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Abstract

In this qualitative ethnological study I explore the local development work undertaken by the 

municipal Botkyrka, located south of Stockholm. The material is primarily based on the municipals 

development programs and interviews with officials from the municipal working with local 

development. Their work is primarily based on achieving sustainable development in various 

problem areas such as education, unemployment, urban environment, climate change. My aim was 

to investigate how a municipality, with a declared focus on the benefits of diversity, that at the same 

time struggles with unequality (in regard to ethnic segregation and disparities in income, education, 

employment, housing and health), through its local development work presented its different 

districts. Guided by discourse analysis and postcolonial theory I focused on how the citizens in the 

districts where portrayed and how the physical and natural environment in these where described. 

The result shows that the municipal through its local development work is differentiating the 

districts and their citizens by adopting neoliberal labour market and housing policies, reproducing 

urban planning ideals and ideas regarding national beloning.  

Key words: Botkyrka municipal, local development work, local development programmes, 

discourse analysis, postcolonial theory, citizens, physical and natural environment, neoliberal 

rhetoric/policies            
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KAPITEL 1 INLEDNING

Bakgrund

Hösten 2016 praktiserade jag på Mångkulturellt centrum, en samlingsplats för forskning, utbildning 

och kultur kopplat till migration och mångfald, belägen på Fittjagård i norra Botkyrka. Centret är en 

kommunal stiftelse och får ofta uppdrag av Botkyrka kommun att utföra uppföljningar och 

utvärderingar av kommunal verksamhet. Under min praktikperiod var jag delaktig i en utvärdering 

som skulle undersöka implementeringen av ett kommunalt policydokument. Dokumentet, ”Strategi 

för ett interkulturellt Botkyrka”, är tänkt att verka som en handlingsplan för att säkerställa att 

Botkyrka kommuns alla medborgare, oavsett social, etnisk eller religös bakgrund, får tillträde till 

samhället på lika villkor (Botkyrka kommun 2010b).  

Under utvärderingens gång genomförde jag intervjuer med både politiker och tjänstemän från 

Botkyrka kommun och analyserade dokument som berörde strategin och dess implementering. För 

första gången fick jag en inblick i kommunen Botkyrka. Fram tills denna punkt var mitt intryck av 

Botkyrka främst att det var en kommun tillhörande Storstockholmsregionen där en stor del av 

invånarna inte tillhörde vad som brukar kallas majoritetsbefolkningen. Detta är också den bild som 

dominerar den mediala framställningen av kommunen. Men under utvärderingens gång blev jag 

varse att kommunens geografiska och befolkningsmässiga sammansättning var långt mer komplex.

Den interkulturella strategin ska ses i relation till de samhällsproblem som många av de boende i 

kommunens norra områden erfar på grund av diskriminering och rasism. Kommunen har därför valt 

att fokusera på kompetens, bemötande och mötesplatser i en interkulturell tappning, enkelt 

beskrivet, en slags utveckling av det mångkulturella synsättet på integration, för att säkerställa att 

alla medborgare ska kunna tillgodogöra sig sina rättigheter. Strategins fokus mot de norra 

kommundelarna och de invånare som befolkar dessa gjorde mig intresserad av hur Botkyrka 

kommun förhåller sig till sina olika kommundelar och de människor som bebor dem.  

Det framträdde allt mer att Botkyrka kommun är starkt präglat av en uppdelning i ett norra och ett 

södra Botkyrka. Kommunen har som slogan ”Långt ifrån lagom” och har gjort sig känd både 

nationellt och internationellt för sitt samarbete med organisationer som arbetar för mänskliga 

rättigheter och demokrati. Ett resultat av detta är till exempel framtagandet av den interkulturella 

strategin. I norra Botkyrka ligger miljonprogramsområdena Fittja, Alby, Hallunda och Norsborg 
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som alla sammankopplas med ”invandrarförorten”, ”betonggetton” eller, det idag välanvända 

uttrycket, ”utanförskapsområden”. I det medialt mindre kända södra Botkyrka är associationerna 

ofta helt andra. Här finns centralorten Tumba, där kommunhuset ligger, som oftare buntas samman 

med det gamla stationssamhället Tullinge och landsbygden kring Vårsta än de till bebyggelsen mer 

lika norra förorterna. Det var denna uppdelning mellan norra och södra Botkyrka och det 

skillnadsskapande som jag såg i kommunens förhållningssätt till dem som gjorde mig nyfiken på 

hur de olika kommundelarna i Botkyrka kommun framställs och särskiljs.

