i Luleå. Ett bostadsområde
byggt på sjuttiotalet. Kvarteren likadana, biltrafiken inrutad i praktiska
nät, en förskola var femhundrade meter,
en fotbollsplan av plastgräs och en av
grus, små grönområden mellan parkeringsplatserna. Hus med platta tak, små
fönster och vattenskador. Grillplatser i
söndersprucken cement.
Som bostadsområde erbjuder det
ingen vidare närhet, historisk eller
kulturell förankring. Här finns inga
traditioner, karnevaler eller nämnvärda
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vara tämligen fult.
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Man får frågan hela tiden.
Jag kommer från Luleå … men bor i Göteborg. Det är mitt
svar. Om man ska vara noggrann så kommer jag från PORSÖN
i Luleå men bor på Hisingen i Göteborg.
PORSÖN . En rationell, teknokratisk lösning, byggt på sjuttiotalet. Kvarteren likadana, biltrafiken inrutad i praktiska
nät, en förskola var femhundrade meter, en fotbollsplan
i plastgräs och en i grus, små grönområden mellan parkeringsplatserna. Husen har platta tak, små fönster och vattenskador. Ingen utsmyckning. Skolbyggnaden saknar en
given entré, istället finns där tjugo dörrar att välja mellan.
Grillplatser i söndersprucken cement står oanvända här och
var. Som bostadsområde erbjuder det ingen vidare närhet, ej
heller historisk eller kulturell förankring, det finns inga traditioner eller karnevaler eller nämnvärda idrottslag. PORSÖN
tycks, för de flesta, vara tämligen fult.
Mina föräldrar kom till PORSÖN, och jag lämnade. Och det
är denna flytt som väcker den återkommande frågan. Det är
en bra fråga, socialt kompetent och klädsamt artig, det kan
jag tillstå, det är inget fel på den.
Hur kommer det sig att du bor på Hisingen i Göteborg?
blir följdfrågan.
En rimlig följdfråga vid första anblick, konstig vid en andra.
Är det något att undra över, varför jag bor på Hisingen
när jag kommer från PORSÖN, behöver jag något skäl för en

sådan flytt efter att jag tog studenten? Jag gör som alla andra
artonplussare, flyttar för att inte stagnera. Jag bor inte där jag
kommer ifrån. Det är ju det vanliga.
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Så märkligt det har blivit. Det har inte alltid varit så här.
Men nu har det blivit så.
I ett äldre samhälle hade vi det knappare med resurser och
det mesta gick ut på överlevnad. Man arbetade för att mätta
magarna och man sparade i möjligaste mån för bistrare tider, lappade ihop byxorna och åt mjölmat stora delar av året.
Livet, dess förtjänster och svårigheter, kretsade kring att ha
– det gällde att skaﬀa, behålla, förvalta och föra vidare till
sin nästa. Traditionen, religionen och knappheten skapade
ett kulturellt strävsamhetsideal.
Människor såg sina liv utstakade framför sig utifrån sedan
födseln givna förutsättningar, och man blev vid sin läst, som
det hette. Det gavs inga möjligheter att fladdra iväg på egna
vingar hur som helst. Frånsett fattigdomen tillät inte heller
den lutherska moralen stora personliga utsvävningar, det
värsta som fanns var att förhäva sig, det gjorde man bara
inte. Skulden, synden, långkoket, återanvändningen, motboken, självbehärskningen, Spara och Slösa, bordsbönen,
fliten, sättpotatisen och den uppstekta gröten. Auktoriteten
och kollektivet. Blev det kris så innebar det ransoner och
åtstramningar uppifrån: gengasbilarna under kriget till
exempel. Så var det.
Sedan kom fyra långhåriga killar från Liverpool och ändrade på allt.
Under efterkrigstiden har människor i västvärlden, på
grund av ekonomiska framsteg och förbättrad välfärd, fått
en större social och fysisk mobilitet. Bara för att man föds
på en viss plats i en viss familj innebär inte det att man
måste bo kvar där och ta över föräldrarnas leverne. Vi är
inte längre surrade vid vår läst utan har vidgat horisonten

