen utifrån mina idéer och fantasier? framstår som en 
väsentlig miljöpsykologisk frågeställning ur en 12-årings perspektiv. 
 
Identifikationer och hanteringen av ondska 
 
Den dimension som betecknas av identifikation och härbärgerande av ondska är förmodligen 
grundläggande i platsupplevelsen för barn som växer upp i stadsmiljö. Den speglar platsens 
förmåga att inge upplevelser av hopp trots medvetenhet om dåliga saker och platsen förmåga 
att väcka tro på den egna, självständigt utformade, framtiden. Att många barn tar upp ont och 
gott i sina berättelser om staden säger något om hur polariserade dessa kategorier är inte bara 
hos dem, men kanske också i Bredäng och i samtalet kring platsen.  
 
Intervjun med Charis ger en bild av hur barn med föräldrar som är uppvuxna i en annan kultur 
har en identifikationsprocess som skiljer sig från barn vars föräldrar vuxit upp på samma 
plats. Charis kan inte använda sina egna föräldrar som guider till det samhälle hon ska 
socialiseras in i eftersom de knappt är en del av det. Som hon så tydligt visar genom sin 
längtan efter närhet till kändisar behöver hon närmare kontakt med andra 
identifikationsfigurer – föräldrarna kan inte uppfylla alla funktioner som hon har behov av. 
Hennes behov av identifikationsobjekt utanför hemmet är, liksom Mikaels, stort. När det är 
svårt på nära håll kan kanske stadsmiljön bidra med goda möjligheter att finna fungerande 
förebilder? 
 
Könsroller i miljonförortsmiljön är ett intressant kapitel. Ett traditionellt könsrollsmönster, 
med anor från femtiotalets kärnfamiljs- och folkhemsdrömmar, genomsyrar Bredäng, som kan 
sägas vara bristfälligt beträffande manliga förebilder dagtid. (Männen jobbar ofta långt från 
området, medan det finns många kvinnor i de traditionellt kvinnliga yrkena på platsen). 
Miljonförortens utformning med mycket boende och färre arbetsplatser leder till ytterligare en 
paradox: det storskaliga och anonyma präglas av den intima och lilla världen. Tolvåringens 
uppmärksamma och undermedvetet analyserande blick plockar upp könsrollsmönster i miljön 
som en indikation på hur samhället är ordnat, vilket i Bredäng innebär att barnet får förlita sig 
i hög utsträckning på vad den egna familjen förmedlar.  
 
Tommys fall säger något om sammanhanget mellan manlighet och miljö: den förmedling av 
erfarenhet som sker mellan far och son under intervjun ger en bild av en son som söker 
ingångar till en manlig värld genom sin far, och en far som vill stötta men som samtidigt inte 
vill tala om sig själv. Förortens centrering kring traditionellt kvinnliga värden speglas i pappas 
diffusa missnöje, men han kan inte prata öppet om det. Otillfredsställelsen förmedlas dock 



oartikulerat till sonen som således får del av upplevelsen och kanske tom tar över den så 
småningom.  
 
Kanske råder det också brist på en variation av kulturella förebilder i Bredängsmiljön? Det 
tycks som att de intervjuade 12-åriga barnen, och särskilt de vars föräldrar är förankrade i en 
annan kultur, eftersöker kontakt med människor som kan visa vägen till en plats i 
majoritetskulturen. I intervjuerna framstår människor, och särskilt vuxna, som delar av den 
fysiska miljön – människor är lika mycket del av omgivningen som hus och institutioner. I 
Bredäng finns gott om ”guider” till andra verkligheter, platser och tider, men färre förmedlare 
av majoritetskulturen. Förmedling av majoritetskulturens myter och föreställningar sker 
implicit genom t ex skolundervisning och TV, men 12-åringarna verkar inte nöja sig med det. 
Majoritetskulturens närvaro i miljonförorten är ett område som skulle behöva undersökas 
vidare. Hur blir majoritetskulturen begriplig för ett barn i miljonförortsmiljö? 
 
Om miljonförorten präglas av avsaknad av majoritetskulturella förebilder finns det desto fler 
representanter för ”problemkulturer”. På det ondas gestalter, i form av mördare, 
drogmissbrukare och hemlösa, projiceras i intervjuerna diverse negativa omdömen och 
känslor såsom rädsla, fascination, förtvivlan, oro, äckel, medlidande och önskningar om att 
hjälpa. Fyller dessa personer någon funktion för 12-åringen? Att döma av det intresse dessa 
figurer väcker tycks de vara viktiga. De märks och står för nåt starkt. I ett kapitel om mordets 
betydelse i västerländsk kultur beskriver Christopher Bollas mördaren som en allegori för 
ondska, en personifiering av det allra mest fruktansvärda – en utplånare av hoppet (Bollas, 
1997, s 218). Effekten av ondska på individen är ingenting mindre än en traumatisk 
upplevelse: ”The self that was in need, that trusted the world, that felt the arrival of a potential 
space, that became dependent, and that believed in a good fate is suddenly killed (212).” Att 
döma av intervjun med t ex Yaman tycks hemlösa representera hotet om utsatthet, fattiga 
människor maktlöshet och drogmissbrukaren lidande och förfall. Hotet från dessa personer 
utgörs dels av rädsla för angrepp, men också av rädsla att bli som dem. De “onda“ gestalterna 
i staden är skrämmande eftersom de erbjuder en möjlig framtid. 
 
