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Perspektiv på att leva och arbeta i Rågsved

• I detta dokument har vi sammanställt de perspektiv som framkommit i 160 
intervjuer om hur det är leva och arbeta i Rågsved. 

• Intervjuerna har genomförts under perioden november 2020-februari 2021 
med dig som bor eller arbetar i Rågsved samt dig som är politiker eller 
tjänsteperson och arbetar med frågor som rör stadsdelen.

• Totalt har 160 personer intervjuats, 115 som boende i Rågsved och 45 
som personal, politiker eller tjänstepersoner. 47 barn och ungdomar har 
intervjuats. Vi har pratat med lika många kvinnor som män. Intervjuerna 
har genomförts på svenska, arabiska och engelska. 

• Det som framkommit utgör ett underlag för bildande av arbetsgrupper. 
Genom arbetsgrupperna ska boende, föreningar och tjänstepersoner från 
kommunen, polisen, bostadsbolag tillsammans arbeta fram förslag till 
åtgärder för fortsatt utveckling av Rågsved. 

• Arbetsgrupperna ska genomföras under vår och försommar 2021. 
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Inget av det som finns med i denna 
rapport ska betraktas som den enda 
sanningen, utan är underlag för de 

fortsatta samtalen i arbetsgrupperna. 

Du behöver inte vara överens om allt 
som står här, det kan ju vara någon 

annans perspektiv på frågan. 

EÅV 2021/194-2



Vad är syftet med medborgardialogen? 

v Vi kan alla bidra

v Ingen av oss har hela bilden

v Ingen av oss har alla svar

v Vi behöver arbeta på både kort och lång sikt 

v Vi behöver göra mer av det som är bra och åtgärda det som inte fungerar

v Vi måste göra rätt saker och vi behöver göra det tillsammans 
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Teman i sammanställningen

Det som har kommit fram i intervjuerna har samlats i sju olika 
teman:

1. Att vara ung i Rågsved idag
2. Frivilliga krafter i Rågsved
3. Hur trivs vi i Rågsved?
4. Utemiljön och centrum
5. Ansvar för förändring – vilka gör vad?
6. Droghandeln påverkar Rågsved
7. Vem bestämmer vad som är ok i Rågsved?

EÅV 2021/194-2



 1 Att vara ung i Rågsved idag
• Jag tycker att det är tryggt alla känner alla. Har bott här nästan hela 
mitt liv.

• När vi förklarar att vi känner oss bortprioriterade, så bryr dom sig inte 
heller, då känns det bortkastat. Varför ska vi lägga vår tid på 
någonting, när dom inte ens lyssnar!? 

• Mina kompisar bor i andra områden. Jag träffar dom på helgen under 
dagtid hos dem. Det är tryggare där. Dom har aldrig hälsat på i 
Rågsved. Jag tror att dom tänker att Rågsved inte är en sådan bra 
plats. 

• Vi känner att vi inte kan påverka i Rågsved på något sätt. Alla som 
jobbar på Rågsveds fritidsgård är från området eller känner folk från 
området, de som jobbar pratar inte med oss och vi känner inte oss 
välkomna. Det är alltid massa killar där som är i grupp och som 
lyssnar på deras konstiga musik eller lägger kommentarer om oss på 
något sätt, ingen på gården gör något. 
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 Att vara ung i Rågsved idag
• Och en gång på väg till fotbollsträningen var det en som hade blivit 
knivhuggen och det var polis där.

• När man är tjej så finns alltid de där tankarna. Oavsett var man är. 
Man kan bli överfallen. Grejen är, du har det alltid i tanken, men om 
det är någonstans jag är trygg så är det ändå här. Jag tänker att 
främmande människor skulle kunna hoppa på mig. Men dom som 
hänger här, dem vet man om, det är inte främlingar. Man har sett 
dom hela sitt liv. 

• Jag har främst tränat tjejer. Det handlar också om saker man får med 
sig hemifrån. Det kan vara olika kulturer och så… Jag tycker mig se 
att killarna tror mer på sig själva. Tjejerna sätter lägre livsmål.

• Det finns inga egentliga jobb i Rågsved. Inga välbetalda jobb i alla 
fall. De ungdomar och barn som växer upp i Rågsved ser egentligen 
mer arbetslöshet än de ser positiv yrkesverksamhet. Det kan färga 
bilden av deras framtid. 
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  Att vara ung i Rågsved idag

• De som sköter skolan och är med i organiserat föreningsliv, de är 
dem som är loosers i dem här områdena. De som är kaxiga och 
håller på med musik och har pengar och är kriminella och kan 
hoppa in i en BMW, dom anses vara kungar. 

