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Inledning 

Ålidhem är en stadsdel i Umeå, ett typiskt miljonprogramsområde som byggdes under 1960- 

och 1970-talet. Bostäderna består av bostadsrätter och hyresrätter där studentbostäderna 

utgör en markant del och de boende är en blandning av studenter, förvärvsarbetare och 

arbetslösa, lågutbildade och högutbildade, barnfamiljer och ensamstående, Sverigefödda och 

utlandsfödda. Dit flyttade jag när jag var sex år gammal och jag gick hela grundskolan där. 

Det var en tid som präglade mig starkt för det är någonting speciellt med Ålidhem, det 

kändes hemma, jag tillhörde Ålidhem. Men det var någonting annat med Ålidhem också. 

Området hade ett slags flor runt sig, en slags gemenskapskänsla med många andra boende 

och skolkamrater på området, och som gav en känsla av status gentemot resten av staden. Att 

vara ålidhemare var ”coolt” och det gjorde mig några centimeter längre. Det är femton år 

sedan jag gick ut högstadiet och åtta år sedan jag flyttade från området, men jag känner 

fortfarande en tillhörighet till Ålidhem. Ålidhem finns både i min själ och mitt hjärta och det 

känns som om jag tillhör ”ursprungsbefolkningen”, jag är en ”riktig” ålidhemare, inte som 

invånarna är idag då jag upplever att området förlorat lite av sin aura de senaste åren. Men 

kanske är min upplevelse så bara eftersom jag har vuxit upp och flyttat därifrån. 

 Jag hade en idé att skriva om identitet på något sätt som uppsatsämne eftersom det 

fascinerar mig. Alla människor är individer, alla är vi olika och hur uppstår alla dessa 

olikheter är en fråga jag tycker är väldigt intressant. Vi människor utvecklas hela tiden, 

identiteten förändras och vi tycker att olika saker är viktiga under olika perioder i livet. Men 

ämnet identitet är otroligt stort så vilket spår skulle jag inrikta mig på? Så en dag träffade jag 

en bekant som jag gick i skolan med och då slog det mig; jag skulle skriva om 

ålidhemsidentiteten. Det är en identitet som jag tycker är ungefär lika fascinerande som 

ämnet identitet i stort eftersom den för mig är så otroligt stark. Men hur kan en identitet vara 

så starkt kopplad till ett bostadsområde? Eller är det bara området som fysisk plats som är 

grunden för identifikationen? Även min upplevda gemenskap med andra ålidhemare är en 

viktig del av min identitet. Karl-Olov Arnstberg och Ingrid Ramberg förklarar hur någon som 

ömmar för liknande bostadsområden känner, det är ”den sociala och etniska 

sammansättningen [som] betyder mer än husens utseende” (Arnstberg & Ramberg 1997:7). 

Syfte 

Miljonprogramsområden tillskrivs ofta ett stigmatiserat värde utifrån och detta påverkar 

såklart de som bor där. Syftet med uppsatsen är att utifrån minnen beskriva och analysera 
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identifikationen med miljonprogramsområdet Ålidhem hos ungdomar boende där, särskilt 

under 1990-talet. Detta genom frågeställningarna: 

- Hur hanterade unga ålidhemsbor tillskrivningar utifrån om vad Ålidhem och ålidhemaren 

var/är? 

- Hur gemensamma är vi i gemenskapen? 

- Hur konstrueras identiteten som ålidhemare? 

Material och metod 

Mitt material består av kvalitativa intervjuer av personer som gått i huvudsak högstadiet på 

Ålidhemsskolan under senare 1990-tal och en bit in på 2000-talet. Jag har även fått tillgång 

till en sångtext om Ålidhem skriven kring 1980 av etnologen Alf Arvidsson, verksam vid 

Umeå universitet och som själv bodde på Ålidhem under 1980-talet. För att hitta informanter 

skickade jag en efterlysning via Facebook. Jag skrev ett meddelande till personer som jag vet 

har gått på Ålidhemsskolan och bad dem sprida min efterlysning vidare. I efterlysningen 

skrev jag att jag sökte efter de som identifierar sig själva som ålidhemare och som var villiga 

att ställa upp på en intervju som jag sen skulle använda till min C-uppsats. Jag fick flera svar 

av personer som kunde tänka sig att ställa upp. Jag informerade om intervjuns syfte i 

efterlysningen, jag skrev att jag skulle skriva C-uppsats och att jag ville skriva om identitet 

kopplat till plats. Jag skrev också att de som ville ställa upp självklart skulle vara anonyma 

eftersom det humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet har antagit 

forskningsetiska principer vilket innebär bland annat ett krav av konfidentialitet av 

informanterna (Pripp 1999:51). 

 På grund av geografiska avstånd fanns bara två av mina informanter i min närhet, dessa 

intervjuade jag i samtalsform medan jag mailade intervjufrågor till resterande sju 

informanter. Det finns fördelar och nackdelar med båda intervjumetoderna och det tar jag 

upp under vardera rubrik, men hade jag haft möjlighet hade jag genomfört alla intervjuer 

som samtalsintervjuer. 

 Jag använder mig av samma citat från mina informanter flera gånger och det gör jag för 

att i ett citat kan olika meningar tolkas och analyseras var för sig. 

Samtalsintervjuer 

Intervjuerna pendlade mellan att vara strukturerade och ostrukturerade (Fägerborg 

1999:63). Jag hade i förväg skrivit ett frågeformulär som jag utgick ifrån under intervjuerna 

men jag avvek från det då och då med hjälp av följdfrågor när jag ville få informanten att 

berätta mer om någonting (Fägerborg 1999:63f), eller i och med att informantens svar gav 

mig nya idéer på spår i intervjun och som kunde ge mig extra material i uppsatsen. 



5 
 

De två jag samtalsintervjuade är Lisa och Sonya. Lisa är i tjugoårsåldern och gick i skolan på 

Ålidhem under högstadiet. Hon har dock bott på ett område i närheten och har spenderat 

mycket av sin fritid under uppväxten på Ålidhem. Hon är den enda av mina informanter som 

för närvarande bor på området. Sonya är född i Iran men kom till Sverige och Ålidhem som 

sex-sjuåring. Hon gick förberedelseklass på Ålidhem ett år och gick sedan resterande tid i 

grundskolan på området. 

 Dessa två samtalsintervjuer utfördes hemma hos informanterna. Det kan ha betydelse för 

hur intervjun flyter på. Människor känner sig oftast trygga i sina hem och det gör såklart en 

del med hur väl informanten känner att den kan uttrycka sig. Ingen annan fanns i närheten 

och kunde höra vad den sa till exempel. Eftersom mina informanter blev informerade om att 

de skulle anonymiseras finns det en möjlighet att de uttryckt sådant som de kanske inte 

annars skulle ha uttryckt om de inte skulle ha blivit det. Att bli intervjuad på en offentlig plats 

kan på något vis ta bort anonymiteten då personen för stunden inte är anonym utan vem som 

helst i närheten kan se personen och höra vad den säger. Därför är valet av intervjuplats en 

viktig del att ha i åtanke när empirin byggs upp (jfr Fägerborg 1999:58) och därför valde vi 

tillsammans att utföra intervjuerna hemma hos informanten. 

 I samtalsintervjuer är samtalet det som egentligen utmärker själva intervjun (Fägerborg 

1999:59). Jag ställer frågor till informanten och denne kan sedan svara på dem. Jag ger 

samtalsstöd via nickningar, mm-anden och annat. Dessutom har den här metoden den stora 

fördelen att jag kan ställa följdfrågor. Informanten kan även känna att den har utrymme till 

reflektioner, funderingar och omformuleringar vid en sådan intervju (Fägerborg 1999:58). 

Nackdelar kan vara att personkemin inte fungerar mellan intervjuare och informant och ger 

därmed möjligtvis ett annat material än om det inte hade varit så. Också likheter och 

olikheter mellan mig som intervjuare och min informant kan ha betydelse för hur intervjun 

formas. Det kan handla om likheter i kön, ålder, födelseplats, social bakgrund eller sätt att 

tala, materialet blir på så vis ”resultatet av en viss form av kommunikation” (Fägerborg 

1999:59, förf. kurs.). Nackdel kan också vara att informanten har en begränsad tid på sig att 

svara på frågorna, någonting som inte är fallet på samma sätt i en mailintervju. 

 Innan samtalsintervjuerna har jag sagt att jag vill spela in intervjun, det eftersom det blir 

lättare att intervjua och jag behöver inte koncentrera mig på anteckningarna utan kan istället 

lägga min fulla fokus på samtalet (Fägerborg 1999:67). Jag har också frågat om det är OK för 

dem att jag gör det och de har svarat att det var det. Intervjuerna har sedan transkriberats på 

det sätt att talet har skrivits ner ordagrant, alltså hur de uttalats, till största del. Viss 

korrigering och utskrivning av ord har behövts göras för att det alls ska gå att läsa. Ordföljden 

har dock behållits (jfr Fägerborg 1999:69). 

 Under transkriberingen har jag allt eftersom anonymiserat informanten. Det som 

behållits är att de pratar om Ålidhem och att vissa andra områden nämns. Det har jag gjort 
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eftersom uppsatsen handlar om just Ålidhem och inte om vilket område som helst. Namn och 

andra små ändringar har gjorts så att informanten inte ska kunna identifieras. 

 

Mailintervjuer 

Även i mailintervjuerna pendlade jag i vissa fall mellan ett strukturerat och ostrukturerat 

frågeschema. Jag fick svar på de frågor jag skickat till informanterna och där ställde jag som 

sista fråga en mycket viktig sådan (som jag också ställde i samtalsintervjuerna); nämligen 

”Får jag intervjua dig igen?”. I och med att jag ställt den, och informanten svarat ja förstås, är 

möjligheten betydligt större att jag får svar om jag skickar kompletterande frågor än om jag 

inte ställt den. Vid några av mina mailintervjuer har jag skickat kompletterande frågor och 

därmed har dessa intervjuer avvikit från den strikt strukturerade intervjun. 

 Mina sju mailinformanter är: 

1. Calle, kring 30 år. Flyttade till Ålidhem som femåring och har gått hela grundskolan 

på Ålidhem. 