Vad ska då barnet göra med alla de tankar och fantasier som egna erfarenheter av ondska och 
olika former av hörsägen skapar? Som Yaman påpekar kan man skratta åt det läskiga 
tillsammans med kompisar. Vlada och i viss mån Marid har blivit en del av den skrämmande 
delen av tillvaron och på så sätt skaffat sig lite kontroll över händelserna, Tommy och Lei 
undviker det hotfulla genom att hålla sig borta allt vad de kan och Patricia och Mikael pratar 
om det dåliga hemma. Maria är det barn som haft mest direkt kontakt med miljöbundna 
ondskeuttryck – hon åker regelbundet till stan nattetid med sin mor för att ta hand om 
övergivna kaniner, och utanför hennes hus dödades nyligen en ung kille. Hennes fall säger 
något väsentligt om hur ett barn som passivt upplevt mord på hemmaplan kan reagera med en 
kombination av oro, ansvar och lösningar. I hennes svar förekommer knappast hemmiljön 
alls, istället är fjärran länder och en andlig sfär platsen för hennes uppmärksamhet. Ett sätt att 
förstå hennes upptagenhet med problem i andra delar av världen är att otryggheten som hon 
upplevt i hemområdet leder henne till att projicera oron på platser där det är värre. Bredäng 
har ju i Marias fall bevisat sin brist på god hantering av det onda – någon miste livet på 
hennes gård! Ett annat sätt att förstå hennes relation till platsen är att moderns otydliga 
platsförankring påverkar Marias förhållande till sin egen hemmiljö – området har inte blivit 
riktigt verkligt för henne. Marias känslomässiga engagemang är starkt och platslöst. De 
skrämmande upplevelserna på hemmaplan kan också sägas ha ökat Marias uppmärksamhet på 
ondska i andra delar av världen och väckt stark solidaritet.  
 



Intressant är hur barnens upptagenhet med ondska skiljer sig från de vuxnas. I de 
barnprofessionella svar förekommer inte negativa processer, utan fokus ligger på det positiva 
som ska finnas eller tillföras barnens miljö. För föräldrarna är ondska något att främst skydda 
barnen från. Hos barnen framträder det onda snarare som en öppen fråga: vad ska vi göra åt 
detta? Att denna konstruktiva inställning saknas hos de vuxna, som är mer benägna att skydda 
än att diskutera, säger något om skillnaden beträffande platsanknytning mellan barn och 
vuxna. Medan barnen relaterar aktivt till miljön, som är deras barndomsmiljö och därmed, 
som är tydligt t ex hos Mikael, viktiga dialogpartner, är föräldrarna, som  t ex Mikaels 
mamma, mer benägna att se miljön som ett tillfälligt uppehälle att inte engagera sig i eller 
försöka förändra. Att det peruanska paret och den turkiska pappan var genuint intresserade av 
att med barnen diskutera samhällsproblem, som i deras ögon snarare sågs som en ständigt 
angelägen process snarare än enbart ett hot, berodde förmodligen på deras tidigare 
erfarenheter. De var alla engagerade i samhällsproblem och såg sig som aktiva deltagare i 
skapandet av världen. 
 
Drogmissbrukaren var en annan vanlig allegori bland 12-åringarna. Drogkonsumtionen är stor 
i miljonförorten, rentav business och tradition. Barnen lägger märke till detta – att det 
uppenbarligen är något som hör till vuxenhet. Cigaretter, alkohol och droger togs upp i varje 
barnintervju. ”Varför tar man droger? Hur kan man röka? Människor blir hemska när de 
dricker!” För 12-åringarna var droger fortfarande gåtfullt – vad är meningen med att ta dem? 
Förklara! krävde de. Droger fyller förstås en komplex funktion för den som använder dem. 
Det rus som åstadkoms i det mänskliga medvetandet är svårt att förklara i ord, särskilt 
eftersom vuxna sällan själva helt vet varför de använder droger. Det som framgår ur 
materialet är dock att 12-åringarna väl känner till drogers skadlighet och hur bruket av dem 
påverkar omgivningen. 
 