• I ett större område finns dem som gillar skolan, några andra som 
gillar sport, ett annat gäng som gillar musik, och så finns det några 
kriminella. Rågsved är inte riktigt så. Antingen är du med 
grabbarna, eller så är du utanför. Du har inte mycket att välja på. 
Du hamnar ganska lätt i det här kompisgänget. Och snart har du 
fastnat i droger, eller våld eller kriminalitet. Man vill inte stå där 
ensam du vet.
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 Att vara ung i Rågsved idag

• Det handlar om säkerhet, dessa unga, dom är framtiden; Det kan 
vara ett demokratihot, att de inte känner tillit till oss politiker, 
samhället osv. Man behöver komma in inte bara i skola, jobb osv. 
Det handlar om integration. Det här kommer kosta oss dyrt om 10-15 
år om vi inte gör något. 

• Det är många barn som lever i utanförskap ex. med föräldrar som 
har 2-3 jobb för att kunna försörja sig. De unga är i stort behov av 
vuxenkontakter. 
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 2 Frivilliga krafter i Rågsved

• Det finns en låga bland människor, hjälpa, utveckla, göra det tryggt. 
Det är så många som bor här som är olika, det är fantastiskt, en 
rikedom, något att ta tillvara på.

• Behöver mer hjälp än en förening som ligger i ett mer välbärgat 
område. Det är andra förutsättningar här. Vi måste erbjuda samma 
utbud men har fler utgifter eftersom vi har större behov av att arbeta 
uppsökande. Föräldraengagemanget är lägre, både okunskap om 
krav och förväntningar på deltagande i föreningsliv men även 
svagare ekonomiska resurser; ensamstående, stora familjer etc.

• Resurser behövs för att kunna jobba långsiktigt och ha full fokus på 
verksamheten, ungdomarna och kunna göra skillnad, snarare än att 
bara sitta och söka medel för att överleva som förening. 
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 Frivilliga krafter i Rågsved

• Det finns en massa initiativ, men det är inte så att staden hjälper till 
och skapar förutsättningar. Det känns som att staden backar mer 
och mer ifrån området. Snarare neddragningar än satsningar på 
långsiktig verksamhet här. 

• Det uppstår lätt utanförskap vid ex. språksvårigheter vilket medför 
svårigheter att komma i kontakt med det svenska samhället och 
olika myndigheter som då kan leda till myndighetsförakt. Behovet av 
stöd är mycket stort. Vi bygger broar för människor. 

• Samverkan är guld värd för att kunna fånga upp ungdomarna i tid. 
Det finns många föreningar som kan göra bra aktiviteter. Vi borde 
samverka på rätt sätt för att sakta men säkert få de goda krafterna 
att ta över. Tillsammans hitta strategier för att visa att vi är fler som 
är goda
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 3 Hur trivs vi i Rågsved?

• Jag älskar Rågsved, Rågsved har en själ. Det finns en öppenhet, 
det är inte bara min, min, min, utan mer vår. Att jag kan fråga min 
granne om jag behöver något. Så har det alltid varit.

• Rågsved är inte bara slum, getto, utan Rågsved är verkligen ett 
ställe för alla. Vi har musiker, fotbollsspelare, ingenjörer, 
basketspelare, läkare. Det är inte bara kriminella som bor här. Det 
är också människor som gör bra saker, men de får ingen 
uppmärksamhet.

• Är det okej att låta centrum förfalla? Även om det är privatägt? Det 
är ju det första man ser. Känslan av att det är förorten som ingen 
bryr sig om. Även om det satsas mycket på andra ställen, så drar 
centrum ner allt.

EÅV 2021/194-2



 Hur trivs vi i Rågsved?

• Det finns en värme i Rågsved, människor överallt. Människor som 
bryr sig om varandra, om någon är sjuk, har problem, vardaglig 
kommunikation. 

• Tidningar bara målar bara en negativ bild av förorten. Då känner 
människor att de ger upp. Det finns ingen makt att beskriva en annan 
sida. Det finns bra saker men en liten människa kan inte ändra hela 
bilden. Som förälder blir man ledsen.

• Det man ser i Rågsved är väldigt mycket män. Rågsveds samhälle 
domineras av män. Det är i sig en obalans som man kan undra över. 
En skillnad gentemot andra områden. Kan vara så att tjejer känner 
sig otrygga eller så beror det på något annat. 