2. Dennis, kring 30 år. Flyttade till Ålidhem i ett års ålder. Har gått hela grundskolan på 

Ålidhem förutom ett år i tolvårsåldern. 

3. Inas, kom till Sverige och Ålidhem från Somalia för cirka 20 år sedan. Gick åttan och 

nian på Ålidhem. 

4. Charlotte, kring 30 år. Flyttade till Ålidhem som väldigt liten. Har gått hela 

grundskolan på Ålidhem. 

5. Jimmy, kring 30 år. Flyttade till Ålidhem som ettåring. Gick förskola och hela 

grundskolan på Ålidhem. 

6. Sara, kring 30 år. Kom från Iran till Sverige och Ålidhem för ca 20 år sedan. Gick 

halva åttan och hela nian på Ålidhem. 

7. Casper, kring 20 år. Har bott hela livet på Ålidhem fram till för förra året. Gick hela 

grundskolan på Ålidhem. 

 Frågelista som metod är lika gammal som folklivsforskningen själv. Då kunde forskaren 

ta sig ut i de samhällen denne ville undersöka och med hjälp av en frågelista intervjua 

”sagesmän” eller ”sageskvinnor” om rådande, och gamla, seder och bruk. Samma frågelistor 

kunde också användas av museum och folklivsarkiv som skickade ut dem till informanter, så 

kallade ”ortsmeddelare”, för att skriftligt besvara frågorna. Forskningsfokuset har förändrats 

och utvecklats över tid, från att handla om ”fakta” till att handla om personliga erfarenheter 

och tankevärldar och därmed har också intervjun som metod förändrats (Fägerborg 

1999:55ff). I en mailintervju skickas precis som i folklivsforskningens barndom ett 

frågeformulär ut till informanten och denne får svara på frågorna. Ett enkelt tillvägagångssätt 

för mig som forskare då jag inte behöver ägna tid åt transkribering, en uppgift som i sig tar 
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mycket längre tid än själva intervjun. Informanten får också i lugn och ro fundera och 

reflektera över frågan och formulera ett noggrant svar. Men som kulturanalytiker vet jag 

också att i och med att informanten besvarar frågorna via mail blir svaren också en slags 

efterhandskonstruktion. Informanten har chansen att skriva ett svar, skriva om, tänka om 

och fundera över huruvida svaret är ett svar som den vill ge eller inte. Det är alltså betydligt 

lättare i en mailintervju att eftertänktsamt konstruera svaren, de är inte lika ”spontana” som i 

en samtalsintervju. 

 Mailintervjupersonerna har anonymiserats på vägen från mailet till ett eget dokument där 

alla mailintervjuer är samlade efter varandra. 

Reflexivitet 

Det absolut viktigaste att ta upp här är att jag själv har vuxit upp på Ålidhem och definierar 

mig som ålidhemare. Som jag skrev tidigare är det min starka identifikation med området 

som fascinerade mig och som gjorde att jag valde att skriva om just det här ämnet. Alla mina 

informanter var medvetna om att jag själv identifierar mig som det så därför kunde de också 

prata (eller skriva i mailintervjuerna) med mig på ett sätt där de kunde förutsätta att jag hade 

en förförståelse för vad de pratade om, vilket i sig kan vara problematiskt då resonemang och 

åsikter inte alltid fick en djupare förklaring. Jag försökte hela tiden under intervjuerna och 

försöker i analysen i texten göra mig ovetande om bakgrunder till informanternas uttalanden, 

värden och värderingar som både informanten uttrycker och som jag själv som individ och 

ålidhemare lägger i innebörden att vara ålidhemare. Men detta är någonting som aldrig helt 

går att undvika (Ehn & Klein 2007:9ff), därför behöver du som läsare också ha i åtanke att 

jag finns med i texten inte bara som författare utan också som deltagare i identitetsprocessen 

på Ålidhem. Till viss del använder jag alltså mig själv som informant men om så är fallet så 

framkommer det i texten. 

 Under en intervju, eller alla möten egentligen, där intervjuaren och informanten samtalar 

finns det alltid en så kallad tredje närvarande med i samtalet. Den tredje närvarande är bilder 

av verkligheten som förmedlas genom interaktion med andra men också genom vetenskapen 

och media, två institutioner som säger sig förmedla ”objektiv” information och kunskap (jfr 

Pripp 1999:43). Objektiv kunskap finns dock inte utan allt är på något sätt bearbetat av 

individen. Till exempel går det till i forskningen som så att en frågeställning formuleras 

utifrån ett syfte och på detta grundar sig sedan själva forskningen. Forskaren letar efter bevis 

på sin hypotes och väljer bort sådant som inte stämmer in på det forskaren vill hitta. Därmed 

är all forskning subjektiv (jfr Ehn & Klein 2007:10). 

 Även den här uppsatsen är ett subjektivt arbete. Jag har formulerat syfte och mina 

frågeställningar och informanterna har under intervjuerna svarat på mina frågor. Vilka svar 

jag fått av mina informanter beror också på i vilken kontext de besvarats. Hade jag gjort 
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intervjuerna under deras uppväxt istället för i år hade jag troligtvis fått andra svar. Idag 

svarar de på mina frågor utifrån minnen om en tid för flera år sedan och upplevelser, 

förnimmelser och uppfattningar om verkligheten förändras ständigt, vilket är en viktig faktor 

att ha i åtanke, både när jag gör analysen och när den färdiga uppsatsen läses. 

 Intervjun är en social konstruktion där intervjuaren och informanten möts. Det är lätt att 

tänka att det bara är intervjuaren och forskaren som ska betrakta och analysera det den 

möter, någonting som är samma oberoende vem intervjuaren är (jfr Fägerborg 1999:59). 

Resultatet av en intervju beror dock också i stor del på vem intervjuaren är. Intervjuas en 

informant av två olika intervjuare under separata tillfällen men med samma frågeschema 

kommer intervjuerna och dess resultat att se olika ut. Intervjuaren identifieras nämligen 

även den av informanten som förhåller sig till intervjuaren utifrån till exempel likhet eller 

skillnad i kön, ålder, ursprung och så vidare (jfr Pripp 1999:45, Fägerborg 1999:59f). 

 Jag är dock inte bara ålidhemare i det här fallet. Jag är även en del av majoritetssamhället 

beträffande bland annat hudfärg och ursprung och det färgar min uppfattning av tillvaron 

under min uppväxt likväl som det färgar mina minnen och uppfattning om samma tid. Med 

stor sannolikhet hade uppsatsen sett annorlunda ut om jag inte vuxit upp på Ålidhem och 

innehaft identiteten som ålidhemare. Den hade också sett annorlunda ut om jag inte befunnit 

mig inom de nyss nämnda kategorierna. Att min lojalitet ligger i Ålidhem och att det är jag på 

initiativ av mig själv som konstruerat syftet och frågeställningarna gör att resultatet blir ett 

annat än om jag skrivit den på uppdrag av någon annan (Öhlander 1999:13f). 

Teori 

Idem är latin för begreppet identitet. Ordet betyder ”densamme”, ”jag är jag” och handlar om 

tillhörighet på ett individuellt och kollektivt plan (Alsmark 1997:9). I uppsatsen fokuserar jag 

på identiteten, jaget och tillhörigheten, vilka informanterna är, vilka de ville eller försökte 

vara och på vilket sätt de uppfattade/uppfattar sig tillhöra ålidhemargemenskapen. 

Människan kategoriserar allt i sin tillvaro eftersom kategoriseringar gör att allt från 

människan själv, identiteten, till objektet bestäms utifrån vad den eller det inte är. Samtidigt 

är identitet inte statisk, den är under ständig konstruktion eftersom den formas, omformas 

och förändras hela tiden (Alsmark 1997:11). 

 Kategorier har även en tendens att värderas olika och i kategoriseringen Vi och De 

värderas De lägre då Viet eller Jaget är det som är normalt för mig och De är onormalt (jfr 

Ehn & Löfgren 2001:65). I identiteten som ålidhemare är de här dikotomierna av betydelse 

eftersom att identifiera sig som ålidhemare också betyder att det finns de som inte tillhör 

kategorin. 
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 Jag utgår en hel del från socialpsykologen och socialfilosofen George Herbert Meads 

teorier om I och Me som olika sidor av jaget, där I är den fria och handlande delen och Me är 

den sociala. Jag använder mig inte av orden I och Me utan istället Jag, Vi, Oss, De och så 

vidareeftersom det gör Meads teori lättare att förstå då hans användning av begreppen kan 

vara krångliga. Hans teori är till nytta i uppsatsen på så vis att den beskriver att identiteten 

har olika sidor som excisterar parallellt, en sida är den som visas utåt, den som samhället 

uppfattar, och en sida är den identitet som personen själv uppfattar sig ha. Dessa sidor av 

identiteten leder vidare till Meads teori om leken och spelet. 

 Leken och spelet är  två sätt för individen att ”testa” en identitet. Det som skiljer leken och 

spelet åt är att i leken är de medverkande medvetna om att det är en tillfällig roll som antas 

medan det i spelet är ett testande gentemot omgivningen om hur den antagna identiteten 

fungerar eller inte. 

 Psykoanalytikern Erik Homburger Eriksons teori om hur identitetsutvecklingen är en 

kombination av biologiska, mentala och sociala processer diskuterar jag också. Han lägger 

stor vikt vid barndomens inverkan på identiteten men också att människan har en fri vilja 

och självbestämmanderätt över vilken identitet man ska ha (Stier 2003:29ff). Jag uppfattar 

det som att Meads teori är mer enkelspårig och att identiteter utvecklas enligt ett begränsat 

antal mallar medan Homburger Eriksons teori om identiteten är sådan att individen 

bestämmer själv hur den vill utvecklas. Jag tror att de båda teoretikerna har fångat varsin del 

av hur identiteten byggs upp. En individ, och därmed en identitet, utvecklas i samspel med 

andra enligt vissa sociala regler men eftersom samhället innehar dessa regler är också 

individens självbestämmande begränsat. Här kommer leken och spelet in. 