För att kunna undersöka detta har jag valt att titta på kommunens utvecklingsdokument för sina 

respektive kommundelar. Dessa är tänkta att verka som samlande styrdokument för utvecklingen i 

områdena och tanken är att de ska genomsyra all kommunal verksamhet i de berörda 

kommundelarna. Botkyrka kommun är indelat i fem områden: Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, 

Tumba och Tullinge. Av dessa områden var det endast Alby, Tullinge och Fittja som hade färdiga 

utvecklingsprogram vid tillfället för min materialinsamling1. I dessa behandlas samhällsproblem 

som berör allt från arbetslöshet och utbildningsmöjligheter till stadsmiljö och klimatpåverkan.   

Syfte 

Mitt syfte är att undersöka hur Botkyrka kommun förhåller sig till och framställer kommundelarna 

Alby, Tullinge och Fittja utifrån de utvecklingsprogram (långsiktiga visionära hållbarhetsplaner) 

som finns framtagna för dessa områden. Genom en dokumentanalys av utvecklingsprogrammen 

samt intervjuer med kommunala tjänstemän som arbetar och arbetat med dessa inom Botkyrka 

kommun vill jag utifrån en diskursanalytisk ansats undersöka hur områdena och de människorna 

som bebor dem framställs samt vilka eventuella skillnader och likheter som framträder.  

Problem- och frågeställningar

På vilket sätt framställs och beskrivs människorna i dessa områden?

På vilket sätt framställs och beskrivs de fysiska miljöer som dessa områden utgör?

I min studie vill jag undersöka hur Botkyrka kommuns områdesbaserade utvecklingsarbete, i form 

av dokument och intervjuutsagor, framställer och beskriver de kommundelar som är i fokus i 

uppsatsen. I jämförelsen mellan de olika kommundelarna och specifikt mellan den södra och de 

norra vill jag visa hur detta görande (konstruerande) särskiljer de olika områdena och vilka följder 

1 Kommunens intention är att ta fram utvecklingsprogram för alla områden och närmast på tur är Hallunda-Norsborg, 
vars program var under framtagning under min materialinsamlingsperiod.
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detta får (representation). Uppsatsen är indelad i två huvudkapitel som analyserar det insamlade 

materialet utifrån kategorierna Människorna och Miljön. Mina två huvudfrågeställningar fokuserar 

därför på vardera ett av dessa områden. I inledningen till de kommande två analytiska kapitlen 

kommer jag därför utveckla problem- och frågeställningarna för dessa och också inleda varje enskilt 

avsnitt med frågor som jag ämnar besvara och som ska hjälpa mig att problematisera syftet och 

huvudfrågeställningarna.       

Tidigare forskning 

Helene Lahti Edmark, som forskat kring insatser i ”utsatta” bostadsområden utifrån området socialt 

arbete, har sammanställt en översikt över nordiska studier som fokuserat på kommunala och statliga 

interventioner i så kallade socioekonomiskt utsatta och, enligt staten definierade, ”segregerade” 

bostadsområden. I likhet med min studie så utgör denna forskning en mångfald av olika discipliner 

och sammanhang: 

På ett övergripande plan berörs centrala politiska frågor om välfärdsfrågor som etnisk, social, 

ekonomisk och kulturell segregation, integration, demokratiutveckling, 

arbetsmarknadsutveckling, utbildning, bostadspolitik, etc. På ett ytterst konkret plan studeras 

det praktiska genomförandet av beslutande interventioner, dess metoder, förutsättningar och 

effekter, m.m. (Lahti Edmark 2002:30f). 