• Jag känner mig otrygg som kvinna/tjej i området kvällstid pga alla 
våldtäkter. Jag har blivit förföljd flera gånger så att jag knappt vågar 
åka kommunalt längre om kvällarna. 
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 Hur trivs vi i Rågsved?

• Det upplevs som rörigt i Rågsved. Det uppstår stora konflikter runt 
hur många barnvagnar som får komma på bussen. Trots att föraren 
påpekar att det inte är tillåtet så kliver passagerare på med barnvagn.

• Det känns som att vara på en ö. En isolerad plats på ett vis. Många 
människor blir kvar här, det är här man rör sig. 

• Om jag kunde välja skulle jag inte bo här. I Rågsved är det många 
utlänningar som bor, det är både bra och dåligt. Det är ok för mig, jag 
kan trivas överallt, men för mina barn. De kanske inte utvecklar 
språket och deras utveckling hämmas. Det kan bli en nackdel för 
dem, att de inte kommer in i samhället. Förmodligen kommer de 
känna sig mer som svenskar än som afghaner, men om de inte 
kommer in i samhället… 
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 4 Utemiljön och centrum
• Allt jag behöver finns här! Nära till natur och nära till city. Trygg med att 
barnen kan springa fritt utan att korsa bilvägar.

• Det är ganska skräpigt i Rågsved. Det är alla allmänna utrymmen i 
Rågsved, gångstråk och liknande. 

• Det är lätt att ta sig till natur och lekparker. Det finns lekparker som 
ligger i skogsdungar. Bara en sådan sak som att det växer lite 
äppelträd lite här och där, är fantastiskt. Rågsved är inte en 
betongförort, här finns det grönska. 

• I centrum går utvecklingen för sakta. När det är eftersatt signalerar man 
att man inte bryr sig. Om det var finare så skulle människor också bry 
sig mer om området.

• Varför kan inte Stockholms stad köpa tillbaka centrum? Om man köper 
östermalmshallen? Lägger hur mycket pengar som helst på det! Då 
kan man väl lägga lite pengar på Rågsveds centrum, det vore inte mer 
än rätt. 
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 Utemiljön och centrum

• Utegymmet mellan Rågsved och Högdalen är superbra, bra att det är 
gratis. Gör att man träffar andra på lättsamt sätt, hejar osv. 

• Stadsodlingen är superduperbra, som gör tillvaron meningsfull för 
medborgare. Mötte exempelvis en äldre kvinna från höghuset, hade 
aldrig mött henne annars. 

• Det har skett mycket förbättringar i naturreservatet, man har byggt 
groddammar, ställt ut papperskorgar m.m. Nu märker man att det 
kommer fler och fler människor som promenerar i området. Det gör 
stor skillnad om man jämför med de 20 år när det nästan varit folktomt. 

• Jag var med i Löparakademins program. Så jag har varit ute och 
sprungit i reservatet, och det är jättefint. Jag visste inte att det fanns. 
Kanske finns det mer fina platser som jag inte sett. 
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 5 Ansvar för förändring – vilka gör vad?

• En del är besvikna över att polisen inte gör något, de säger att 
”polisen gör för lite”; Samtidigt litar man inte på polisen. Sen, som en 
sade till mig - ”Vi invandrare håller ihop”. 

• De poliser man ser nu, de åker här på parkvägar eller till och med kör 
in i centrum med sin bil och sen kör iväg. Man ser knappt aldrig att de 
kliver ur bilen. Man behöver visa att man vill vara här och bygga 
relationer och engagera sig.

• Alla föräldrar måste vara poliser. Om man vill bo i ett samhälle så 
måste man vara med. Om du bara är tyst så kan det vara din dotter 
eller son som blir slagen imorgon. Alla föräldrar måste prata med 
polisen. Samarbeta med polisen. 

• Det händer inget om man ringer, man kan själv få problem och råka 
illa ut då. Det kommer inte att gå vidare om du själv inte vill att det ska 
gå vidare. Det kommer inte till rättegång – läggs ner om du inte är 
beredd att vittna. Men personen är fortfarande granne till mig. 
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 Ansvar för förändring – vilka gör vad?

• Staden kommer in med en annan problemformulering. Att det finns för 
få poliser, för få bostadsrätter och för många utlänningar underförstått. 
Men vi som bor här vi pratar om andra saker som roten till problemen 
arbetsmarknad, sysselsättning, meningsfullhet. Det är inte fel på oss! 