 Klass och status är två begrepp som handlar om nästan samma sak. Båda är socialt 

skapade och båda bestämmer en hierarkisk ordning. Skillnaden kan vara att klass är en 

hierarkisk ordning i huvudsak förknippat med ekonomi och status med kultur (jfr 

Holgersson 2011:21f). Jag skriver här om ålidhemaren som innehavare av hög status grundat 

på uppnådd ”farlighet”. 

Tidigare forskning 

Ingen forskning om identitet som jag har stött på har tidigare gjorts med bas på Ålidhem. 

Dock har det gjorts en hel del kring identitet och identitet kopplat till plats och ungdomar. 

 I etnologen Per-Markku Ristilammis avhandling, Rosengård och den svarta poesin 

(1994), beskrivs hur ett miljonprogramsområdes stigmatisering påverkar invånarnas 

identitet, hur ”problemområdet” Rosengård skapats och vad som händer när omvärlden 
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bildar sig en uppfattning om det och invånarnas identitet, en identitet som inte 

överensstämmer med invånarnas egen verklighetsbild. 

 Även journalisten Johanna Langhorst har gett ut en bok, Förortshat (2013), där hon med 

hjälp av intervjuer, medieanalyser och personliga erfarenheter efter att ha bott i Tensta i 

många år, försöker besvara frågan om hur förorten blev så hatad och hur Sverige blev så pass 

segregerat som det är idag. Hon blottlägger den dolda rasismen i landet och jämför invånarna 

egens identitetsuppfattning med omvärldens uppfattning om deras identitet. 

 Annan forskning om identitet, identitet och plats, ungdomar och identitet, ungdomar och 

identitet och plats, ungdomar och identitet och plats i form av miljonprogramsområde 

och/eller förort och så vidare går att hitta i en mängd antologier, bland annat i Ungdomar 

och identitet (2006) av Ann Frisén och Philip Hwang (red.), I stadens utkant (1997) av red. 

Karl-Olov Arnstberg och Ingrid Ramberg, Ungdomskulturer (2009) av Simon Lindgren 

(red.), Skjorta eller själ? (1997) av Gunnar Alsmark (red.), Ungdom, kulturmöten, identitet 

(1998) av Nader Ahmadi (red.), Miljonprogram och media (2002) av Urban Ericsson, Irene 

Molina och Per-Markku Ristilammi (red.) och många fler. En hel del litteratur om 

storstädernas förorter och invånarnas identitet finns också att tillgå. 

Disposition 

I Å som i Ålidhem skriver jag om ifall det alls går att bestämma vem som är en ”riktig” 

ålidhemare eller inte. Studenter definieras inte som en av Oss av ungdomar utan var snarare 

”scary”. De som gick på Ålidhemsskolan var för utomstående gangsters och det gav status att 

gå på skolan. 

 Under Leka Zlatan eller spela spel – identitet som process diskuterar jag huruvida 

identiteten är statisk eller någonting som ständigt skapas och återskapas. Det finns olika sätt 

att ”testa” en identitet, en identitet som också kan skifta. Jag diskuterar också om individen 

är fri att välja sin identitet eller om samhället är den som bestämmer. Att Ålidhemsskolans 

brandlarm går igång med jämna mellanrum och även bombhotas är en ”naturlig” vardag för 

eleverna. 

 Alf Arvidssons sångtext får inleda kapitlet Hem, ljuva hem, ljuva Ålidhem. Han fångar 

floret som omger Ålidhem, ett flor som uppstod i mångkulturen och gemenskapen på 

området. Ålidhem och Ersboda är två områden i Umeå som ålidhemaren jämför sig med, 

vilket område är värst? Miljonprogramsområdena var till en börja ett moderniseringsprojekt 

men det blev inte riktigt som skaparna tänkt sig. 

 Är de Andras tillskrivelse av mening den enda rätta? Det diskuteras i De Andra – 

sanningens budbärare? Hur vet jag vem jag är? Genom att veta vad jag inte är vet jag också 
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vem jag är. Tove Janssons mumintroll får här exemplifiera hur viktig omgivingens 

godkännande av ens identitet är för att den ska fungera. Vi är alla olika, även ålidhemaren. 

Meads teori om en aningen eller-identitet diskuteras. Men hur bildas och upprätthålls 

gemenskapen på Ålidhem? Meads har även en teori som handlar om assimilation. 
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Å som i Ålidhem 

Cykel-Ingemar, alkisarna Kryckan och Rullo1, personer likväl som symboler för 1990-talets 

Ålidhem. När Cykel-Ingemar, en utvecklingsstörd kille i 20-årsåldern, kom cyklande tog jag 

en annan väg eftersom om man kom för nära honom var det risk att han tog tag i ens tröjärm 

och ställe konstiga frågor som ”Vilken färg är det där?” och pekade på något klädesplagg man 

bar. Ryktet sa att han en gång tagit med sig en mörkhyad pojke in i ett soprum på 

Geografigränd och sagt åt honom att dra ner byxorna för han ville veta om snoppen var brun 

också; efter det låstes soprumsdörrarna. Någon hade kommit på ett sätt att skrämma bort 

honom, man skulle stoppa handen i byxfickan och säga att man hade en tiger där eller så 

kunde man säga att raggarna kommer, då blev han rädd och stack iväg, det visste de flesta 

barn tror jag. Vintertid åkte han förresten inte cykel, då var det spark som gällde. 

 Kryckan var en speciell person. Honom kunde man oftast stöta på på Ålidhems Centrum, 

eller ”Centan” som det kallas i ”riktiga” ålidhemares mun2, där han ibland satt på en bänk 

med likasinnade eller för sig själv. För sig själv trodde han nog själv inte att han var eftersom 

han pratade hemskt mycket med en osynlig person. Då och då sågs han stapplandes hemåt 

längs gatan. Han bodde på Matematikgränd och ryktet sa att han hade det ordentligt, 

välstädat och prydligt hemma och tog aldrig med sig någon av klientelet på Centan hem. 

Honom behövde man aldrig vara rädd för. 

 Läskig var dock Rullo. Han bodde på Språkgränd, i lägenheten under min bästa kompis. 

Vi sprang alltid mellan porten och hennes dörr eftersom bara att vara inom räckhåll för hans 

närvaro var läskigt. En gång lekte min kompis och jag med krocketklubbor och slog dem mot 

varandra på golvet, det hördes såklart ner till hans lägenhet och efter ett tag hördes ett 

bankande i elementen. Oj, så rädda vi blev! 

 Varken Cykel-Ingemar, Kryckan eller Rullo ger för sig själva, utan kopplingen med 

begreppet Ålidhem, någon speciell innebörd. Om någon person som inte känner till området 

skulle se eller höra talas om dessa personer skulle de inte uppfatta symboliken mellan dem. 

Det är alltså när kopplingen görs och en mening i sammanhanget tillskrivs dem som de blir 

till symboler, ”[s]ymbolernas funktion är att betyda något annat än det som sägs” (Miegel & 

Johansson 2002:193). 

                                                        
1 Kryckan och Rullo hade sina smeknamn baserade på att Kryckan hela tiden använde en krycka och 
Rullo satt i rullstol. Cykel-Ingemar kallades så för att han hela tiden kom åkandes på sin cykel. 
2 Calle använder sig av benämningen och Lisa förklarar hur det står till: ”’... och så har vi ju Centan vet 
du’ och det här är också det centrum, det här är ju Ålidhems centrum är ju centrum, sen är det ju stan, 
för det är ju många som pratar om centrum som Ålidhems centrum, inte nere på stan, man kan ju åka 
ner till stan men då åker man ju inte till centrum, centrum är ju, det går man ju till, det är ju bara här.” 
(Intervju med Lisa 13-03-27). 
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 På samma sätt som Cykel-Ingemar, Kryckan och Rullo är symboler för Ålidhem kan även 

annat symbolisera området. En av mina informanter känner en så stark tillhörighet och 

hemkänsla med Ålidhem att hen tatuerat in ett Å på kroppen. På det viset kommer personen 

att för alltid bära med sig Ålidhem på ett ytterligare sätt än i sinnet, var hen än befinner sig. 

Ålidhood 

För ett tag sedan såg jag en skäggig kille i senare 20-årsåldern med en jeansväst på sig. På 

ryggen var det skrivet ”Ålidhood”. Ett hood, eller ghetto/slum3 som bland annat mina 

informanter Dennis och Casper benämner det, kan Ålidhem kallas enligt min mening, det var 

verkligen så jag uppfattade det och som jag tror att även flera av mina skolkamrater upplevde 

det under vår tid där. Min omedelbara reaktion när jag såg trycket var att i tanken säga ”Pff! 

Han är ingen ålidhemare på ’riktigt’!”, kanske eftersom jag själv identifierar mig så starkt 

med Ålidhem och att mina kriterier för att vara en ”riktig” ålidhemare är att personen ska ha 

bott på området väldigt länge och/eller gått i skolan där. Såklart kan jag inte veta hur väl 

killen jag såg uppfyller mina kriterier men eftersom jag inte kände igen honom fastän han var 

nästan i min egen ålder så drog jag den slutsatsen. Som jämförelse kan berättas om den 

”riktiga” punkaren som klagade på trendiga ”plastpunkare” som gick runt i modekläder för 

”riktiga” punkare är slitna på riktigt (Ehn & Löfgren 2001:53). Kanske är det också så att en 

”riktig” ålidhemare inte skulle behöva visa sin tillhörighet med någonting liknande 

jeansvästen, en ”riktig” ålidhemares tillhörighet ska liksom ”skina igenom” och synas ändå. 

Vi kickade studenter 

Min informant Calle säger ”Vi levde för Ålidhem och vi var Ålidhem”. Han säger också att ”Vi 

ungdomar kände en gemenskap å brödraskap som jag inte tror finns på många andra ställen i 

norrland” (Intervju med Calle 13-04-26). Han säger Norrland istället för i Sverige. Är det en 

antydan om att Calle förhåller sig till att det finns fler sådana gemenskaper utanför Norrland, 

alltså i södra Sverige, där också de allra flesta av miljonprogrammen finns? Sociologen Jonas 

Stier säger att identiteten möjliggör känslor av samhörighet och gemenskap inom gruppen 

(Stier 2003:58) så möjligheten finns att Calle tänker att det finns en övergripande likhet för 

hur en gemenskap bildas hos miljonprogrammens ungdomar och att Ålidhems ungdomars 

gemenskap och brödraskap är ett sådant typexempel. 