och ser något annat. Vi vet att vi kommer att överleva,
spörsmålet rör istället hur vi gör det, och detta hur har åtskilliga potentiella svar. I horisonten ser vi en mångfald av
möjliga livsformer.
Livet präglas idag inte längre av att ha för sakens skull,
utan vad detta förfogande över tillgångar innebär för vår
identitet som individ. Vi agerar för att vara eller bli något.
Identitetsarbetet vevar igång redan vid barnsben och går
praktiskt taget på högvarv ända till graven. Vi kan förvänta
oss mer av karriärstegen, hälsan, kärleksrelationerna och
fritidslivet, allt kan bli bättre. Går vi snett finns alltid möjligheten att välja om. Vid behov kan man till och med ändra
den man är. Mycket möda går åt till självreflektion, det är
som om ett evigt utvecklingssamtal maler i våra bakhuvuden. Lycka, fritid, framgång, Idol, upplevelser, lyxkonsumtion, bejakelser, känslor och lust. Yrkesval, semesterplanering, inredningstrender, hemmabioanläggningar, friskolor
och mobilt bredband. Man bör lämna sina föräldrar och
flytta någonstans när skolan är slut, och där träﬀa någon
att älska gränslöst mycket. Detta ser vi, och det är upp till
var och en att göra valen.
Man kan säga att individen har blivit upphettad. Och ingen kommer undan. Det individuella livsprojektet innebär
således inte bara valmöjligheter, det är också en ofrånkomlig
plikt att välja och åter välja.
Det är ett tankesätt som öppnar upp för nya drömmar och
ideal. Men vi kan dessvärre inte förverkliga alla drömmar och
ideal som finns omkring oss. Gör vi ett livsval utesluter detta
val tusentals andra. Och det finns fortfarande, i allra högsta
grad, sociala strukturer som sätter gränser: det finns krig och
ofrivillig global migration och social utslagning som slår hårt
mot människor, kanske hårdare än någonsin. Tankesättet
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står inte i samklang med realiteten. Men trots detta är tankesättet ändå det dominerande. Det påverkar exempelvis hur
man hanterar det orättvisa i att folk fortfarande kämpar för
sin dagliga överlevnad jämte andras lyxkonsumtion, eller det
oundvikliga klimathotet. Social utslagning eller samhälleliga
kriser görs ofta till individfrågor, vilket ytterligare bekräftar
att detta individualiserade, självförverkligande tankesätt är
förhärskande i dagens samhälle.
Mångfalden av möjliga livsformer är alltså fiktiv, men den
påverkar oss ändå. Genom att få oss att jämföra oss i högre
utsträckning är dessa fiktiva möjligheter ändå verksamma
– vi blir trots allt besvikna när vi inte uppnår vad vi skymtar
i horisonten. Situationer där vi förr upplevde att vi ”inte
fick”, upplevs nu som ett personligt misslyckande, som att
vi ”inte uppnår”. Man gör så gott man kan, men drabbas
ändå av statusstress. Så har det blivit.
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Jag är rädd för stagnation. Jag ser den som ett stigma, en
stelhet som börjar vid höften och sedan slår dank i resten
av kroppen och tids nog stelnar hjärtat; jag har sett det
drabba mina föräldrar och det var ingen rolig syn. Så jag
flyr. Jag kan bo varsomhelst i världen, förutom platsen jag
ursprungligen kommer ifrån. Sådan är normen jag föddes
in i. Därför är följdfrågan konstig. Men jag lockar ju fram
följdfrågan eftersom jag att lägger dit en liten paus efter
Luleå och sedan gör en betoning på men.
Jag kommer från PORSÖN i Luleå … men bor på Hisingen
i Göteborg.
Man kan säga att jag, genom språket, förleder personen
som ställt frågan att bete sig konstigt, och att denna sedan
bara är följsam i samtalet, eftersom hon är socialt kompetent och klädsamt artig.
Är det då inte jag som är konstig? Jag kunde väl veta bättre
än att använda språket till lurendrejeri. Jag borde varken pausa