Lahti Edmarks översikt ingår i ett forskningsfält som uppkommit i kölvattnet efter 

storstadssatsningen2. Här kan bland annat nämnas två avhandlingar av vardera statsvetaren Adiam 

Tedros (2008), som behandlar storstadspolitikens problemformuleringar och den diskursiva makt 

som detta har då bilden av förorterna som problem framställs, och samhällsplaneraren Camilla 

Palander (2005), som ifrågasätter den förda storstadspolitikens förmåga att bryta segregation och 

menar att det enda som uppnåtts är förbättrade förhållanden inom områdena. Två andra 

avhandlingar som också tangerar samma område är statsvetaren Nils Herttings studie (2003) som 

behandlar de åtgärdsprojekt som sedan 1970-talet formulerats i syfte att förnya områden i storstaden 

med ett fokus på nätverkssamarbete som enligt författaren endast ingjuter ett temporärt och 

undermåligt resultat och sociologen Susanne Urbans studie (2005) som behandlar den svenska 

storstadspolitiken med fokus på grannskapet som planeringsideal i relation till etnisk segregation. 

Enligt Urban är det inte längre gångbart att åberopa enhetlighet och likhet i planeringen när man 
2 Storstadssatsningen var ett åtgärdsprogram som riksdagen antog i slutet av 1990-talet i syfte att driva en nationell 

storstadspolitik för att ge storstadsregionerna goda förutsättningar för en långsiktig hållbar tillväxt. Jag återkommer 
till storstadssatsningen och den nationella politiken kring interventioner i storstadsregionerna i kapitel två. 
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står inför ett så kallat mångkulturellt samhälle, därför har också dessa värden tonats ner och istället 

fokuseras demokrati och delaktighet. Det som förenar dessa studier med min uppsats är en 

urbanpolitisk ansats och specifikt fokus på stadsförnyelse (utveckling) i en svensk kontext. Utöver 

ovan nämnda studier finns en rad utvärderingar publicerade som fokuserar på storstadssatsningen3. 

Liknande studier har också gjorts och publicerats genom Mångkulturellt centrum, bland annat 

utvärderingar av de nationella storstadspolitiska insatserna i Botkyrka (se Hosseini-Kaladjahi 1998, 

2002). 

De studier som jag tagit upp i stycket ovan är skrivna inom ämnen i det samhällsvetenskapliga fältet 

men som alla kan sägas inspirera och inspireras av etnologi. Min studies fokus kring 

samhällsplanering, bebyggelse och människan har en stark förankring inom den etnologiska 

ämnestraditionen. Redan 1974 kom Åke Dauns avhandling ”Förortsliv” som utforskar vardagslivet i 

det då nya och moderna bostadsområdet Vårberg. En inriktning inom detta forskningsfält är studier 

som fokuserar på planering, visioner och plats. Här bör nämnas några studier som inspirerat mig. 

Klas Rambergs avhandling ”Konstruktionen av framtidens stad” (2012) som behandlar 

stadsplaneringsideal i de visioner som presenteras i arkitekturtävlingar när nya områden och 

bostäder ska byggas. Ramberg påtalar hur svensk stadsdelsplanering under 1990-talet och början av 

2000-talet (en tidsperiod han definierar som senkapitalistisk eller postindustriell) allt mer kommit 

att fokusera på visuella och estetiska ideal. Stadsmiljöerna ska vara attraktiva och levande och dess 

motsats representeras av modernismens planeringsideal. Ramberg menar att detta i realiteten utgör 

en urbanitet som utestänger människor snarare än inkluderar dem. Likt Ramberg vill jag undersöka 

hur planering och visioner kring stadsdelar förhåller sig till ideal och värden som i förlängningen 

säger något om hur vi ser på människorna som befolkar dessa. 

Gabriella Olshammars avhandling ”Det permanentade provisoriet” (2002) berör hur planerna för 

förändring av ett gammalt industriområde i Göteborg, i det uppkomna vänteläget innan visionerna 

sätts i verket, besätter det i ett tillstånd av permanentat provisorium. En plats som utifrån den 

postindustriella stadsplaneringens ideal befinner sig i en ”mellanrumsposition”4. Kulturgeografen 