 Calles Vi i citatet ovan är ungdomar, och mina kriterier för att vara en ”riktig” ålidhemare 

var/är att personen ska ha bott länge och/eller gått i skolan på Ålidhem. En ålidhemare var 

                                                        
3 Hood är ett slang för grannområde eller ghetto (en.wikipedia.org). Ghetto i sin tur är bland annat ett 
område i en stad där medlemmar ur minoritetsgrupper bor, särskilt på grund av social, legal eller 
ekonomisk press (www.merriam-webster.com). 
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alltså (nästan alltid) för oss en ungdom. De andra som bodde på Ålidhem, särskilt studenter 

som för mig var ”annorlunda”, räknades för oss inte in i Viet, de blev istället Viets motsats, 

De, några som inte var en av Oss och vår gemenskap. Men vad är det som säger att vår 

gruppering av ålidhemare är den enda? Ingenting. Ålidhem var och är ett område med många 

studentbostäder och många studenter. Personer i åldern 20-24, som kan antas vara en stor 

del studenter på grund av gruppens storlek i förhållande till resterande befolkning och att 

området ligger nära Umeå universitet, var år 1995 1511 stycken av den sammanlagda 

summan 5067boende  personer i hela området (umea.se). Så trots att studenterna stod för en 

betydande del av områdets boende, var de för oss alienerade, främmandegjorda, de var inte 

en del av Oss. Calle beskriver tillvaron som representant för Ålidhem med att berätta att de 

”kickade studenter” (Intervju med Calle 13-04-26) och Sonya tyckte att studenterna var lite 

”scary” (Intervju med Sonya 13-03-21). Calle, Sonya och jag själv skapade en gemenskap i 

form av ett Vi då vi betraktade studenterna i ett utanförskap och framhävde deras 

annorlundahet (Ehn & Löfgren 2001:65). Sonya definierar sig inte uttryckligen som 

ålidhemare i samband med sin förklaring av hennes upplevelse av studenterna som 

skrämmande. Men i och med att hon benämner dem men aldrig benämner studenternas 

motsats i intervjun, alltså de resterande boende, talar det indirekt om att hon 

främmandegjorde sig mot studenterna och därmed placerade sig själv bland ”alla andra”. 

Studenterna var ”scary” 

Sonya tyckte att studenterna var ”scary” och hennes familj valde att flytta ifrån Ålidhem då de 

började komma och ta över deras kvarter. Det kan vara att hennes familj drog en skiljelinje 

mellan dem och studenterna genom att göra dem annorlunda. Det var några de inte ville ha 

allt för nära inpå sig i för stor omfattning. I situationen finns en tydlig värdering av De Andra 

som mindre attraktiva, några familjen såg som hotfulla. Varför studenterna nedvärderades 

på det sättet av Sonyas familj kan ha att göra med att de enligt Sonya ”festade och höll på” 

(Intervju med Sonya 13-03-21), förmodligen något som föräldrar oftast vill skydda sina barn 

från, och att Sonyas familj troligen ville leva ett familjeliv präglat av en trygghet som inte 

längre fanns i samma utsträckning på grund av studenternas intrång och festande. Att 

tryggheten kan ha varit viktig för familjen att bejaka kan ha sin förklaring i att familjen kom 

från ett krigshärjat Iran tio år tidigare. De hade bott på Ålidhem ända sedan dess och de lärde 

sig språket och samhällssituationen i det nya landet där och barndomen på området har 

enligt Sonya format henne till den hon är idag. Att de trots detta kände att de behövde flytta 

därifrån då studenterna flyttade in mer och mer ger en antydan om att familjen kände sig 

utpressade, att deras position i området var hotad och att de inte längre kände att de hade 

någon plats där. 
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Folk från Ålidhemsskolan var gangsters liksom 

När jag gick på Ålidhemsskolan4, högstadieskolan på Ålidhem, gick brandlarmet igång då och 

då. I perioder kunde larmet gå flera dagar i rad, ibland mer än en gång per dag. Lisa berättar 

att det var många brandlarm på skolan och bombhot hade förekommit. Hon säger att hon 

själv inte eldade men att ”man fick lära sig lite street smart-grejer, att man skulle elda plast 

för då fick man gå hem [småskratt], gummistövlar, det är bra” (Intervju med Lisa 13-03-27). 

Hon tar här lätt på att brandlarmet gick igång mycket och att skolan bombhotats, hon själv 

var inte rädd men säger att det var klart att det fanns de som var det och att det inte kunde ha 

varit roligt för dem. Hon ser dessa händelser som någonting naturligt för Ålidhemsskolan, 

någonting som inte behövde ifrågasättas i större mening än med att hon tänkte att det var 

dumt, det bara var så som Ålidhemsskolan var, naturligt, eftersom det handlade om en 

gangsterskola. 

Där bor det tuffingar 

Lisa jämför Ålidhemsskolan med högstadieskolan i området bredvid. Hon spelade fotboll 

med några av eleverna därifrån under högstadietiden och beskriver dem, utifrån sin åsikt på 

den tiden, som att ”de visste ju ingenting om livet. För det första så hade de ju inga 

invandrare” (Intervju med Lisa 13-03-27) och fastän de hade adopterade så var det inte 

samma sak. Lisas inställning var att ha invandrare5 på skolan gav status, både för skolan men 

också för henne själv då hon gick där och var en del av Viet på skolan. Den brittiska 

sociologen Rosemary Crompton säger att status ”kan beteckna grupper som åtnjuter 

prestige” (Holgersson 2011:21, förf. kurs.) och prestigen under högstadiet definierades som 

att det var, enligt Sonya, ”coolt” att Ålidhem inte hade det bästa ryktet. Ungdomar från 

Tensta, Hammarkullen och Rosengård, andra miljonprogramsområden, kan på ett liknande 

sätt som ungdomar från Ålidhem bli lite extra respekterade av andra eftersom man vet att 

där bor det tuffingar (Arnstberg & Ramberg 1997:7), eller gangsters i fallet Ålidhem. Indirekt 

gör även Dennis kopplingen mellan ghetto och status när han säger: ”Ålidhem hade såklart 

även ett slags ghettorykte och under en period i tonåren tog jag även det till mig och önskade 

                                                        
4 Den skolan kallas idag gamla Ålidhemsskolan och inrymmer bland annat en förskola. 
Kolbäcksskolan, låg- och mellanstadieskolan, har under tidigt 2000-tal byggts om till F-9-skola och 
heter numera Ålidhemsskolan. 
5 Begreppet invandrare är komplext för vem är egentligen invandrare? Och vilken värdering läggs i 
begreppet? Att begreppet finns avslöjar att det också finns en motpol, i det här fallet ”svensk”, och 
eftersom ”svenskar” i samhället i Sverige är i majoritet (det vill säga även normen) är ”svensken” en av 
Oss och därmed invandraren en av Dem, en annan. Då ”invandrarna” avviker från normen 
(majoritetssamhället) läggs en lägre värdering in i begreppet. Också måste det funderas över när en 
”invandrare” slutar och vara en ”invandrare” och blir ”svensk”, hur många år behöver den bo i landet, 
är dennes barn och/eller barnbarn födda i Sverige ”invandrare”, och så vidare. Men en viktig fråga här 
är också; vad är man när man är ”svensk”? (jfr Stier 2003:122f). Jag använder mig här av begreppet 
eftersom Lisa gjorde det och jag gör analysen utifrån hennes citat. 
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vara lite ’farlig’” (Intervju med Dennis 13-04-17). Status är till skillnad från klass uppnått 

genom att vara förverkligat genom livsstilar och anses ärofyllt (Holgersson 2011:66). Att ha 

en livsstil där ens ”farlighet” är en del av den är ”farligheten” någonting man uppnått 

eftersom ”farlig” är man inte bara så där utan det är någonting förverkligat. Farligheten i sig 

är någonting subjektivt, det är samhället som definierar farligheten och därmed konstruerar 

den och gör den verklig. Det är lätt att här se farligheten som någonting personer tagit till sig 

efter att de blivit definierade som det av samhället utanför. 

 

Självuppfattningen springer bland annat ur individens vetskap att han eller hon tillhör 

olika grupper och ur känslorna sådana tillhörigheter väcker. Identiteten kommer därmed 

att inrymma bilder av oss själva, men även bilder andra tillskriver oss (Stier 2003:87f). 

 

Med grund på Stiers formulering blir identifikationen som ”farlig” en reaktion på 

omgivningens bilder av ålidhemaren, men också som följd av ens egen självbild. De som 

känner sig som ”farlig”, eller som i alla fall vill känna sig så, grundar alltså sin känsla delvis 

från omgivningen men också från bilden av dem själva. Calle är en av dem som ”slogs i 

Ålidhems namn” (Intervju med Calle 13-04-26) och kanske är en av dem som Sonya menar 

när hon pratar om killar som är ute och bråkar och som Lisa menar när hon säger att det 

fanns de man skulle vara rädd för (se under rubriken Lika olika, olika lika). Dennis önskade 

vara ”farlig” men kanske inte var det (eftersom han använder sig av ordet ”önska”). Calle 

säger också att de hade någonting att leva upp till, eftersom det enligt honom var ”fd fångar 

och socialt förstörda människor [som] fick slussas till å-h [Ålidhem] … mycket droger och 

våld” (Intervju med Calle 13-05-14). Så skillnaden mellan Calle och Dennis, där Calle verkar 

leva ”som farlig” och Dennis önskar vara det, är kanske att bilden som ”farlig” fattas i Dennis 

egen själbild medan den existerar i Calles sådan. 
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Leka Zlatan eller spela spel – identitet som 

process 

Dennis beskrev i föregående kapitel hur han under en period tog till sig Ålidhems ghettorykte 

och ”önskade vara lite farlig” (Intervju med Dennis 13-04-17). I och med att han säger att det 

var under en period i hans liv berättar det att viljan att ta till sig ålidhemsidentiteten som 

”farlig” var en del av prövandet av olika identiteter som vilken ungdom som helst genomgår. 