eller infoga ett betonat men, utan bara rakt på, direkt efter
Luleå, länka samman satserna med ett otvetydigt och. Att jag
kommer från Luleå och sedan bor hundratrettio mil bort i
Göteborg är ju nämligen helt i sin ordning, ingen stagnation
där inte, ingen anledning att men:a ihop satserna. Frågan borde
snarare ställas till dem som låter bli att flytta, de egentliga
normbrytarna. Istället borde de som kommer från PORSÖN
och som också bor där i vuxen ålder ta men:et i bruk efter
tillbörlig paus:
Jag kommer från PORSÖN i Luleå … men jag bor kvar där.
Så borde det vara.
Och den rimliga följdfrågan borde då bli:
Varför bor du inte i Göteborg, Stockholm, Malmö, eller
varför inte i Bilbao eller kanske i Umeå? Eller någon annanstans i Luleå, åtminstone? Skurholmen eller Svartöstan är ju
trevliga och genuina stadsdelar, där kunde du ju bo.
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Människorna som bor på PORSÖN kan kategoriseras in i
huvudsakligen två grupper. De som flyttat hit efter arton,
som med ett aktivt steg i livsprojektet har lämnat sin hembygd och sedan hamnat på PORSÖN . Den andra gruppen är
människor under arton. De har inte flyttat hemifrån än.
När skolan sedan tar slut kommer de påbörja det livslånga
självförverkligandet, och de kommer aldrig att bo på PORSÖN
igen trots att det är just de som egentligen har den starkaste
relationen till området. Man kan säga att det på grund av
detta går en spricka i PORSÖN, sprickan ligger någonstans
efter artonårsåldern, och gör att området aldrig riktigt håller ihop.
Befolkningen flyttar ständigt vidare. Alla är upphettade
individer, men ingen hinner värma upp och bota området
från sin plåga innan de är på väg därifrån igen. Ingen hinner borra ner sina rötter och starta hembygdsföreningar,
arrangera internationella matfestivaler eller vad man nu