Moa Tunström behandlar i sin avhandling ”På spaningen efter den goda staden” (2009) svensk 

stadsplaneringsretorik under samma tidsperiod som tidigare nämnda Ramberg och tittar på hur 

debatten om staden tar sig uttryck i material från bland annat Boverket och arkitekturtidskrifter5. 
3 För en kunskapsöversikt se SOU 2005:29
4 Term inspirerad från Orvar Löfgrens artikel ”Mellanrum: vita fläckar och svarta hål i storstadens utkant” (1997)
5 Boverkets kunskapsöversikt ”Socialt hållbar stadsutveckling” (2010), utgiven året efter Tunströms avhandling, visar 

till skillnad från tidigare utgivet material, på ett mer kritiskt förhållningssätt till områdesutveckling, i linje med det 
perspektiv jag kommer diskutera längre fram i uppsatsen.     
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Beate Feldmann Eellends avhandling ”Visionära planer och vardagliga praktiker” (2013) utforskar 

tre militärbasområden kring Östersjön i kölvattnet efter kalla kriget och undersöker hur de planer 

som finns korrelerar med det vardagsliv som dessa platser utgör. Hon använder termen postmilitära 

landskap och tittar närmare på den omvandlingsprocess som områdena genomgår. Joakim 

Forsemalm (2007) och Ulf Stahre (se till exempel 2007) är två andra etnologer som intresserat sig 

för stadsplaneringsprocesser respektive stadsomvandling och de protester som dessa gett upphov 

till. Även Birgitta Svensson har forskat kring stadsplanering utifrån ett fokus på kulturarv och 

historia (se till exempel 2005). 

I många av de studier som jag redan nämnt finns beröringspunkter med forskning som berör  

segregation och miljonprogramsförorter. Detta är ett ämnesområde som också många svenska 

etnologer behandlat. Ramberg skriver att ”under 1980- och 1990-talen ökar generellt etnologernas 

intresse för invandring och etnicitet” (2012:57). Inom detta fält rör sig till exempel Karl-Olov 

Arnstberg (2000), Per-Markku Ristilammi (1999), Urban Ericsson (2007) och Lennart Zintchenko 

(1997). Tillsammans med de ovan nämnda etnologerna Ristilammi och Ericsson har 

kulturgeografen Irene Molina skrivit en rapport utgiven av dåvarande Integrationsverket och 

Riksantikvarieämbetet inom ramen för storstadssatsningen. Rapporten betitlad ”Miljonprogram och 

media: föreställningar om människor och förorter” (2002) ansluter till författarnas 

forskningsområden kring segregation, förorten, etnicitet/rasifiering och klass med postkoloniala 

förtecken. Genom att sätta ”den invandrartäta förorten” i ett kolonialt maktförhållande till resten av 

Sverige synliggör författarna den mediala stigmatiseringens logiker. Denna text har varit en stor 

inspirationskälla för mig.   

Inom etnologin finns också en tradition att kritiskt granska politisk styrning och institutioners makt. 

Ett av de första bidragen inom detta fält var Lena Gerholms ”Kulturprojekt och projektkultur” 

(1985) som undersöker effekterna av ett statligt finansierat förändringsprojekt i de kommuner och 

bostadsområden som berörs. Två andra etnologer inom liknande forskning som också berör 

relationen mellan ”Majoritetssverige” och ”De andra” är Ann Runfors (2003) och Fredrik Hertzberg 

(2003) som undersökt skolan respektive arbetsmarknaden. Denna studie kan placeras inom en rad 

olika etnologiska forskningsfält där fokus på plats, bebyggelse, visioner, förändring och relationer 

mellan olika kategorier av människor behandlas. Mitt bidrag till denna forskning är att, med 

utgångspunkt i ett lokalspecifikt exempel som Botkyrka kommun och dess områdesbaserade 

utvecklingsarbete utgör, undersöka de historiska, nationella, politiska och samhälleliga kontexter 

detta är en del av.    
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Teoretiska utgångspunkter

Min främsta teoretiska inspirationskälla är det perspektiv som används i den ovan nämnda 

rapporten ”Miljonprogram och media”. I förordet till denna står att dess syfte är att problematisera 

det sätt på vilket miljonprogrammet synliggörs i massmedia genom att ”skapa utrymme för nya och 

kontrasterande bilder av förorten och för alternativa berättelser” (Carlgren & Wegraeus 2002:8). 