Hur pass upplyftande är miljonförorten? Är det egentligen så konstigt att det där finns ett 
behov av berusning och flykt? Att 12-åringen reagerar så starkt på droganvändning belyser 
såväl en utvecklingspsykologisk som en miljöpsykologisk process. Barnets oförstående attityd 
gentemot droger hänger ihop med att det i sig själv kan sägas ha en ständig tillgång till 
drogers effekter. Fysiologiprofessorn Matti Bergström menar att ”barn har tyngdlöshetens idé 
i sig” och resonerar kring en ”tom funktion” i hjärnan, inbäddad i den helhetsmässiga 
medvetandeströmmen som är utan tids-rums-strukturer (Bergström, 1997, s 73). Medan 
vuxnas medvetande domineras av ett materiellt medvetande, domineras barnets hjärna av ett 
icke-materiellt medvetande – Bergström talar om en tyngdlös värld, en rymd där 
möjligheterna är obegränsade och fantasifigurer lever fritt. Under socialiseringen till vuxen 
utvecklas hjärnan fysiologiskt och kognitivt till att arbeta huvudsakligen utifrån strukturer och 
modeller av verkligheten som i hög utsträckning förkastar tyngdlöshetens idé, menar 
Bergström. Kanske är det denna process som leder till att den så oförstående 12-åringen några 
år senare eventuellt frågar sig hur det är möjligt att leva utan droger?  
 
Det är viktigt att påpeka att 12-åringarna ställde sig frågande inför droganvändning som 
lösning, men inte inför de underliggande behoven: önskningar om att flyga45, om äventyr, 
beskrivningar av att slappna av och hallucinatoriska beskrivningar av staden förekom bland 
barnen som självklarheter, men saknades helt i de vuxnas beskrivningar. Respekt för dessa 
behov har inte genomsyrat planeringen av miljonförorten, snarare det motsatta: det 
utsvävande har försummats till förmån för skötsamhet, men, vilket 12-åringen gör vuxna 

                                                
45 ’Flygande ’ är ett begrepp som kan associeras till droger genom sina konnotationer av befrielse, oanade hjder, 
styrka, nya vyer, intensitet, spänning, osv. Temana förekommer ofta i populärmusiken och även i låtar som 
barnen nämnde under intervjuerna, t ex R Kellys ”I dreamed I could fly” och Kanye Wests ”Touch the sky”. 



uppmärksamma på, livet är mer än så. Förhoppningsvis behöver inte vuxenvärlden innebära 
att droger tar fantasins plats i kontakten med verkligheten. I miljonförorten är en sådan 
lösning ständigt aktuell medan vingar kanske är lite svårare att få tag på.  
 
Plats för framtid och ett närvarande förflutet 
 
Tidsdimensionen består i modell 1 av polerna minnesplatser och framtidsplatser. Det förflutna 
och det kommande spelade en stor roll i barnens berättelser om staden. Minnesplatser 
framkom mindre konkret än framtidsplatser som också fler pratade om. 
 
Medan biografen är en plats som erbjuder det 12-åriga barnet ett alternativt tid-rum, kan 
skolan förstås som en plats som erbjuder en verklig förankring i den kommande tillvaron. 
’Skolan’ är den fysiska plats som framförallt förknippas med lärande. Den skiljer sig från de 
platser, såsom teater och torg, som i Sennetts resonemang kan förstås som ”symboler för 
platsens gemensamma liv” och forum för både gemenskap och introspektion – man kan gå dit 
själv eller tillsammans, och historien delas och upplevs personligen. Det är platser som 
utvecklar samhälleligheten. Skolan däremot handlar om personlig utveckling och framtid. 
Den betonades som betydelsefull av föräldrarna till skillnad från biografer och teater som 
nämndes som en form av förströelse. Föräldrarna hade alla flyttat mer eller mindre frivilligt 
och upplevde flytten som en möjlighet att skapa ett bättre liv för sig själva och sin familj. 
Kanske har föräldrarnas starka betoning av framtid att göra med att de själva flyttat och 
därmed konkret upplevt att vara på väg någonstans, förhoppningsvis mot något bättre? 
Barnens berättelser speglade intresset för den egna framtiden och hur den skulle formas. 
 