brukar göra för att skapa den ack så eftersträvansvärda lokala
anknytningen. Det tycks hopplöst. Genom PORSÖN drar ett
korsdrag som tar med sig betydelse och liv. Människor flyttar
ut, nya människor in. De enda mötesplatserna som tas i bruk
är de rödvita busshållplatserna längs bilvägen som skär genom bebyggelsen. Där möts man. Kanske då en återhållsam
nick, kanske något ord, sedan tystnad.
Man kan fråga sig varför man överhuvudtaget flyttar till
PORSÖN . En av de främsta anledningarna är nog att PORSÖN
har den fördelen att det, på grund av den höga genomströmningen, är lätt att få bostad där. Det var därför mina föräldrar hamnade på PORSÖN när de flyttade till Luleå i slutet av
åttiotalet, enbart därför. Det är en av alla dessa stadsdelar
i Sverige som hyser nyinflyttade människor, artonplussare
från andra städer och länder. Det är ett passageområde, en
passage mellan Luleås utkant och innerstad, mellan stadsbebyggelse och bondgårdar, mellan studentliv och arbetsliv,
mellan ursprungsland och nytt land, mellan uppväxt och
livsprojekt, mellan ett liv i en hemstad och ett i en ny.
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Jag säger att PORSÖN är tomt och fult som om det vore en
självklarhet, som om jag kunde avgöra en sådan sak. Kanske
är det en överdrift, men jag får vara hård, det är ju mitt barndomsområde jag beskriver, och då ligger det liksom i min
frigörelseprocess att måla mina hemtrakter i blått. Men det
finns ingen objektivt sann bild av en plats, min beskrivning
är bara ett löv som faller i en skog, det är bara ett av många
sätt att förstå platsen på, och kanske är den sannolik och
träﬀande, så att lövet faller åt rätt håll, men sann, det kan
den inte vara, det går bara inte.
Artonplussaren säger att hembygden är ful och tom, och
flyttar. Oftast bär flytten av till ännu ett passageområde – det
är ju där man får bostad. När jag flyttade till Göteborg hamnade jag först i Tynnered i Frölunda och sedan på Hisingen,
passageområden båda två. Ganska tråkiga områden egentligen, men eftersom jag aldrig tänkt stanna gör det inte så
mycket. Mina föräldrar pratar även de om att flytta snart, om
några år eller så. De vill bli gamla med havsutsikt och mysig
trädgård, brukar de säga.
Man gör ju så. Övertygar sig om att detta bostadsområde
bara är en tillfällig lösning på boendesituationen, och investerar inte så mycket av sig själv där. Den som jobbar på
sitt livsprojekt låter prompt bli att lägga sin tid på ett passageområde. Man är ju liks på väg. Det hela blir en växelverkande process: medan vi som individer är upphettade och
flyttar förblir våra bostadsområden nedkylda, och eftersom
bostadsområdena är så förhärdat nedkylda att vi bara vill
därifrån förblir vi individer upphettade. Kallt ger varmt och
varmt ger kallt.

Jag blickar framåt, utåt. Och bakåt. Målar en nostalgisk
karta över en härkomst som gjort sorti. Det känns vemodigt.
Plötsligt tycker jag om PORSÖN, uppskattar det fula, inser att
dess kyla och tomhet är en del av mig, och jag kramar denna
insikt hårt. På avstånd är det mitt enda egentliga hem. Men
när jag kommer hem på besök tar jag avstånd igen. Jag är
Porsöbo i exil.
Vem är jag och vem ska jag bli.

Tjälen kommer och går, flyttstädning och skolavslutning
likaså. Marken blir bucklig och asfalten spricker, allt tycks
vara satt i rörelse, men ändå denna känsla av att inte komma
ur fläcken. Jag står i en kall värld och jag svettas. Jag är friställd från produktionen och traditionen, alltså fri att flytta
från min hembygd, alltså tvungen till denna flytt för att inte
stagnera, alltså fångad i frihetens järnbur, alltså ofri, alltså
egentligen. Av självbevarelsedrift målar jag mitt gamla hem
i blått, av självbevarelsedrift låter jag bli att måla mitt nya.
Jag är en ambivalent passagerare på väg genom meningslösheter, hänger mellan stationer och tillstånd, lever livet i
limbo. Jag mår sådär. Jag söker.