Författarna sammanlänkar kulturmiljö, arkitektur, samhällspolitik och massmedia med målet att 

nyansera bilden av områdena som oattraktiva och problemtyngda. De vill undersöka ”de rykten och 

beskrivningar som omger olika områden”, de ”namn på områden som blir hela begrepp, som 

Rosengård/.../respektive Östermalm” och vilka berättelser och beskrivningar som detta ger upphov 

till. De frågar sig vem som skapar dessa beskrivningar och på vilka sätt det görs. För att ta sig an 

denna uppgift har författarna valt att använda sig av ”ett dekonstruktivistiskt teoretiskt perspektiv 

och av diskursanalys som metod”. För att undersöka vad de kallar ”en historia av stigmatisering av 

platser”, i detta fallet de miljonprogramsförorter kring Järvafältet som studien fokuserar på, som de 

menar är sammankopplat med ”de etniska relationer som kännetecknar nationen Sverige”, har de 

också valt att använda sig av ”postkolonialismen som teoretisk förståelseram” (Ericsson, Molina & 

Ristilammi 2002:25). 

På liknande sätt är jag intresserad av att dekonstruera och problematisera de beskrivningar som görs 

av de tre kommundelar vilkas utvecklingsprogram min huvudsakliga analys baseras på. Genom att 

fokusera på ”representationer, diskurser, social konstruktion” och ”dekonstruktion” befinner jag 

mig inom det postmoderna forskningsfältet. Det postmoderna definieras av ”den mångfald av 

verkligheter och stilar som kännetecknar den epok som kan sägas efterträda moderniteten” 

(Ericsson, Molina & Ristilammi 2002:38). Detta är vad som ofta kommit att beskrivas som det 

postmoderna tillståndet. Ifrågasättandet av modernismen, det universala och ”stora berättelser” 

härstammar främst från den franske filosofen och postmodernistiske teoretikern Jean-François 

Lyotard. I vad som kommit att kallas den postmoderna eran eller epoken tror vi inte längre på stora 

samhällsvisioner och framhäver snarare ”mikroberättelser”, mångfald, kontingens och förändring 

(Gunnarsson Payne & Öhlander 2017:164).

På liknande sätt kan man se på poststrukturalismen och den språkliga vändningen inom den 

kulturteoretiska forskningen. Poststrukturalismen har en konstruktivistisk utgångspunkt, ”att 

problematisera det förgivettagna, det förment normala och naturliga” och att dekonstruera de ”stora 

berättelserna”, de som behandlar människan och världen, som utgår från ”den västerländska tron på 
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förnuft, objektivitet och sanning” (Nilsson 2017:181f). Dekonstruktion utgör alltså en av 

huvudkomponenterna inom den poststrukturalistiska och postmoderna skolan. Filosofen Jacques 

Derridas så kallade läsning av ”texter” (inte enbart vad vi i normalt tal definierar som text utan här 

innefattas också handlingar, strukturer och institutioner), genom att påvisa ”inre motsägelser” och 

paradoxer för att sedan dra nya slutsatser, kan sägas utgöra starten för den diskursanalytiska 

forskningen, både som teori och metod (Gunnarsson Payne & Öhlander 2017:164ff, 171).  

Diskursanalys

Diskursbegreppet introduceras i samband med framväxten av den poststrukturalistiska och 

postmoderna eran. Istället för att se en fast struktur som ramen för mänskligt beteende framhäver 

man det relationella meningsskapandet. När strukturalister talade om att förstå de bakomliggande 

orsakerna till varför människor sa eller gjorde saker är poststrukturalister främst intresserade av vad 

som sägs och görs och hur detta förhåller sig till diskursen. För att förstå detta måste man använda 

sig av begreppet artikulationer vilket kan beskrivas som ”att påstå något med hjälp av ord, 

handlingar eller materia” (Gunnarsson Payne & Öhlander 2017:164). Filosofen Michel Foucaults 

diskursbegrepp sammankopplar diskurs med artikulation. Hans tes är att diskurser endast finns om 

de artikuleras och att denna process både skapar och upprätthåller själva diskursen. Det är alltså 

både själva akten när något artikuleras och det system inom vilket detta görs som utgör själva 

diskursen. Genom att se diskurs både som en artikulation och det system eller regelverk som detta 

görs inom belyser man diskursbegreppets processuella karaktär (Gunnarsson Payne & Öhlander 

2017:167). Diskursen är bestämmande, den har specifika ramar, men den är också beroende av 

artikulationerna som upprätthåller den (Gunnarsson Payne & Öhlander 2017:164).