Att lämna en miljö innebär att inte längre kunna uppleva den konkret. Men, om man som 
Twigger-Ross & Uzzell ser fysisk omgivning som en ständig dimension i identitetsskapande 
processer så relaterar individen även efter miljöbytet mer eller mindre medvetet till den 
tidigare miljön – den är en objektrelation som individen aldrig helt befriar sig från, men 
omformar. Eftersom miljonförorten är en miljö där många boende gjort förflyttningar, ofta 
med stora avstånd, blir för många miljonförortsbarn närvaron av andra platser och förälderns 
förflutna en stor del av familjelivet. En intressant miljöpsykologisk fråga är hur denna närvaro 
ser ut, och hur den påverkar identitetsutvecklingen hos barnet. Yamans fall visar hur det 
förflutna kan berika nuet med perspektiv och historia. Hans far Murat har anpassat sig till 
svensk kultur och trivs med det, utan att för den skull ha övergivit sitt turkiska perspektiv. För 
Yaman innebär detta tillgång till båda kulturer utan att behöva välja – konflikten är hanterad 
genom Murats förhållningssätt. Medan t ex Vlada experimenterar i utemiljön har Yaman ett 
kreativt laborationsutrymme i hemmet, en plats där det han kommer i beröring med kan 
diskuteras och ifrågasättas. Den historiska kontinuiteten avbryts inte genom att familjen bor i 
Bredäng – Turkiet finns alltid tillgängligt t ex i faderns språk, fullt av metaforer från 
Capadokya och den traditionell turkisk kultur.  
 
Språk är naturligtvis en fundamental länk mellan förflutet och nutid, mellan barn och vuxna. 
Charis, vars föräldrar inte ansåg deras etiopiska förflutna eller språket amharinja som viktigt 
att förmedla till dottern, var väl anpassad till sin omgivning, men också i avsaknad av kontakt 
med ett kulturellt sammanhang. Den plats som hennes föräldrar mentalt relaterar till är en 
plats hon inte känner till; bristen på delat språk och delade erfarenheter gör att hon inte kan få 
samma kontakt med föräldrarna och familjens förflutna som Yaman får genom Murat. En stor 
del av föräldrarnas identitet, vilka de är, blir obegriplig för Charis som, till skillnad från 
föräldrarna, levt och lärt i Bredäng. Att hitta platser där flera miljöer möts, de man minns och 
de man lever i, tycks betydelsefullt för barn, vuxna, relationen mellan dem och för den till 



platsen inflyttades självkänsla.  
 
Situationen är annorlunda för de barn som också själva levt på en annan plats – dessa hade 
egna minnen och ett eget, självständigt behov av kontakt med den miljön. Rader som ”mycket 
jordbruk” (appendix 2:49), och ”det ska finnas industrier i staden” (appendix 2:45), är 
exempel på hur inslag i miljön utan direkt koppling till barns välmående kan spela en 
betydelsefull roll i deras upplevelser av staden. Flickan som skrev det sista hade levt sina 
första nio år i en by i Syrien, och hon tyckte att ”om det inte finns industrier då känner man att 
det saknas nåt”. Industrier väckte alltså en värdefull känsla hos henne som förmodligen 
kopplade nuet till det förflutna och olika platser till varandra. Sett genom Korpelas 
resonemang om platsers självreglerande funktion kan dessa meningar vara exempel på 
behovet av platser som inte har betydelse för barnets direkta behov, men som väcker en 
känsla som stöder känslan av själv. Industrier väcker en komplex och självbekräftande känsla 
hos barnet som kanske växt upp eller lekt i närheten av, eller vars föräldrar arbetat inom 
industrin, i likhet med Pallasmaas fenomenologiska beskrivningar av den byggda miljöns 
inverkan på självkänslan. Saker som gör den personliga historien konkret närvarande i barnets 
vardag tycks kunna väcka en hemkänsla hos barnet genom sin koppling till det förflutna. 
 
Relationen mellan kontinuitet, miljö och själv har t ex Twigger-Ross & Uzzell (1996), 
Korpela (1989) och Sebba (1991) beskrivit. Det faktum att någonting i den konkreta miljön 
reflekterar en tidigare miljö har betydelse för självutvecklingen och känslan av ”coherence 
and continuity” (Twigger-Ross & Uzzell, 1996, s 208) i självuppfattningen. Vad föreliggande 
studie visar är behovet av konkreta föremål som reflekterar minnet av tidigare miljöer hos 12-
åriga barn i en miljonförort. För barn vars miljöminnen eller vars föräldrar kommer från en 
annan miljö blir detta särskilt viktigt, eftersom inträdet i vuxenvärlden innebär ett ökat behov 
av att skapa kontinuitet i den egna livsberättelsen. Kontakt med barndomens platser ger 
självutvecklingen, liksom Sebba och Korpela beskrivit, en särskild stabilitet och trygghet i 
förhållande till platsen. En industri kan ur detta perspektiv inge barnet mer trygghet än sänkta 
hastighetsgränser. Detta är exempel på hur ’en stad som är bra för barn’ förstås olika av barn 
och vuxna. Den vuxne har i uppgift att värna om barnets säkerhet, medan barnen, som tex 
Mikael, ofta bryr sig mer om det som har betydelse för deras inre liv.  Kanske är det detta som 
får miljonförorten att väcka tomhetskänslor hos besökaren? Den fysiska miljön reflekterar så 
lite av den psykiska verkligheten.  
 