Det kan liknas vid hur barn leker rollekar (Mead 1976:118ff), de stiger in i en roll, testar den, 

smakar på hur det är att vara till exempel en rymdjägare eller Zlatan. En lek är dock inte på 

riktigt, alla inblandade är medvetna om att en lek tar slut och att alla medverkande i leken 

endast tillfälligt har intagit roller, identiteter, som inte är ens egen. Att ta till sig identiteten 

som ålidhemare, att vara lite ”farlig”, kan särskilt i Calles situation mer liknas vid ett spel. För 

att den anammade identiteten ska fungera måste han anta medspelarnas, samhället som 

organisations, attityd gentemot honom. Samhället som organisation kan kallas Den 

Generaliserade Andre” (Mead 1976:120f) då ett samhälle aldrig är en bestämd enhet utan det 

varierar beroende på sammanhang. Därför måste ”spelaren” testa sin identitet utifrån vilket 

sammanhang hen befinner sig i och en Andre, precis som De, bildas som bekant genom att 

det är en motsats till Jaget eller Viet. I vilket spel som helst, från fotboll till Monopol, är 

deltagarnas medvetenhet om spelreglerna viktigt för att spelet ska fungera och vid ett 

identitetsspel är individen, jaget, och samhället, Den Generaliserade Andre, likvärdiga 

medspelare och där samspelet är A och O för att spelet alls ska kunna spelas. Calles testande 

av identitet är beroende av att samhället runt omkring honom vet vad Ålidhem är och är 

medveten om vilka tillskrivelser av mening en ålidhemare kan ha (till exempel ålidhemaren 

som gangster). 

Process istället för statiskt tillstånd 

Samtidigt som identitetsspelet spelas är spelet också en process och inte ett statiskt tillstånd 

på så vis att samma kunskaper skapas och återskapas gång på gång utan det handlar om en 

reflexivitet som innebär att nya kunskaper införskaffas och de gamla revideras och omskapas 

till ny kunskap (Giddens 1999:30f). Den kunskapen är sedan både motorn, bränslet och 

avgaserna i samhällets utveckling. Det är den som skapar samhällsutvecklingen, driver den 

och som är resultatet av densamma. Psykoanalytikern Erik Homburger Erikson utgår från att 

ens identitet utvecklas i ett samspel mellan biologiska, mentala och sociala processer. Han 
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säger att den biologiska mognaden sätter gränser för formandet av identiteten men han 

lägger också stor betydelse vid den sociala och kulturella miljön. Han säger även att individen 

har en frihet och ett självbestämmande i sin identitetsutveckling (Stier 2003:29ff). Men är 

frihet och självbestämmande verkligen det det låter som? Kan vi själva styra vår utveckling 

hur vi vill? Jag tror inte det. Jag tror att det finns en frihet och ett självbestämmande till viss 

del, annars skulle alla individer vara likadana och stöpas i precisa formar. Vi har ju alla ett 

medvetande som är unikt hos varje individ och därför kan heller inte alla sociala processer 

vara ett maskinellt arbete men inte att förglömma är att upplevelser och erfarenheter är 

grundade på sociala händelser. Därför är också reaktionerna, alltså identitetsbyggandet, till 

största del en social händelsekedja. Det går helt enkelt inte att själv helt och hållet bestämma 

vilken identitet man vill ha. Att alla mina informanter inte identifierar sig på riktigt samma 

sätt med Ålidhem utan lägger olika stor vikt vid vissa saker och mindre vid andra kan alltså 

ha med det här att göra. Skillnaden i deras identitetsutveckling, och alltså också 

ålidhemaridentitetens utveckling, är att de alla som individer befann sig i olika kontexter 

men att dessa kontexter samtidigt var sammantvinnade då de hade en boende- och/eller 

skolgångskoppling gemensam (Stier 2003:61). Att alla på något sätt var tvungna att förhålla 

sig till omgivningens attityder och idéer om Ålidhem samtidigt som de personligen hade en 

nära relation med området gjorde att de utvecklade en övergripande gemensam 

ålidhemaridentitet. 

Det är fullständigt naturligt 

Homburger Erikson utgår mycket från barndomens inverkan på identiteten. Barndomen i 

form av upplevelser under perioden och i form av successiv identifikation med andra (Stier 

2003:30). Att då identifiera sig med Ålidhem under uppväxttiden kanske är en ”naturlig” 

process. Inte naturlig i biologisk form utan naturlig som en ”vanlig” social process. Dennis 

säger att det inte är några konstigheter med att kalla sig ålidhemare, att det är ”fullständigt 

naturligt” (Intervju med Dennis 13-04-17). Dennis flyttade till Ålidhem redan som ettåring 

och processen där platsens betydelse har fått gro sig stark i honom har fått fortgå utan något 

större avbrott. Han säger att det var lätt att identifiera sig med området då många hade 

åsikter om det, inklusive de som kom därifrån. Han formades och formade sig själv genom en 

process som låter enkel och som någonting som inte är någonting särskilt att ifrågasätta, det 

blev så nästan på automatik. Men allt som hade med Ålidhem att göra var utifrån Dennis 

berättelse inte lika lätt att foga in i identiteten. Som tidigare nämnt försökte han i tonåren att 

ta till sig ghettoryktet och vara lite ”farlig” men det var en önskan av identitet som han inte 

lyckades anamma på det ”naturliga” sätt som hans platsidentitet gjort. Det är ett exempel på 
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hur identifikationsprocessen är varken helt maskinell eller helt utifrån individens 

självbestämmande. 

Från sXe till skinnjacka – ett exempel 

Att identiteten kan skifta med oanade krafter under ungdomstiden, ett bevis på att en 

identitet inte är statisk, kan det här exemplet få visa. Martin Ekdahl skriver i ”Hiphop – Valet 

av en subkulturell identitet” att han 

 

har sett vänner som under flera års tid kommit till skolan i långt svart hår, långrock, 

kängor och med band som Marduk, Burzum och Emperor (norsk blackmetall) i 

freestylen, plötsligt en dag komma traskandes in genom skolentrén med kort blont hår, 

luvtröja och Nike’s. Samtidigt har musiken i deras hörlurar bytts ut mot hiphop och 

techno (Ekdahl, 1999:29). 

 

Ett liknande minne har även jag från min tid på Ålidhemsskolan. Jag gick där under en del av 

Straight Edge6-epoken under 1990-talet. Straight Edge och veganismen hade ett djupt fäste i 

Umeå och har satt sin prägel på staden. Scan hade ett slakteri och ett flertal lastbilar blev 

brända där, minkar släpptes ut i det fria och trots sin lilla storlek blev hardcorescenen i 

källaren under Charlies kiosk på Teg välbesökt. En kille som gick på min skola var hängiven 

vegan och straight edgare, precis som många andra. Ingen som jag vet ifrågasatte detta 

(förutom indirekt skolbespisningspersonalen då veganmaten inte ansågs vara bra för en 

växande hjärna (Abnersson 2004:84)). Efter ett sommarlov kom han tillbaka till skolan 

bärande skinnjacka och åt kött och mejeriprodukter som om det inte fanns en gårdag. Även 

jag själv provade på att vara vegetarian under en period i min ungdom men det var jag bara 

på skolan, mina föräldrar totalvägrade att laga specialkost till mig och det föll mig aldrig in 

att jag kunde laga min mat själv. Det låg ingen särskild ideologi bakom mitt val utan jag blev 

(låtsas)vegetarian bara för att så många andra blev det och jag ville vara som de, tillhöra en 

grupp, ett Vi. Att identiteten är en process och ett ständigt spelande visar dessa exempel. 

  

                                                        
6 En subkultur starkt associerad till punk och hardcoremusik. Kan förkortas sXe, SxE eller Edge. 
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Hem, ljuva hem, ljuva Ålidhem 

”Hem ljuva Ålidhem” 

 

Alf Arvidsson (ca 1980) 

 

Hem, ljuva hem, ljuva Ålidhem en morgon 

Från daghemmen hörs barnens stoj och glam 

På kondiset har några fått in dagens första dika 

Och nickar lätt försiktigt mot varann 

Om du är stygg kommer kvarterspolisen på cykel 

Om du är arton på tisdan så får du beskåda trubadurernas gyckel 

På våran egen krog 

Glöm bort ditt trista knog 

Och vandra sedan hem i natten under glada rop 

 

Hem, ljuva hem, ljuva Ålidhem, jag vandrar 

På gångstråken i eftermiddagsljus 

Jag ser unga mammor med små barn, som går och handlar 

I affärerna i vårat centrumhus 

Bussen kommer fullastad från stan 

Med folk som nyss har slutat arbetsdan 

På Umeverk och Umedal 

Klassrum och affärslokal 

Hem att hämta krafter inför nästa dag 

 

Hem, ljuva hem, ljuva Ålidhem, vår stadsdel 

I aftonsolen lyser teglet rött 

En del kan rynka näsan, men det är här vi lever 

Låt inte dom som klagar få dig trött 

Visst bor vi i en tjusig del av vår stad 

Ta bara en titt på värmeverkets stolta fasad 

Fastän husen trängts ihop 

Kan man då och då få ro 

Här på Ålidhem, där vi trivs att bo 
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Den här sången har etnologen Alf Arvidsson skrivit. Han skildrar i sin text vardagslivet på 

Ålidhem kring 1980, en vardag som lika väl hade kunnat stämma in i 1990-talets Ålidhem 

förutom att kvarterspolisen, under tiden på 1990-talet som de fanns där, inte kom farandes 

på cykel. Nyckelplatser för området, som dagiset, kondiset, krogen, centrumhuset, bussen 

från stan, husens röda tegel och värmeverket ger tillsammans en målande bild av Ålidhem, 

ett område han kallar för tjusig och att ”vi trivs att bo”. Gemenskapen är tydlig i hans text, 

alla i området hör ihop, är en grupp och det är ingen som sticker ut. Gemenskapen som flera 

av mina informanter lägger tonvikt på (se under rubriken nedan). 

 I och med att han skildrar vardagslivet skildrar han också identiteten hos ålidhemaren. 