Etnologen Jenny Gunnarsson Payne framhäver diskursbegreppets relation till meningsskapande och 

sammankopplar det med antropologen Clifford Geertz kulturbegrepp, ”ett nät av mening” som vi 

människor själva spunnit. På detta sätt kan man förstå diskursbegreppet som de sammanhang av 

mening som människor har till sitt förfogande genom vilka vi begripliggör vår värld och handlar 

utifrån (Gunnarsson Payne 2017:255). Artikulationer möjliggör mening och fixering, ”diskurser 

skapas, återskapas och omskapas genom artikulationer”. Fixeringen sker när tecken (subjekt, objekt 

och begrepp) i diskursen relaterar till varandra (Gunnarsson Payne 2017:257). Gunnarsson Payne 

påtalar att etnologer som ofta ägnar sig åt kvalitativa empirinära studier, till exempel närstudier av 

tryckta, visuella och skrivna material, har en god förmåga att undersöka ”hur olika typer av 

artikulationer sker på makronivå” i en konkret analys av meningsskapande (2017:258). Ericsson, 
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Molina och Ristilammi använder sig av begreppet betydelsecentrum, hämtat från Ernesto Laclau 

och Chantal Mouffes begrepp nodalpunkt, för att visa på hur medierna konstruerar specifika 

återkommande teman i sin rapportering från de så kallade invandrartäta miljonprogramsområdena. 

Genom att återkommande hänvisa till vissa representationer och/eller stereotyper så frambringar 

man ett specifikt seende och en viss typ av tolkning som i sin tur motsätter sig andra alternativ. De 

återkommande (stereotypa) teman som framställs blir dominerande (Ericsson, Molina & Ristilammi 

2002:32).

Synen på det mänskliga subjektet inom diskursanalys är en icke essentialistisk syn på individen. 

Diskursen ses som den konstituerande faktorn i förhållande till subjektet och de subjektspositioner, 

positioner i diskursen, som vi kan inta eller tillskrivs (Gunnarsson Payne 2017:262). För min studie 

blir det därför viktigt att utforska de subjektspositioner som diskursen möjliggör. Vilka 

identifikationer som synliggörs och i förläggningen vilka konsekvenser detta får för människor. Det 

kan till exempel handla om begränsningar, möjligheter, förväntningar, stereotyper, privilegier eller 

underordning (Gunnarsson Payne 2017:263). På liknande sätt som medierna i rapporten 

”Miljonprogram och media” konstruerar specifika betydelsecentrum som bestämmer ramarna för 

framställningen av de berörda förorterna så utgör detta också ramarna för vem som får komma till 

tals och på vilket sätt. Det handlar om att undersöka de villkor som olika (subjekts)positioner i 

diskursen förhåller sig till (Ericsson 2002:52f). 

De möjliga subjektspositioneringar, betydelsesystem, den verklighet och det vetande som vi har att 

tillgå etableras i diskurser. Foucaults främsta bidrag till kulturvetenskapliga studier kan nog sägas 

vara hans teorier kring makt och vetande. Den etablerade kunskapen om något utgörs av vad som är 

möjligt inom diskursen. Detta gör makten produktiv, den producerar vetande och ordningar som 

kan uppnå hegemoni eller dominans. Genom att införliva Foucaults teorier kring makt och vetande i 

min studie vill jag visa på hur de diskurser och det vi tar för givet återspeglas i hur vi gör skillnad 

mellan människor och förhåller oss till det som anses normalt och avvikande (Gunnarsson Payne & 

Öhlander 2017:168ff).

Begreppet intertextualitet eller interdiskursivitet, ursprungligen hämtat från lingvisten Norman 

Fairclough, visar ”hur en text bygger på element och diskurser från andra texter” och påtalar 

artikuleringen av olika diskurser (Winther Jørgensen & Phillips 2000:13, 25f). Ett tydligt exempel 
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på detta, som Fairclough använder, är hur olika diskursordningar i dagens senmoderna samhälle 

alltmer kolonialiserats av marknadsdiskurser, benämnt ”marketization of discourse”, och framför 

allt märkbart i hur offentliga institutioner alltmer kommit att associeras med diskursiva praktiker 

som appellerar till nyliberalism och konsumtion (Winther Jørgensen & Phillips 2000:76f). Med 

hjälp av begreppet interdiskursivitet kan jag synliggöra relationen mellan olika diskurser i mitt 

material och den samhällsförändring som detta utgör.