…den gemensamma… 
 
Förutom den subjektiva verklighet som varje barn bebor delar Bredängs boende en gemensam 
plats. Det allmänna, staden som delad plats, framstod som mer betydelsefullt för de 
intervjuade barnen än för de vuxna. En anledning till detta kan vara barnets mer konkreta 
beroende av en god lokal omgivning (Nordström, 1990). Barnets behov av lek i form av 
identifikation och nära kontakt med signifikanta andra (Jorup, 2001) kan också vara skäl till 
att barnen betonar den gemensamma platsens betydelse för att en stad ska vara bra för barn.  
 
I barnens beskrivningar av staden förekommer, som hos Charis’, få gränser mellan intim och 
offentlig sfär. Genom deras perception sätts barnet i ett sammanhang av andra levande och 
fantiserade varelser och andra städer – en spegling av deras tänkande. I 12-årsåldern har 
barnet fortfarande inte utvecklat abstrakta föreställningar; de fantasifulla är fortfarande i 
majoritet. Det sätt som 12-åringen länkar samman det konkreta och lokalförankrade med det 
fantasifulla belyser den gemensamma platsen på ett sätt som vuxna i hög grad har övergivit 
till förmån för sin förmåga till abstrakt och rationellt tänkande. Till skillnad från de vuxnas 



beskrivningar framträder hos barnen den intima sfären av staden som en integrerad del av 
tillvaron – mat är lika självklart som hus och idrottsplatser – allt hänger ihop. Att barnen i 
denna studie, i jämförelse med miljöpsykologiska studier i andra stadsdelar (Nordström, 
samtal), tar upp ’mat’ ofta tyder på att mat spelar en särskild roll i miljonförortsmiljön. Temat 
återkom i skrivna svar och i intervjuer både bland flickor och pojkar. ”Mat, utan god mat 
kommer ingen äta maten” (appendix 2:33) skrev en pojke, ”Mat till alla” (appendix 2:50) 
skrev en flicka och en annan flicka skrev koncist: ”Mat” (appendix 2:48). Det symboliska 
värdet hos detta begrepp går inte att ta miste på: gemenskap, nöje, samvaro, kontakt, glädje, 
näring, trygghet – i ’mat’ finns alla dessa värden mättade.46 Mat är en direkt koppling till 
ursprung, barndom och gemenskap och är dessutom i vissa tider en bristvara, en medvetenhet 
som vissa av föräldrarna kanske överför till sina barn? Mat tycks i alla fall vara en 
betydelsefull och meningsskapande del av barnens stadsliv.  
 
Hur finns då detta i barnens konkreta tillvaro? I Bredäng pågår inte mycket ätande offentligt – 
det finns ca fem restaurangliknande verksamheter i centrum, och barn tillhör inte 
stamklientelet; dryckesmenyerna står mer i fokus än menyn som skulle kunna betecknas 
påver. McDonald’s finns dock en bit bort med tunnelbana. Denna plats är kanske en ingång 
till vuxenvärlden: generationer och personer möts, mat bjuds, det är varmt och alla har råd. 
Bland föräldrarna invände ingen mot barnens kärlek till hamburgerkedjan, tvärtom: den 
framstod som ett bra ställe, en varm fritidsgård att ha roligt på. Att just McDonald’s är den 
förenande platsen beträffande mat visar ytterligare en av förortens paradoxer: en 
restaurangmiljö som stansats ut ur ett amerikanskt koncept och spritts över hela världen, 
närmast immunt mot lokala intryck, är den plats som Bredängsborna tycks mest benägna att 
samlas i vördnad kring. Alla gillar det och gläds åt det goda som bjuds där, på en plats som 
enar smaker, behov och bemötande i en sorts universell jämlikhet. Ingen behöver känna sig 
utanför, en känsla som den diversifierade förortsmiljön annars kanske bjuder en hel del på.  
 
Det ’alla’-perspektiv som förekommer bland barnen är möjligen uttryck för längtan efter 
gemenskap och jämlikhet, men också för den ”pedagogik” som miljonförorten baseras på: alla 
har behov av samma saker, alla är lika och alla ska ha det på samma sätt. Dock innebär inte 
det sistnämnda att det förstnämnda uppstår. För (inflyttade) föräldrar som inte anammat 
miljonförortens ”alla”-budskap stod familj och individ i centrum för uppmärksamheten – det 
kollektiva sammanhanget i staden var ointressant. Marias mor utgör ett undantag: individuell 
framgång hade stor betydelse, men istället för att betona ’familjen’ riktades intresset mot 
stadens djurliv. Hennes dotter var också det barn som med störst lidelse intresserade sig för 
andra delar av världen och globala problem.  
 