Han använder ett Vi i texten och talar som om han riktade sig både mot en utomstående och 

som mot en som bor där. En rad i sista stycket låter: ”En del kan rynka näsan, men det är här 

vi lever” och med den fångar han auran som omgav Ålidhem. Flera av mina informanter 

nämner samma sak och det tar jag upp under nästföljande rubriker. 

Mångkultur 

Ordet mångkultur associeras i första hand av de flesta tror jag med etnicitet och nationalitet. 

Att som i det här fallet, när det handlar om ett bostadsområde, finns det en stor blandning av 

människor med olika etniska och nationella tillhörigheter i omgivningen. På Ålidhem fanns, 

och finns fortfarande, en blandning av alla möjliga grupperingar. Som jag nämnde i 

inledningen består Ålidhems befolkning av allt från studenter, förvärvsarbetare och 

arbetslösa, lågutbildade och högutbildade, barnfamiljer och ensamstående, Sverigefödda och 

utlandsfödda. Calle säger att mångkulturen var ett signum för just Ålidhem men även 

Dennis, Sara, Sonya och Lisa beskriver Ålidhem som mångkulturellt. Mångkultur kan 

definieras som en enhet utan tydliga ramar, alltså att som unika enheter förhåller sig 

kulturer7 inom vissa ramar men när olika kulturer tillsammans ingår i en enhet eller 

gemenskap suddas ramarna ut (jfr Alexander 2011:79). Dennis, Sara, Sonya och Calle menar 

att Ålidhem hade en gemenskap trots blandningen av kulturer på området. I deras definition 

ingår inte bara det multietniska utan även att det var blandat klassmässigt, det var inte ett 

homogent område enligt Sonya. Charlotte tror sig ha läst någonstans att en tredjedel av 

Ålidhems invånare har invandrarbakgrund och att det märktes när hon växte upp. Samtidigt 

var det inte någonting hon reflekterade över som barn och la aldrig någon värdering i 

varandras olikheter gällande hudfärg och religion. Hon berättar också att Ålidhem känns 

                                                        
7 Begreppet kultur kan innebära en mängd olika saker. Etnologerna Billy Ehn & Orvar Löfgren 
definierar en typ av kultur som ”koder, föreställningar och värden som människor delar (mer eller 
mindre, medvetet eller omedvetet) och som de kommunicerar och bearbetar i socialt handlande” (Ehn 
& Löfgren 2001:9). 
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förvånansvärt jämlikt jämfört med andra platser hon har varit på, där segregeringen känns 

värre, och att hon fått en särskild inställning till rasism eftersom hon vuxit upp bland 

människor från så många olika kulturer. Det har gjort att hon idag har svårt att höra på folk 

som klumpar ihop människor och ger dem egenskaper beroende på var de kommer ifrån, 

vilken religion de har eller helt enkelt för att de är ”blattar”8 (Intervju med Charlotte 13-04-

05). Tillsammans med att mångkulturen är, enligt Calle, ett signum för Ålidhem säger han att 

också gemenskapen är det. För honom hör dessa två ihop, mångkulturen och gemenskapen. 

Dennis säger att han tror att den mångkultur som rådde på Ålidhem förde med sig en massa 

positiva intryck. Han säger också att han kommer från en familj med en ”mix av arbetarklass, 

akademiker och konstnärer och att det fanns många med liknande bakgrund” och att hans 

”politiska ståndpunkt i att värna om det sociala skyddsnätet och samhällets ansvar för de 

med små medel” (Intervju med Dennis 13-04-17) till viss del kommer från hans uppväxt. 

Inas, som enligt henne själv har lärt sig grundläggande saker om livet och som tog steget ut i 

det svenska samhället på Ålidhem efter att ha kommit från Somalia, säger att hon hade bra 

grannar och alltid fick hjälp av någon när hon behövde det, även om den kunde vara från en 

främmande människa. Gemenskapen verkar genomsyra hela bostadsområdet. 

 Flera av mina informanter talar alltså om en mångkultur, både i kulturell som i 

klassmässig mening och de lägger alla tonvikt på att detta inte gjorde någon annan 

annorlunda på ett negativt sätt, snarare att Ålidhem präglades av en gemenskap, precis som 

Arvidssons sångtext antyder. Intressant är också att Jimmy inte alls nämner varken 

mångkulturen eller klasskillnaderna. Kanske är det så att det för honom är så naturligt och 

”vanligt” att han inte finner sig nödgad att alls ta upp det. 

 Den gemensamma kulturen är det som utgör grunden för sammanhållningen i ett 

samhälle (Stier 2003:66). Kanske kan mångkulturen ses om en enda övergripande kultur och 

att det är den i Ålidhem som gjort att gemenskapen är så påtaglig i mina informanters 

berättelser. 

Ålidhem vs. Ersboda 

Ersboda är ett annat bostadsområde i Umeå och som i många avseenden liknar Ålidhem 

förutom att det inte är ett miljonprogramsområde. På frågan hur Sonya ansåg att Ålidhems 

rykte var när hon växte upp jämför hon områdena: ”är Ålidhem värre eller är Ersboda värre 

liksom är det så där ... killar som ska bråka eller typ ... hänga ute och hålla på” (Intervju med 

Sonya 13-03-21). Hon tar här avsteg från den bråkiga gruppen killar, det var inga hon själv 

kände en gemenskap med när det kom till just det här. Calle var en av de som ”drog runt till 

                                                        
8 Skällsord om invandrare eller utlänning (www.spraknamnden.se). 
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andra områden och slogs i Ålidhems namn” (Intervju med Calle 13-04-26). Stier talar om att 

identiteter ofta är kopplade till platser. Det kan handla om allt från territorier, länder eller 

regioner till städer eller områden (2003:76). Områdesidentiteten är i Ålidhemsfallet tydlig 

bland mina informanter, mer hos vissa, mindre hos andra, och för Dennis ”känns det 

fullständigt naturligt att säga att [han] är Ålidhemare” (Intervju med Dennis 13-04-17). Att 

kalla sig själv ålidhemare är också en definition av ett icke-vara, här till exempel att inte vara 

en Ersbodare. Att tala om Ålidhem vs. Ersboda kan vara en distinktion, motpoler, av 

etnicitet. Sociologerna Abby Peterson och Aleksandra Ålund definierar etnicitet som 

”gruppbildning, kulturell och/eller social gränsdragning mellan ’oss’ och ’de Andra’, identitet, 

känsla av samhörighet” (Peterson & Ålund 2007:16). Känsla av samhörighet kände nog Calle 

och hans kompisar då de slogs i Ålidhems namn, de tillsammans representerade Ålidhem. 

Genom att utåt sett på något vis försvarade Ålidhem uppehöll de ryktet som ett ”farligt” 

område, upprätthöll de också skillnaden mellan Ålidhem och Ersboda. Att uppleva och 

framhålla skillnad är det som all identitet ytterst vilar på (Sernhede 1998:93) och här 

upprätthöll ”de bråkiga killarna” skillnaden mellan områdena och dess invånare. 

 Även Jimmy gör skillnad på Ålidhem och Ersboda. Han ansåg att ”Ålidhem upplevdes 

som ett bra område till skillnad från t ex Ersboda som han tyckte ”ständigt hade ett rykte som 

slitet och med hög andel brott” (Intervju med Jimmy 13-05-08). Jimmy har inte uppfattat 

Ålidhems rykte så som andra av mina informanter gjort. Dennis är dock medveten om 

Ålidhems stämpel som slum men anser själv att Umeå under den tiden hade andra områden 

med ”kanske ännu större utmaningar” (Intervju med Dennis 13-04-17) än så. Han nämner 

inte namnet Ersboda men samtidigt talar han om en skillnad mellan områden i staden. Här 

upprätthölls skillnaden mellan Ålidhem och andra områden men endast uttalat istället för i 

handling som Calle och hans vänner gjorde, det är två olika sätt att upprätthålla sin egen 

identitet på det sätt ungdomskulturforskaren Ove Sernhede beskrev. 

Framsteg och utveckling till segregering 

På 1960-talet var de nya områdena en del av en symbolvärld som bejakade framsteg och 

utveckling. Från balkongerna högst upp i höghusen kunde verkligheten ses lite från ovan 

just på det sätt som arkitekter och planerare hade sett den när de tillverkat modeller för 

hur miljonprogrammen skulle se ut (Ericsson, Molina & Ristilammi 2002:26). 

 

Ålidhem är ett miljonprogramsområde, precis som vilket annat sådant område som helst i 

Sverige. Även Ålidhem ingick i det som sägs i citatet ovan men vad hände sen? Vem som helst 

som har hört talas om miljonprogramsområden känner nog också till stigman som är 

kopplad till dessa. Utan att reflektera över varför eller fått frågan kring det så pratar 
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Charlotte om segregering och menar att Ålidhem är ett segregerat område. För henne är det 

bara så. Och med segregerat menar hon i bemärkelsen ursprung och ekonomi. Hon gör 

området till en egen självagerande aktör då hon säger att ”Ålidhem har gjort en grej av, 

skapat sin identitet, genom att ha en stor mängd invandrare och studenter” (Intervju med 

Charlotte 13-04-05). Men ett bostadsområde i sig självt kan inte agera på egen hand, utan 

kanske är det som Mead uttrycker det, för att sociala processer ska kunna fortgå krävs ett 

samförstånd hos individerna som ingår i samhället och att det därmed inte är en process som 

fortgår av sig själv (Mead 1976:186). Det kan liknas vid teorin om leken och spelet, att i en 

social process ingår spelregler som samhällets individer måste förhålla sig till. Ålidhem som 

aktör är egentligen invånarnas interaktion med varandra, samförståndet enligt Mead, och 

som utgör den sociala process som i det här fallet skapat delen av Ålidhems identitet som 

spelar på ”grejen” att ha en stor del invandrare och studenter. Urban Ericsson, Irene Molina 

och Per-Markku Ristilammi fortsätter sin redogörelse för miljonprogrammens historiska 

gång: 

 

Att ha en rationell överblick var det som värdesattes allra högst i den moderna 

planeringen och inflyttarna kan ses som pionjärer i fullbordandet av ett modernt 

samhällsprojekt [...]. När denna modernitet, i skiftet mellan 1960- och 1970-tal, tappade 

sin utopiska laddning, kom dessa områden istället att ses som passiviserade sovstäder i 

industrisamhället. Därefter, en bit in på 1980-talet, kom de stigmatiserade 

miljonprogramsområdena allt mer att bli till symboler för det icke-svenska (Ericsson, 

Molina & Ristilammi 2002:26). 