Postkolonialism och intersektionalitet

Ericsson, Molina och Ristilammi beskriver postkolonialism som ”en postmodernistisk skola 

för/.../studiet av etniska relationer” (2002:38). De talar om  ”beskrivningarna av förorten som delar i 

en kolonial struktur” och menar att denna struktur baseras på etniska relationer där den överordnade 

parten är Sverige som nation. I realiteten innebär detta tolkningsföreträde en ojämlik maktrelation 

som andrafierar och stigmatiserar inte bara platserna utan också de människor som bebor dem 

(Ericsson, Molina & Ristilammi 2002:25, 29f, 38f). Postkolonialism kan ses som ett svar på 

raskategorisering och kolonialismen som definierat en stor del av vår historia samtidigt som dess 

syfte också är att påvisa hur dessa fenomen fortfarande är en del av hur vår samtid organiseras 

(Berg 2017:273, 278). 

En av förgrundsgestalterna inom den postkoloniala skolan var litteraturhistorikern Edward Said som 

med sitt verk ”Orientalism” möjliggjort diskursanalytiska studier av hur kategoriseringar av ”vi” 

och ”de andra” konstrueras. Den koloniala diskurs eller det tankesystem som orientalismen utgör 

upprättar de kategorier som idag blivit närmast standardbegrepp inom en stor del av den 

kulturteoretiska forskningen. ”Vi:et” utgörs av väst, kolonisatörerna, de dominerande, vita och 

kristna medan ”de andra” är dess motpart: öst, Orienten, de koloniserade, underordnade, svarta och 

vilda. Denna ojämlika maktordning har inte bara som syfte att definierar ”de andra” som 

undergivna utan lika viktig är innebörden av den självbild som kan utkristalliseras som dess 

motbild. I konstruktionen av ”de andra” konstrueras också ”vi:et”. Said tog stöd i Foucaults teorier 

kring makt och vetande. De som har den dominerande ställningen har också makten över kunskapen 

(Berg 2017:276f). Detta återspeglas också i hur dominerande den eurocentriska världsbilden varit 

sedan upplysningen och kolonialismen. Detta sätt att se på världen som uppbyggd utifrån ett 

universellt och normerande centrum möjliggör annorlundaskapandet av ”de andra” (Berg 

2017:278f). Viktigt för att förstå kopplingen mellan eurocentrism och kolonialism är sambandet 

mellan Europa som världens centrum och det moderna samhällets framväxt, ur denna tankebana 
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eller diskurs frambringas den koloniala periferin (Berg 2017:277).

Konstruerandet, annorlundaskapandet och vetandet om ”de andra” är i samma slag också ett 

maktutövande, dominerande och kontrollerande av ”dem”. När ”vi” och ”de” konstrueras skapas en 

tolkningsram och en hierarki som ger tolkningsföreträde till och normaliserar den konstruerande 

parten (de los Reyes & Molina 2005:308f). Det är detta konstruerande som sätter ramarna och som 

möjliggör vad som ingår i konstruktionen. När ”vi:et” sammanförs med svenskhet och det 

nationella, det moderna och upplysta, det jämställda och rationella samt det (väst)europeiska och 

kristna så skapar man också gränsdragningen för det som inte innefattas och hör till, det som görs 

till det avvikande och främmande (de los Reyes, Molina & Mulinari 2005:15). I slutbetänkandet av 

den statliga ”Utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering” beskrivs hur denna 

dikotomisering och andrafiering präglat världens sociala, kulturella, politiska och ekonomiska 

organisering sedan upplysningen (SOU 2006:79, 54ff). I utredningen anser man att detta utgör en 

problematik, för hur kan man proklamera allas lika rättigheter, jämlikhet och humanism när dessa 

kärnvärden bygger på ett konstruerande av ”de andras” underlägsenhet (SOU 2006:79, 59).    