Att föräldrar och flera barnprofessionella inte visade intresse för gemenskapssymboler, såsom 
mat, religion eller ”alla”-uttryck, utan fokuserade på att tala om hem, familj och framtid är 
kanske inte förvånande – de har möjlighet att välja och styra sin tillvaro utifrån egna behov. 
Barn, liksom resurspedagogerna genom sin nära kontakt med barns vardag, är på ett helt annat 
sätt lokalberoende – de kan inte välja verklighet utan måste tampas med den de befinner sig i. 
I den situationen tycks gemenskap ha fundamental betydelse.   
 
…den fysiska… 
 
Hur förhåller sig Bredäng till resten av världen, till andra platser och till historien? Hur 
fungerar platsen som ett ställe ”som övertygande och betryggande placerar en i kulturens 
                                                
46 Är betoningen av ’mat’ uttryck för mångkultur? Som Schwarz påpekar är mat något av det sista individen i 
exil glömmer (Schwarz, 2006, s 16), vilket förmodligen även gäller vid frivillig exil.  



kontinuum och hjälper en att förstå det förflutna och tro på framtiden”, som Pallasmaa (2001, 
s 19) beskriver den positiva erfarenheten av byggd miljö? 
 
Miljonförorten i förhållande till staden 
 
Bredäng som förort karakteriseras av både bystruktur och urbana processer. Miljön kan 
knappast karakteriseras som stadsmiljö, men fungerandet på platsen har urbana kännetecken, 
såsom omsättning på folk, anonymitet och social komplexitet. Den fysiska utformningen 
liknar dock byns snarare än stadens. Bredängs hybridkaraktär blev tydlig för mig och Esam 
när vi försökte förstå huruvida Bredäng är stad eller inte. Vi ville ha tydlighet, dra en gräns på 
någon sida om Bredäng, men lyckades inte. Vad vi kom fram till var ”att det förändras. 
Traditionellt sett är Bredäng förort och avskilt från staden, men å andra sidan är förorten i 
Stockholm en vital del av staden”. Vid köksbordet i den turkiska familjens småhus skapades 
en bild av Bredäng som en kontrollerbar bytillvaro med mycket mellanmänsklig kontakt. I 
soffan hos den Baghdadfödda familjen framstod höghusens toppar som skyskrapor utanför 
fönsterrutan och något tillfälligt, flyktigt och möjlighetsmättat framträdde som karakteristiskt 
för Bredäng. Var man tittar ifrån påverkar platsen väsentligt.  
 
Monumentalitet – historiens plats i miljonförorten 
 
I Bredäng är det mesta byggt vid samma tid och av samma tankar. Detta märks under en 
promenad i området: den fysiska miljöns monumentala kvalitet står i motsättning till bristen 
på minnesmärken och spår av svunna tider. Miljön inger känsla av nåt stort och historielöst. 
Den sociala miljön har förändrats sedan det byggdes, men det är fortfarande grundtanken om 
arbete, bostad och centrum, iscensättningen av en rullande vardag, som präglar den fysiska 
omgivningen. Reflektion över det förgångna har inte byggts in som ett drag i området och 
kommer heller inte idag till uttryck annat än i privata sammanhang. Överhuvudtaget saknas 
utsiktsplatser, som höjder och biografer, där omvärlden kommer till individen på ett konkret 
och perspektiverande sätt. Barnen i denna studie visar hur ”världen”, andra platser och 
minnen om historiska skeenden, är mer påtagliga och närvarande i hemmet än i den 
offentliga, fysiska miljön.  
 
Mellan hem och offentligt rum finns i Bredäng få kopplingar – det som diskuteras och anses 
viktigt hemma är för många barn inte alls det som är viktigt när man kommer utanför huset. I 
vissa fall fanns speglingar – Mikael hade t ex ’naturen’ som en koppling mellan hemmets 
värderingar, hans alternativa Norrlandsplats och Bredäng. För Patricia fanns få motsvarigheter 
till hemmets fokus på samtal och kravlös samvaro i den gemensamma miljön. Den 
fritidspedagog som var inne på temat öppenhet, ”en stad öppen för världen”, var förmodligen 
influerad av Bredängs märkliga diskrepans mellan inre och yttre. Bredäng som plats är 
visserligen öppen mot världen i det avseendet att de boende kommer från olika platser, men i 
sin fysiska utformning syns detta inte alls. Man skulle kunna påpeka att snarare än att väcka 
besinning och medvetenhet om historiska och kulturella processer (vilket monumentala 
miljöer ofta syftar till) påminner området om bristen på gemensam historia. Bristen på 
artikulerad historia i miljön speglas måhända i barnens stora intresse för berättelser. En plats 
består ju till stor del av berättelserna om den, liksom samhället och vuxenvärlden gör, ur 
barnets perspektiv. Kopplat till platsens historielöshet, framstår det fokus på historier som 
barnen i denna studie gett uttryck för som en uppmaning svar: ”berätta – vad är detta för 
plats? Om jag ska ingå i den måste jag kunna bilda mig en uppfattning om vad den är.” 
 