 

Går vi tillbaka till vad Arvidsson skrev i sin sångtext skriven kring 1980: ”På Umeverk9 och 

Umedal10”, stämmer föregående citerade författares beskrivning, att 

miljonprogramsområden var placerade i industrisamhällen, och som mina informanter 

beskriver Ålidhem, med dess mångkultur, en indirekt beskrivning av ett icke-svenskt 

samhälle, eller i alla fall, ett samhälle där det ”svenska” inte uppfattas som det mest 

”normala” eller mest ”vanliga”. 

 Med uppbyggandet av miljonprogrammen gjordes en satsning med att modernisera 

samhället, målet var att ge den svenska befolkningen värdiga bostadsförhållanden och att 

genom ras- och socialhygieniska skäl övervinna främlingsfientlighet och rasfördomar. 

Kulturell skillnad ansågs helt enkelt problematisk och samhället skulle göras monokulturellt 

(Eriksson, Molina & Ristilammi 2002:26). Men efter att ha intervjuat mina informanter och 

även reflekterat över min egen ålidhemaridentitet, har resultatet snarare blivit att det är det 

                                                        
9 Volvo Lastvagnar 
10 Mentalsjukhuset på Umedalen 
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heterokulturella som är en stor och viktig del av Ålidhems epitet och gemenskap, än att 

miljonprogrammet skulle ha eliminerat olikheterna.  
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De Andra – sanningens budbärare? 

Jag vet vem jag är eftersom jag vet vem jag inte är 

I Trollkarlens hatt, skriven av Tove Jansson (1968), har Trollkarlen tappat bort sin hatt och 

karaktärerna i Mumindalen hittar den. Hatten är ingen vanlig hatt utan fylls den med vatten 

förvandlas det till hallonsaft, myrlejonet förvandlas till en igelkott och äggskal blir små mjuka 

och ulliga moln, moln som mumintrollen till och med kan sitta och åka på. Innan hattens 

förmågor hade blivit kända för mumintrollen lekte de kurragömma och Mumintrollet gömde 

sig i hatten. Efter ett tag blev han rädd att de andra skulle tröttna på att leta och kröp själv ur 

hatten och sa ”Tittut!” (Jansson 1968:29). De andra reagerade dock inte som Mumintrollet 

tänkt sig utan de stirrade bara undrande på honom och ville att han skulle presentera sig. 

Han förstod inte varför de höll på som de gjorde. Han trodde efter en stund att det var en ny 

lek de kommit på och han presenterar sig själv som Kungen av Kalifornien. De andra trodde 

förstås att han verkligen var Kungen av Kalifornien då de såg en helt annan figur än 

Mumintrollet, nämligen ett spökdjur, ståendes framför dem. De blev till och med arga på 

honom när han, i tron att de lekte, skämtade om sig själv (om Mumintrollet, inte om honom 

som spökdjur för det visste han inte att han förvandlats till). Efter ett tag, när Mumintrollet 

ville att leken skulle sluta, blev han förtvivlad när de andra inte verkade tro honom när han sa 

att han var Mumintrollet, ”Men jag är Mumintrollet! Utbrast han förtvivlad. Tror ni mig 

inte?” (Jansson 1968:32). 

 Vad som händer i historien om mumintrollen och Trollkarlens hatt är att Mumintrollets 

vänner betraktar honom utifrån hans yttre attribut och tillskriver honom andra värden än de 

han tillskriver sig själv, för dem var han inte Mumintrollet. Som Jukka Laajarinne skriver i 

”Mumin och tillvarons gåta” – en filosofisk analys av Tove Janssons sagovärld, ”är vi [för 

andra] vad vi ser ut att vara, vad vi säger och vad vi gör – inte vad vi själva upplever att vi är” 

(Laajarinne 2011:118). Mumintrollet upplevde sig som Mumintrollet, inte som det spökdjur 

de andra såg honom som. Som tur var förvandlades Mumintrollet tillbaka till sig själv men 

som i fallet Ålidhem och dess yttre förväntningar och tillskrivelse av värde var det lätt för 

Dennis att ”ta till sig områdets rykte och epitet” (Intervju med Dennis 13-04-17) istället för 

att motarbeta det. Att motarbeta eller anpassa sitt ”jag” är enligt Mead en antingen eller-

fråga som individen måste välja mellan (Mead 1976:144). Dennis valde att anpassa sig efter 

och godta vad Andra förväntade sig av honom som ålidhemare medan Casper idag 

motarbetar förväntningarna genom att inte skryta över varifrån han kommer. Det kan dock 

vara svårt att välja bort de egenskaper som av omgivningen tillskrivs ålidhemaren. Andra har 
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en uppfattning om och tar anspråk på ett vetande om invånarnas kollektiva egenskaper och 

kan därför vara svårt att välja bort i mötet med dessa Andra (Pripp 1999:43). 

 

Genom den identitet som jag tillskrivs ger andra mig en tillhörighet. Genom min identitet 

kan jag, om den bekräftas, förnimma en tillhörighet [---] Att jag upplever mig vara en 

annan än den jag betraktas som, kan vara problematiskt (Wrangsjö 2006:128). 

 

För Casper är ålidhemaridentiteten inte viktig och känner därför inget behov av att känna 

tillhörigheten med andra ålidhemare endast grundat på bostadsområde så kanske är det ett 

försök att slippa undan den tillskrivelsen av egenskaper Casper försöker sig på då han inte 

skryter över vilket område han kommer ifrån. 

Lika olika, olika lika 

Jag har nämnt att flera av mina informanter betraktar Ålidhem som mångkulturellt och jag 

har också tagit upp den uppfattade gemenskapen mellan vissa ålidhemare. 

 När jag sökte efter informanter till uppsatsen var mitt enda kriterium att personen skulle 

definiera sig själv som ålidhemare. Alla mina informanter gör alltså det och det är intressant 

att betrakta hur de i intervjuerna hoppar mellan att anta sig rollen som ålidhemare och att 

främmandegöra sig för begreppet. Till exempel Lisa som säger att ”folk tänkte att vi var 

farliga” (Intervju med Lisa 13-03-27) och i samma mening säger att det fanns de man skulle 

vara rädd för och därmed är hon inte en av Viet längre. Tidigare sa hon också att ”folk som 

kanske var från Ålidhem eller gick på Ålidhemsskolan var ... gangsters liksom” (Intervju med 

Lisa 13-03-27). Hon själv gick på Ålidhemsskolan, räknar hon då in sig själv som en av dessa 

gangsters när hon säger så? Eller är det en definition som kommit utifrån och som hon inte 

identifierar sig med? Det kan mycket väl vara möjlig då flera av informanterna också 

benämner Ålidhem som ett hood eller ghetto, någonting som Ålidhem anses vara av både 

dem själva och av utomstående. Alla mina informanter är enskilda individer och alla är vi 

olika i många avseenden och att de på olika nivåer tar till sig Ålidhems rykte och status är ett 

resultat av det. Även här ställs Jaget mot en motpol, antingen som De Andra Icke-

ålidhemarna eller som De Andra ålidhemarna, inget annat vore möjligt eftersom ”[n]är ett 

jag verkligen framträder inbegriper det alltid en upplevelse av en annan; det skulle inte 

kunna finnas en upplevelse av ett jag enbart för sig självt” (Mead 1976:145). 

Antingen eller-identitet 

I ett bostadsområde flyttar människor in och ut, befolkningen byts successivt ut men ändå 

verkar gemenskapen som enligt Arvidssons sångtext fanns på Ålidhem på 1980-talet finnas 
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kvar även på 1990-talet. Men hur kan någonting vara intakt fastän befolkningen inte är det? 

Är det likasinnade som söker sig till området och att gemenskapen därför verkar ha samma 

kärna? Mead menar att medvetandets (Jagets) position i samhället är en omedveten process 

där individen i interaktion med andra förändras och blir som de (Mead 1976:144). Är det 

alltså så att genom att de nyinflyttade i området umgås och tar till sig de redan boendes 

attityder och mening förändras den nyinflyttades? Jag från att vara en av De till att vara en av 

Oss/Vi? Meads resonemang syftar på att det är så men det betyder också att identiteten på 

något vis är statisk även om den förändras från det ena och till det andra och följer en slags 

enkelriktad graderingsskiva. Som jag nämnt tidigare är vi alla unika och ett universellt Vi 

finns inte i den grad Mead antyder. Mead påstår som sagt tidigare också att ”hos 

människoindividen är det fråga om att anta de andras attityd och anpassa sitt jag eller 

bekämpa den” (Mead 1976:144). Här, när det handlar om att ta till sig eller motarbeta 

ålidhemaridentiteten och gemenskapen precis som jag tidigare diskuterat att Dennis 

anpassade sig efter vad som förväntades av honom som ålidhemare, antyder Mead att 

identiteten är ett slags antingen eller. 

Viets olikhet 

Men om vi ser på mina informanters beskrivningar av identiteten, både deras egna unika och 

som ålidhemare kan vi se att Meads teori om att anpassa identiteten eller motarbeta den inte 

är helt korrekt. Lisa till exempel definierar sig som en av Viet på Ålidhemsskolan då hon 

säger att andra tänkte att Ålidhemsskoleelever var farliga men samtidigt avskiljer hon sig 

också från Viet eftersom det enligt henne fanns de på skolan som hon gick med och som man 

skulle vara rädd för. Casper å sin sida säger att han inte brukar skryta över vilket område han 

kommer ifrån men fastän han inte gör det, och därmed verkar ta ett aktivt avstånd från 

ryktet, har han också tagit till sig det och gjort det till sitt. 

 I de här korta beskrivningarna framgår hur en identitet inte alltid är antingen eller. 