7

Luleå är en gammal industristad i norr. Stålstad. Gamla
industristäder förändras. Fabriker lägger ner, näringslivet
omformas, produktionen flyttar till låglöneländer och
tjänstesektorn växer, det kallas postindustri. Pressade av
hårda ekonomiska villkor gäller det att fylla de tomma
industrilokalerna med nytt innehåll. Förändringen från
industri till postindustri sker inte över en natt, men går
inte att hindra, och städer som tidigare haft en stor industriproduktion dras in i en märklig konkurrenssituation där
stad ställs mot stad för att locka nya invånare, människor
som förväntas stöpa dammet efter en utflyttad industri till
postindustriellt guld.
Även kommuner tycks stå inför en fiktiv mångfald av
möjliga livsformer, de beter sig som oss individer, upplever
också en ökad fysisk och social mobilitet, svettas, söker. De
kommunala satsningarna handlar inte längre om att ha husrum och försörjning åt alla, utan numera allt mer om att bli
och vara något på världskartan. Jakten på individuell självbekräftelse intensifieras. Luleå kommun vidgar spelrummet, jämför sig med andra i horisonten, och är nu en global
stad som längtar bort från berättelsen om sig själv som den
stelbenta stålstaden som ligger så ini helvete nordligt till att
isarna är borttinade först framåt pingst.
Stålet kan inte längre försörja staden. Man söker vissa
människor som anses bättre lämpade för de postindustriella
villkoren. Kreativa, kallas de, och de sägs kunna göra sand
till guld genom att låta sina kreativa Idéer skapa Något utav
Inget, vilket är eftertraktat i ett kristyngt industrisamhälle.
Men alla ses inte som kreativa människor. Kreativa människor är nämligen en omskrivning av en kulturell medelklass
som finns i till exempel Silicon Valley. Det är i Silicon Valley
som Google ligger, så man fattar ju.
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För att attrahera kreativa människor som finns i till exempel Silicon Valley omformas staden till ett varumärke.
Rent generellt är skillnaden på varumärken och kommuner
många, men den största är nog att där en kommun som Luleå
kan rymma drygt sjuttiotusen ansikten kan varumärket
”Luleå – kommunikationscentrum i norr” bara visa upp ett.
Vad händer då man skapar ett varumärke av en kommun? Jo,
man reducerar stadens motsägelser och dynamik, och pratar
om den som vore den en individ, och ger den ett enhetligare
yttre, lämpligtvis en mer Silicon Valley-aktigare version.
Man lanserar kampanjen Ett förnyat Luleå. Budskapet
lyder: Det går bra för Luleå nu, Luleå har blivit en vinnare!
Men i ekot hör man också den upphettade individen Luleå
ropandes, liksom bedjandes: Snälla, lämna mig inte ensam
kvar här i kylan! Och man inser att tiden då strävsamheten
låg tung som ett vadmalstäcke över landskapet är förbi, då
vi med lutherska förbud gjorde allt för att inte på något sätt
förhäva oss. Och när kommunflaggorna nu hissas enbart
för vinnarna, hänger den kollektiva vimpeln på halvstång,
slokandes i kvällsstiltjen för de närmast sörjande.
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Shoppingstad, turiststad, kulturstad, utbildningsstad, näringslivsstad, kreativitet, Science Park med internationell
spetskompetens, webfönster och glasfasader. Tillväxt. Luleå
är en stad nära kontinenten som samtidigt har ett unikt
klimat för att vara en europeisk metropol – the city of four
useful seasons!
Det är som om man säger: Luleå ligger i Norrbotten …
men också i Europa.
I reklamfilmen vill man verkligen övertyga tittaren om
att Luleå är en metropol, så man zoomar in Kallax Airport
gång på gång – Stockholm bara en timme bort! Man har placerat sig på den stora kartan, nu är berättelsen förnyad och
man mår bra, oerhört bra, tackar som frågar, man har blivit
en vinnare nu.
Men var frågan verkligen ställd? Var det egentligen någon
som undrade, alltså egentligen?
Ja. Det var den upphettade individen ”Luleå – kommunikationscentrum i norr” som ställde frågan åt sig själv: Var
kommer jag ifrån och vem ska jag bli?