Känslor i förhållande till bebyggelsen 



 
Den del av den svenska historien som framförallt återspeglas i Bredängsmiljön är 60-talets 
bostadsbrist. Sekelskifteshus, fabriker eller ruiner finns inte, ej heller landsvägar, gravar eller 
gamla minnesmärken som skulle kunna vittna om platsens förflutna.47 Föräldrarna som 
intervjuats betraktar platsen i denna ohistoriska anda: boende på platsen handlar för deras del 
om att ha tillgång till det de behöver men inga särskilda känslor. Områdets praktiska 
utformning speglas i föräldrarnas berättelser: de får det mesta de behöver men inte så mycket 
mer. Att ett påkostat närliggande köpcenter förekommer som en populär plats i barnens 
berättelser återspeglar förmodligen skillnaden mellan tankarna bakom dessa platser: medan 
Bredäng förser med nödvändigheter lockar köpcentret med det inte helt nödvändiga.48 Barnen 
betonar tillgången på bättre saker i köpcentret, men det förser dem förmodligen också med 
andra uppskattade kvaliteter: värme, ljus, musik, trygghet, dofter, saker att titta på – sådant 
som kanske bara finns i hemmen i Bredäng, men inte i den delade, offentliga miljön.  
 
Vad som däremot kännetecknar Bredäng som plats är försummelse. Flera barn tar upp 
smutsighet och trasighet, liksom den nyanlända peruanska familjen gör. Dessa personer, som 
fortfarande ser platsen som ny, störs av att den inte tas om hand. I den fysiska omgivningen i 
Bredäng finns dock inga ruiner som vittnar om förgänglighet, bara klotter och urinmarinerade 
betongtrappor. Längtan tillbaka, nostalgi och förlust av platser kan inte upplevas kollektivt t 
ex inför ett monument eller en ruin – sådana känslor måste härbärgeras i individens sinne. 
Den fysiska miljöns påverkan på känslolivet diskuteras mindre vid stadsplanering än dess 
funktioner och påverkan på beteende. Dock influerar den fysiska miljön förmodligen 
känslolivet i minst lika hög grad och vardaglig utsträckning.  
 
… och den mytologiska.  
 
En av ansträngningarna i detta arbete har bestått i att förstå hur platsens mytologiska 
dimension gör sig gällande i relaterandet till den fysiska omgivningen. Med tanke på att det i 
Bredäng bor människor som socialiserats i olika kulturella miljöer, och att dessa människor 
präglar platsen som 12-åringarna växer upp på, har jag utgått från att tro, värden och myter 
spelar en betydelsefull roll för upplevelsen av platsen. Dock var det svårt att komma åt denna 
dimension av ’staden’. Endast en förälder talade spontant om religionens betydelse, övriga 
menade att detta var en ganska oväsentlig del av livet och staden. Religion förknippades av 
föräldrarna mer med kultur än andlighet, något faktiskt snarare än genomsyrat av tro, och alla 
pekade ut andra grupper som var mer religiösa än de själva. Trots den mångfald av 
trosuppfattningar som ryms i Bredäng var andlighet något man inte ville beröra. Kanske kan 
man påstå att den myt som starkast präglar Bredäng är den om rationalitet och praktiskt 
leverne? Vad miljonförorter tydligt visar är dock att denna myts dunkla tvilling, i form av 
utbrytning och drogromantik, växer i samma takt.  
 
Den mytologiska dimensionen av en plats är ofta oartikulerad men därmed inte utan 
inflytande. Att också barn, och kanske särskilt 12-åringen, söker högre mening i staden 
framträdde inte hos föräldrarna eller de barnprofessionella. Kanske glömmer vuxna bort att 
barn har närkontakt med såväl fysisk miljö som existentiella frågor och att dessa samverkar i 

                                                
47 Påståendet är inte helt sant. Intill Mälarens strand ligger sommarnöjet Lyran från 1867, idag ett café. I centrala 
Bredäng finns dock inga liknande historiskt förankrade byggnader. 
48 ’Det icke helt nödvändiga’ behöver inte vara av kommersiellt slag. Som kontrast till byggandet av Bredäng 
kan tas byggandet av Stockholms stadshus, där arkitektoniska specialeffekter, idéer, myter, historier och även 
practical jokes genomsyrar vartenda utrymme. (För att förstå detta behövs dock för den oinvigde en förmedlande 
guide. I köpcentret räcker det med att låta sig tilltalas av erbjudanden om önskeuppfyllelser.) 



barnets perception? Platsen kommunicerar genom ord, planering, användning och 
benämningar. Genom att internalisera platsen under sin uppväxt påverkas också barnets 
personlighet. Det är därför försummandet av den fysiska platsen också är ett försummande av 
platsens barn och den världsbild de utvecklar.  
 