Varken Lisa eller Casper har ”köpt hela konceptet” med att vara ålidhemare. Även Charlotte 

visar på en olikhet som råder på Ålidhem då hon säger att hon inte värderade hudfärg eller 

religion på barnen olika. Barnen (och andra boenden på området) hade olika hudfärg och 

olika religioner och därmed var Viet inte helt identiskt hos alla, alla hade vi en unik del i Viet. 

Ålidhem som centrumområde 

Att gemenskapen lyckas vara ungefär densamma under så pass lång tid verkar dock vara en 

produkt av Meads teori om ett antingen eller då nyinflyttade verkar ta till sig 

ålidhemaridentiteten och bli en del av gemenskapen. Eftersom Ålidhem har möjlighet att ta 

hand om familjers barn från förskoleålder till att de går ut grundskolan och att området har 

ett eget centrum där maten kan handlas kan det vara en del av det hela, familjerna har 

egentligen ingen orsak att ta sig utanför området (om inte eventuellt för arbetets skull 
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såklart) och därför blir umgänget med näromgivningen mer given. Därmed möter 

assimilationsprocessen11 inga uppenbara hinder och Viet blir ett faktum. Jimmy berättar: 

 

Ålidhem byggdes ju efter det idealet som var då, dvs ett centrum med butiker, skolor 

centralt placerat liksom idrottsplatser. Sedan hade väl nästan varje ”gränd”12 sin/sina 

lekplatser. Huvuddelen av vardagen skulle man ju kunna spendera på sitt område utan att 

åka därifrån annat än för att jobba. Och som barn behövde man knappt alls åka därifrån, 

annat än till vissa träningar. Just det här med tiden inbillar jag mig hade betydelse, det 

var enkelt att vara spontan och man behövde inte ta bil/buss för att hitta på något. 

Lekkamraterna fanns på Ålidhem, alla hade nära till varandra och man följdes åt på 

samma område och nästan samma klass hela vägen från åk 1 till 9 (Intervju med Jimmy 

13-05-19). 

 

Jimmy säger att egentligen allt kunde göras på Ålidhem förutom möjligtvis att jobba. Att 

lekkamraterna fanns på området gjorde att umgänget med andra barn i andra områden 

kanske inte förekom så ofta och därmed fick gemenskapsbyggandet gro fritt bland barnen 

och mötte inga större hinder. Att gemenskapen är så pass djup är alltså kanske inte så 

konstigt då barnen kunde följas åt från barnsben till ungdom och nästan vuxen ålder. 

                                                        
11 Assimilation betyder att det pågår en envägsanpassning, att det är inflyttaren som formas in i de 
befintliga normerna och värderingarna (Mlekov & Widell, 2003:132; jfr också Dahlström 2007:39) i 
gruppen och att gruppen inte anammar något från inflyttaren. 
12 Nästan alla kvarter på Ålidhem heter någonting med –gränd. Till exempel Matematikgränd, 
Geografigränd, Språkgränd, Biologigränd och studentkvarteren Pedagoggränd, Fysikgränd och 
Historiegränd. 
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Vad är en ålidhemare? Avslutande 

diskussion 

Ghettoinvånarnas gemensamma identitet bygger på utifrån-definierade och självupplevda 

likheter dem emellan, men även på upplevda skillnader gentemot det omgivande 

samhället. Ghettot ligger till grund för en ”vi-och-dem-distinktion” som verkar 

sammanhållande för ghettoinvånarna och det omgivande samhället. Utifrån distinktionen 

formar och upprätthåller ghettoinvånarna en kollektiv etnisk identitet som ger 

individerna en känsla av unicitet, samhörighet och trygghet (Stier 2003:78f). 

 

Citatet ovan är i sig självt en bra sammanfattning av det jag skrivit och vad en 

ålidhemaridentitet handlar om. Ålidhem som ghetto är en uppfattning som delas mellan 

invånarna men också en mening som tilldelas området av samhället utifrån. Någon av mina 

informanter tillhör ett gäng som försvarar Ålidhem och slåss i Ålidhems namn medan andra 

tar avstånd ifrån dessa, någon försöker vara ”farlig” medan någon annan berättar att det 

finns de som man ska vara rädd för samtidigt som hon berättar att andra tycker att hon 

tillhör ”de farliga ålidhemarna”, en definition som över lag gällde alla ålidhemare. Vilket 

område som är värst av Ålidhem och Ersboda är inte utrett men diskussionen finns. 

Brandlarmen gick igång på skolan som även bombhotats, fast detta sågs inte som någonting 

onormalt och konstigt, det bara var så, man fick ju i alla fall gå hem. 

 Mina informanter, idag vuxna, hanterade som unga tillskrivningar av ålidhemaren på 

olika sätt. Alla pratar utifrån ett Vi och De-perspektiv där Viet och Deet skiftar hela tiden. Det 

största Viet som framkommer i min analys är Viet som ålidhemare. Det Viet är också det Vi 

som hela tiden finns med och som mina informanter aldrig tar avstånd ifrån. Ändå är alla 

mina informanter så olika som individer och beroende på vilken kontext de befunnit sig i 

under uppväxten har också deras identitet utvecklats på olika sätt. 

 Mångkultur och gemenskap är någonting som flera av mina informanter pratar om och då 

inte som en mångkultur i meningen att det är många olika kulturer på samma plats utan att 

alla dessa olika kulturer tillsammans bildar en enhet och som utmynnar i en gemenskap. Att 

det inte handlar om kulturer i etnisk eller ursprungsbemärkelse är tydligt, här ingår även 

mångkultur i klass då Ålidhem bestod av invånare av en mängd olika samhällsskikt, inte bara 

i området i stort utan även i vissa familjer. Dennis familj bestod av ”en mix av arbetarklass, 

akademiker och konstnärer” (Intervju med Dennis 13-04-17) och han säger också att det 

fanns många med liknande bakgrund. Denna mångkultur var enligt flera informanter det 

som gjorde Ålidhem till Ålidhem, området som de alla identifierar sig med. Calle pratar om 
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en gemenskap och ett brödraskap som någonting unikt, någonting sällsynt i Norrland men 

med detta också möjligtvis en koppling till andra miljonprogramsområden i södra Sverige. 

Miljonprogrammens stigmatisering gör sig tillkänna genom en förnimmelse då de flesta av 

mina informanter förhåller sig till tillskrivelsen av värde som gjorts av utomstående, 

tillskrivelsen av ett mindervärde. 

 Att identiteten inte är statisk är också någonting som min analys har kunnat konstatera. 

Eftersom vissa informanter hela tiden tar olika stora avstamp i sin ålidhemaridentitet visar 

det på att identiteten inte är statisk men att tillskrivelsen av värde från omgivningen är viktig 

för att kunna veta vem man är och det är exemplet om Mumin ett bra exempel på. 

 Så vem är en ”riktig” ålidhemare då? ”Inom gruppen möjliggör [ålidhemaridentiteten] 

känslor av samhörighet och gemenskap. [Och den] hjälper den egna gruppen att upprätta och 

vidmakthålla gränser gentemot andra grupper” (Stier 2003:58), på samma sätt som Calles 

eventuella känsla av samhörighet med andra miljonprogramsområden. 
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Sammanfattning 

Studenter är inga som inkluderas i definitionen av den ”riktiga” ålidhemaren. De är ”scary” 

och blir offer för kickande ungdomar, ungdomar som levde för Ålidhem och som var 

Ålidhem. Både invånarna själva och samhället utifrån definierade området som ett 

ghetto/hood och med den definitionen kom också definitionen av ålidhemaren som gangster 

och ”farlig”. En definition som någon tog till sig, någon försökte ta till sig och några som tog 

avstånd från men ändå en definition som togs som någonting som stämde in på en 

ålidhemare utan att alls antyda ett ifrågasättande. 

 Identiteten är en process och inte någonting statiskt. Det finns två olika sätt att ”testa” en 

identitet på. Det första är att leka och här vet alla medverkande att identiteten bara är 

någonting tillfälligt. I det andra sättet, genom spelet, testas identiteten mot samhället. Om 

den tillmötesgås utan några ifrågasättanden utan godtas från omgivningen är det också en 

identitet som kan ”bli” ens identitet. Att testa olika identiteter är ingenting ovanligt men som 

i exemplet ålidhemaren som ”farlig”, att vara ”farlig” är en egenskap som bara fungerar om 

både tillskrivelsen utifrån och min egen tillskrivelse stämmer överens. 

 Gemenskapen som finns bland de som definierar sig som ålidhemare är någonting som 

utgör själva kärnan i området. Ålidhem är inget homogent område beträffande både klass och 

ursprung men istället för att med detta skapa splittring skapar det istället en gemenskap, en 

gemenskap som kanske är någonting gemensamt med andra miljonsprogramsområden. Dock 

finns det ett annat område i Umeå som omges av rykten, Ersboda, men det är inget område 

ålidhemaren likställer sig med utan istället definierar som en Annan. 

 Uppbyggandet av miljonprogramområden var till en början ett moderniseringsprojekt, ett 

projekt som skulle utmynna i en monokultur och sudda ut skillnader mellan människor. Men 

projektet slutade med någonting helt annat, en massa områden som istället blev segregerade 

och omgavs av en stigmatisering. 

 Tove Janssons mumintroll får här ge ett exempel på hur yttervärdens tillskrivelse av 

identitet inte är någonting man kan bortse ifrån. Mumintrollet blev förvandlat till ett 

spökdjur utan hans vetskap och han blev förtvivlad när hans vänner och familj inte ville 

förstå att han var Mumintrollet. Här kommer Meads definition av identiteten som ett 

antingen eller, att en identitet måste godtas eller motarbetas. Detta är dock en teori som inte 

håller då mina informanter både kliver in i ålidhemaridentiteten men samtidigt kliver ur den 

när det gäller vissa både yttre men även egenhjälpliga värdetillskrivningar. Men Meads teori 

överensstämmer ändå till viss del då gemenskapen på Ålidhem byggs upp. Gemenskapen 
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verkar ha funnits länge då Alf Arvidsson beskriver den i sin sångtext skriven i början av 1980-

talet men som också finns kvar på 1990-talet och i talet om området hos mina informanter. 
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