• Fritidsgården, det är en lång historia, jag vet det… Men det MÅSTE 
finnas en fritidsgård i ett sådant här område, det bara är så! Okej att 
de var tvungna att stänga ner. Men vad göra man då för ungdomarna 
istället? Ingenting!

• Det behövs en samordnad samverkan, för nu är det typ: Fritidsgården 
misslyckas med sitt, skolan misslyckas med sitt, vad gör polisen? Jag 
kan fortsätta för listan blir lång.

• Skolan måste prata tidigt om barnens drömmar. Att det finns många 
vägar till deras mål. Man får aldrig känna att det är kört. För då är det 
så lätt att glida in på fel väg. Visa att det finns hopp. Visa på alternativ. 
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Klicka på STHLM 
bilder för att 
lägga till en bild. 
Om du har en 
egen bild, klicka 
direkt på ikonen 
som visas i rutan 
här till vänster på 
sidan.

 Ansvar för förändring – vilka gör vad?

• Borde börja förebygga våld i skolan tidigare, redan i 4-5: an, 
åtminstone i 6:an. Klimatet är hårt bland ungdomar redan i 
mellanstadiet. I högstadiet är det för sent.  

• Både Rågsvedsskolan och Snösätraskolan är destruktiva. Personalen 
är inte engagerad och har fokus på fel saker. De hinner heller inte mer. 
Fokus ligger på att stoppa saker som händer istället för att arbeta 
förebyggande. De använder inte lågaffektivt bemötande. 

• Barnen förvaras, det förekommer våld på skolgårdarna. Det finns barn 
som inte vågar gå till skolan. Barnen är som problem som ska lösas. 
Och det skylls på socioekonomiska svårigheter. 
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 Ansvar för förändring – vilka gör vad?
• Många föräldrar behöver en ”social GPS” som kan förklara, förtydliga 
hur skola och socialtjänst bl.a. fungerar.

• Socialtjänsten skickar hem brev till föräldrar att de ska komplettera 
ansökan. Föräldrarna förstår inte informationen.

• Ser att satsningar kommer och går och att inget består, idrottslots, 
ungdomscoach, satsningar på fritidsgården. Tror att det skapar 
besvikelse bland människor med tillfälliga satsningar. De vågar inte tro.

• Ganska många föräldrar inser inte sin roll. De har uppmärksammat att 
det är skillnad mellan tjejer och killar men de ser det inte som ett 
resultat av deras hemmiljö. De tänker att tjejer är mer ömtåliga och 
känsligare. Vi pratade om det senast idag, blir lite frustrerande. Men 
jag har vant mig nu, försöker inte ändra dem.
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 Ansvar för förändring – vilka gör vad?
• Rågsved är som en sluss för flyktningar, och det är inte lätt för 
föräldrarna att ta tag i allting. Man har inte mycket hjälp eller vägledning, 
man får klara sig själv.

• Vi vill att de ska komma ut, lära sig språket, få jobb, veta vad jobbtorg är 
så de kan få hjälp, osv. Vi vill ju fortsätta den förändring vi startat genom 
att komma hit, genom att komma in i det här samhället. Vi kan inte 
stanna i det gamla livet, vi måste fortsätta även här. Det finns folk som 
stänger av. 

• Vi föräldrar måste förstå att vi kommer ha det tufft! Att vi inte kommer ha 
samma ekonomi, samma språk, att man kanske kommer känna sig 
annorlunda i början. Det är inte alla som har den mentala styrkan och 
ger upp. 

• Nu har man hittat sprutor på förskolegården på morgonen. Det är 
knarkare som sitter där på natten. Tänk om något barn tar sprutan. Det 
är hemskt! - Sånt måste anmälas. Föräldrar reagerar inte, anmäler inte. 
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 6 Droghandeln påverkar Rågsved

• Jag tänker på att det kan bli en normalisering, så att det är lätt att dras 
in i. Och det alternativet finns alltid, om det skulle skita sig med jobb 
eller skolan. Det alternativet finns alltid som ett smörgåsbord. Med 
frestelsen av snabba cash. 

• Dem bygger upp en relation med en 10 åring, de kan bjuda på en 
slush, eller bara hänger, det behöver inte vara att de gör någonting, 
men sedan har de redan byggt upp en relation när barnet blir äldre 
som de kan utnyttja.