Sammanfattning: ”Barnen och alla andra ska trivas i staden.” /Carolina 
 
Vad är en stad som är bra för barn? Hur kan frågan besvaras i detta sammanhang? Vi kan 
konstatera att barn är fundamentalt beroende av den omgivande miljön, människorna i den 
såväl som det byggda. En miljö där barn omges av en varierad flora av personer och roller att 
identifiera sig med tycks vara en väsentlig aspekt av den barnvänliga staden. En pojke skrev i 
sitt svar: ”Utan smarta människor blir inte vi smarta” (appendix 2:33) och fångar därmed det 
beroende som trots allt finns mellan människor i stadsmiljö, och särskilt för 12-åringen, på 
väg att bli en del av vuxenvärlden och det större sammanhanget. Berättelserna om idealstaden 
innehåller mycket omtanke om andra; mindre barn, jämnåriga, djur, vuxna och gamla: ”alla 
ska trivas”. Varför? Barnens perception vittnar om att det gemensamma är viktigt för 
individen: i en stad där andra trivs, där alla har det bra, ökar möjligheterna för det enskilda 
barnet att lära och utvecklas i samspel med andra. Denna studie visar dessutom att barnets 
närstående vuxna inte betonar helheten på samma sätt – för dem står ofta ’barnet’ i centrum 
på ett sätt som skiljer ut och främmandegör barnet från det större sammanhanget.  
 
Miljonförorten är en förtätad miljö. Ett brett nätverk av kopplingar till andra platser och vitt 
skilda miljöer utgör bakgrund för användningen av det. Denna studie visar hur varje 12-åring, 
liksom Huckleberry Finn under sina förmoderna äventyr, genom sitt möte med omgivningen 
gör ständiga kopplingar och analyser av hur världen hänger samman. Platsen är en viktig 
guide för barnets förståelse av verkligheten, och 12-åringens blick är en utmärkt guide till 
omgivningen. Den visar hur mycket av staden som inte syns, utan som består i inre 
upplevelser, känslor, associationer och skapelser, och den visar hur kultur och 
samhällsordning avspeglas i platsens utformning och användning. Den omgivning som 12-
åringen lever och gör erfarenheter i påverkar de förväntningar på platser som bärs med resten 
av livet; ”vad vi måste minnas, vad vi vet ändå”, för att låna lämpliga ord av Sara Hallström 
(Hallström, 2004). Platsupplevelser under uppväxten är den miljömässiga objektrelation som 
utvecklas genom identifikation och utforskning, och som påverkar individen under resten av 
livet.  
 
Genom att samla in material från alla 12-åringar på en skola i en miljonförort erhölls en bild 
av hur fysisk omgivning, individ och kultur konfronteras med varandra på en mångkulturell 
plats. Miljonförorten som plats stödjer genom sin utformning en socialisationsprocess baserad 
på en stark tro på normalitet och standardisering. De boende, och särskilt barnen, präglas av 
relationer till andra miljöer och livsformer än dem som bebyggelsen speglar. Den ”inbillade 
ömsesidighet” som karakteriserar en självutvecklande relation med miljön (Bollas, 1997; 
Korpela, 1989, 2002; Pallasmaa, 2001) uteblir. I den kultur som utvecklas ur detta 
sammanhang framstår en variation av identifikationsmöjligheter i miljön som viktigare för 
barn än på andra platser. I den efter en förbestämd identitet, den skötsamme 60-
talsmedborgarens, utformade miljön behövs gott om kontakt med levande alternativ. Hemmet 
räcker inte för det i mångkulturen socialiserade barnet, eftersom hemmet inte alltid speglar de 
värden som präglar den värld där barnets framtid kommer att utformas. Miljonförorten 
behöver fler kopplingar i form av kontakter mellan inre och yttre. 
 
De slutsatser som kan dras ur detta arbete är följande:  



  
1) Att ett helhetsperspektiv på staden dominerar barnens sammantagna bild av en stad 

som är bra för barn, medan föräldrar har en i första hand beskyddande attityd, och 
barnprofessionella ser en från resten av samhället avskild barntillvaro. 

 
2) Att kulturell och miljömässig bakgrund påverkar relationen till den fysiska miljön.  

 
3) Att socialisationsprocessen skiljer sig åt mellan barn med till platsen inflyttade 

föräldrar och barn vars föräldrar är socialiserade på samma plats som barnet. 
  
Studien har visat att för 12-åriga barn är platsen där barnet bor snarare en transformativ 
process än ett objekt, en möjlig dialogpartner snarare än endast en ”behållande” struktur. 
Interaktionen mellan barn, vuxna och fysiska platser är en potentiellt kreativ process. Den 
fysiska omgivningen säger oss hela tiden någonting. Särskilt mycket talar den om för barnet, i 
färd med att förstå verkligheten som vuxna har skapat.  
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