I reklambyråernas stadsbild ingår inte PORSÖN s fula platta
hus. Inte heller Hertsön, Tuna, Örnäset, Björkskatan, Lövskatan, Notviken, Lerbäcken eller Stadsön. Inte heller ytterbyarna Avan, Antnäs, Ersnäs, Brändön, Mörön eller Alvik.
Kvar finns några glashus i centrum och en reklambyrå som
står därinne och kastar sten. Det är svårt att känna igen
sin stad, få luleåbor lever i glashus. Folk brukar tycka att
dessa kampanjer är pinsamma och skratta åt det forcerade
varumärket. Och det är klart, vad annat kan man göra.
Ur ett demokratiperspektiv är dessa kommunala reduceringar anmärkningsvärda, hårdraget kan man se dem som
en form av nyliberal planekonomi. Det finns bara en väg,
marknaden har lagt kursen, personröster göre sig mindre
hörda än bolag som Luleå & Company. Tillväxttåget går –
vem har råd att inte följa med?
Skrattet stelnar. Planekonomi? Valmöjligheterna då?
Luleå är inte ensamt att göra så här. Umeå, Malmö, Göteborg, Aarhus, Bilbao, Barcelona, Manchester, listan på städer
som gör detsamma kan göras lång. Borta är det trubbiga
och egensinniga, dynamiken är reducerad till förmån för en
kulturell likformighet med tomma ord som stryker marknaden medhårs. Kampanjerna har alla samma klang. Det är
ironiskt. Städerna försöker sticka ut men eﬀekten blir det
motsatta, och istället flyter de in i varandra på ett abstrakt
plan. Luleå faller på eget grepp och blir som vilken postindustriell stad som helst. Staden friställs från produktionen
och traditionen, och är alltså fri att lämna sin position och
flyta ut bland andra städer, alltså tvungen till detta flytande
för att inte stagnera, alltså fångad i frihetens järnbur, alltså
ofri, alltså egentligen.
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Fast vad vet jag, kanske är det just det som ”Luleå – kommunikationscentrum i norr” vill, alltså vara med. Stängas in i en
järnbur med alla andra. Att man i reklamfilmen zoomar in
flygplatsen – och därigenom framhåller att stadens främsta
marknadsvärde är att man enkelt kan ta sig därifrån – talar ju
sitt tydliga språk. Staden ligger faktiskt så ini helvete nordligt till, och i och med att man nu flyter ihop med Malmö
och Bilbao så blir det ju lite närmare till omvärlden. Kanske
är sammanblandningen i själva verket avsiktlig. Stockholm
bara en timme bort. Det må vara bakvänt, men det faller på
plats.
Enheter flyter ihop på ett abstrakt plan.
Och här finns också en likhet med relationen mellan mitt
och mina föräldrars livsprojekt. Jag flyttade ifrån dem och
trodde i min enfald att det var någon form av utveckling,
när det i själva verket var en upprepning. Vi lever i samma
norm, och den plats jag kom till var den samma som mina
föräldrar mötte när de flyttade. Mina föräldrar bor på PORSÖN, jag på Hisingen. Jag valde samma väg som dem och är
således vid min läst! Samhörighet!
Det finns därför en abstrakt form av lokal anknytning för
mig här på Hisingen (via PORSÖN), och för dem på PORSÖN
(via Hisingen). Det må vara bakvänt, men det faller på plats.
Vi målar dessa tomma passageområden med samma pensel,
räcker över den via Skype. Det flyter ut och tar form, ömsom
hetta och ömsom kyla, som brännmaneter och tegelstenar
i samma behållare, och det faller på plats.

12

En konstant strävan bortåt är inte bara förbannat tröttsam,
utan stört omöjlig. Det går inte att fly. På ett eller annat plan
blir man ändå kvar. Vi borde därför försöka vända blicken,
och se åt stagnationen till, det är ju stagnationen som står
för trygghet och kontinuitet, var finns den? Svaret är enkelt:
Överallt. Vi har den redan i oss, vi behöver bara se till att
uppskatta den mer.
Omfamna den.
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Jag bor här … och jag kommer bo kvar här. Jag arbetar på
dagarna, jag handlar på vägen hem, och efter arton sitter jag
inomhus hemma där jag bor. Då matpriserna går upp är det
jobbigt och då altanen tinar fram är det skönt. På sommarn
gillar jag uteservering och vart fjärde år är det Fotbolls-VM.
Mamma bara en armlängd bort. Jag söker ingen förändring.
Så här är det.
Anders Teglund
Kvilletorget, Hisingen
2010
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