• Det här är ju killar som ska vara i en trygg miljö, i skolan, på 
fritidsgården.  Nu står dem istället i centrum i flera timmar varje dag… 
hur stark du än är, när du har varit där tillräckligt många timmar och 
dagar, månader, så blir du tillslut påverkad. Det är lätt att hamna fel.  
Först säger man nej, sen tillslut säger man ja till en liten grej - som 
leder till nästa grej… Även om det är en fin kille med en bra familj, så 
kommer du att påverkas av din miljö.  
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 Droghandeln påverkar Rågsved

• Det är människor som kommer utifrån nu för att köpa droger. Det är 
den nya plattan, alla vet det.

• Droghandeln/användningen tar fart i området, det är skrämmande 
som förälder. Drogförsäljningen har flyttat från centrum till bollplan 
och pågår när 10-åringar tränar fotboll 50 meter därifrån.

• Jag tänker inte att det påverkar mig, eller människor i min närhet. 
Det är ingen stor oro, jag tror inte man skjuter människor för att det 
är kul. Droghandeln påverkar inte oss. Vi går förbi. Det är normalt, 
inget vi tänker på. 
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 Droghandeln påverkar Rågsved
• Killarna som sålde vid tunnlarna i centrum har flyttat till fotbollsplanen, 
när polisen satte dit kameror. Det är lite värre för det är så många 
familjer och barn på aktivitetsytan. De kommer dit för att leka och ha 
kul, och nu kan de istället bli offer för gängkriminaliteten.

• Är medveten om drogförsäljningen, men tidigare var den en 
”ickefråga”. Har inte begränsat mig tidigare. Men för ca 10 år sedan 
blev det tydligt att småbarn sålde knark. Blev illa berörd och samtidigt 
uppgiven. Svårare att ignorera sedan jag fått barn, eftersom de säljer 
knark i lekparken.

• Generellt startar det i 10-12 års åldern. Ofta handlar det om 
bekräftelse, att de inte riktigt får det hemifrån. Ungdomarna får klara 
sig själva och på något sätt dras in i umgänget där de blir sedda och 
behöver hävda sig. Att bruka ett dåligt språk och våld är ett sätt att få 
respekt i grupperingen.  
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 Droghandeln påverkar Rågsved 

• De bryr sig mycket om pengar… Om några år vill de ha en schyst 
klocka eller nåt dyrare. När de tänker på ett bra liv är det de tänker 
på. De flesta i 13-18 års ålder har gett upp om skolan eftersom de 
är ute varje natt. 

• Jag blev väldigt upprörd när en person uttalade sig om droghandeln 
i Rågsved och ifrågasatte omfattningen av den. Om det verkligen 
finns bakgrund för anklagelserna eller om det grundar sig i rasism. 
Det sker ju öppet så att alla ser! Då går det inte att låtsats som att 
problemet inte finns. Det handlar inte om att smutskasta Rågsved.
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 7 Vem bestämmer vad som är ok i Rågsved?

• Det är otryggt för att det är några som bestämmer i Rågsved, det är 
inte polisen eller samhället som har makten utan det är vuxna och 
unga vuxna som bestämmer.

• Samhörigheten gör också att tystnadskulturen späds på. Alla vet 
vilken skada det skulle göra om saker kommer fram, eftersom alla 
känner alla. Indirekt ”okejar” man ett beteende som man egentligen 
vill motverka. 

• Så länge inte något händer med de större killarna så tar de yngre 
efter. Att satsa på de yngre kommer inte att fungera så länge inget 
händer med de äldre. Det hjälper inte hur mycket pengar man än 
lägger på aktiviteter, storebror är där och säger: ”Skit i allt de 
säger”.

• Man är rädd att eftersom man saboterar deras affärer så kommer 
de kanske hämnas, sabotera min bil, förstöra för mina barn, såna 
rädslor känner man. De har ju koll på vem man är. 
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 Vem bestämmer vad som är ok i Rågsved?

• De unga vuxna som hänger i centrum bestämmer allt i området och 
har kontroll. De bestämmer över vilka som ska vara ute sent på 
kvällen, genom att ta kontakt med en tjejs syskon/familj/släktingar. 
De berättar att tjejen har varit ute sent på kvällen och att hon har 
börjat umgås med killar som är äldre trots att det inte behöver 
stämma.

• Ungdomarna som samlas ute på torget skrämmer bort 
kunderna. Kunderna som kommer hit går så fort de ser samlingen 
med ungdomar utanför. 

• Många är rädda, de vågar inte prata. De vågar inte prata med oss 
poliser eller säga vad de tycker. De kan berätta för oss men vågar 
inte stå för det och driva det på egen hand. 

EÅV 2021/194-2