För att förstå hur dessa processer fortfarande är en del av hur samhället är organiserat måste man 

sätta skapandet av ”den andre” i en historisk kontext. Det religösa särskiljandet startade redan med 

de kristna korstågen under medeltiden. Under upplysningen och kolonialismens era sammanfördes 

tankarna om den kristna överlägsenheten med rastänkande och biologisk skillnad och när det 

moderna Europa skulle konsolideras och nationsbyggandet stod högst i kurs var tanken om etnisk 

homogenitet central (SOU 2006:79, 54f, 70f). Idag har dock ”den andre” mer och mer kommit att 

definieras utifrån kultur. I vad som kommit att kallas den kulturella rasismen eller rasismen utan 

raser, står föreställningar om kulturell olikhet i centrum. Grunden är att man särskiljer och 

essentialiserar skillnaderna, ser dem som naturliga och oundvikliga (de los Reyes & Molina 

2005:314).6 Men kulturrasismen är inte avskiljd från religiöst särskiljande, kolonialism och  

rashygien utan bygger vidare på dessa tankegångar (de los Reyes, Molina & Mulinari 2005:18f). 

Utifrån detta resonemang är det därför viktigt att syna dagens samhällskontext i ett postkolonialt 

ljus: ”Den postkoloniala traditionen tillhandahåller därmed en viktig teoretisk ram till forskare som 

kopplar nutida former av etnisk segregering och marginalisering i Europa och Västvärlden till de 

maktförhållanden som etablerades genom kolonialism” (de los Reyes & Molina 2005:310). 

6 Ett talande exempel på detta är den amerikanske statsvetaren Samuel P. Huntington som 1996 utkom med boken 
”The clash of civilizations and the remaking of world order”. 
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Vad de los Reyes och Molina påtalar är att medvetandegöra och problematisera rasism och 

rasistiska ordningar för att förstå hur samhället organiseras utifrån differentierade sociala kategorier. 

När vi därför talar om samhället som jämlikt och demokratiskt samtidigt som rasistiska strukturer 

osynliggörs och placeras i ett historiskt förflutet eller hos specifika rasistiska individer undanröjer vi 

den institutionella och strukturella diskrimineringen av ”de andra” (SOU 2006:79, 56). I relation till 

detta kan man också se hur den integrationspolitiska utvecklingen i Sverige förhållit sig till 

kulturella förklaringsmodeller, särartstänkande och till stora delar uteslutit samhällets strukturella 

och institutionella roll. Genom att åberopa det kulturella särartstänkandet förklaras 

integrationsproblematiken utifrån ”de andras” essentiella skillnader och inte som ett utslag för 

diskriminering på till exempel bostads- och arbetsmarknaden (SOU 2006:79, 59-63). 

Konstruktionen av ”de andra” i en svensk kontext har under historien tillskrivits olika ”andra” men 

den sammanbindande faktorn har alltid haft som syfte att konsolidera ”ett oss”.  

När kolonialsim, eurocentrism och det moderna samhället sammanlänkas på detta sätt utgör 

vetenskapen, upplysningen och idéer om utveckling en viktig utgångspunkt för att förstå hur 

upprätthållandet av kolonialismen operationaliseras och legitimeras. I antologin ”Maktens (o)lika 

förklädnader: kön, klass och etnicitet i det postkoloniala Sverige” beskriver redaktörerna, med hjälp 

av kulturgeografen Doreen Massey, hur kategoriseringen av kvinnor i olika delar av världen är 

sammankopplad med tanken om modernisering och föreställningen om att geografiska platser 

befinner sig på olika stadier i förhållande till utveckling. Detta sätt att definiera det moderna och 

utvecklade utgår från en tanke om en linjär tidsuppfattning som sätter likhetstecken mellan historia 

och rumslighet. Det är genom att sätta de outvecklade, ”de andra”, i ett annat historiskt skeende och 

på en annan geografisk plats, som man naturliggör och neutraliserar synen på det omoderna. Men, 

skriver författarna: ”Ett problem uppstår dock när ”den andra” (kvinnan) inte längre befinner sig på 

betryggande (tids)avstånd, utan börjar synas och ta plats i fästningen Europas nutida sociala rum” 

(de los Reyes, Molina & Mulinari 2005:17). 

Exemplet med ”den andra”/kvinnan som lyfts i det refererande citatet ovan synliggör vikten av att 

anamma ett intersektionellt perspektiv när man undersöker olika maktordningar. Kvinnan utgör 

”den andra” men kan likväl bytas ut mot ”de andra” i betydelsen både män och kvinnor men 

åtskilda från ”oss”. Författarna som belyser kvinnan som en differentierad kategori uppmärksammar 

att flera olika kategorier eller identiteter samspelar i olika former av över- och underordningar. de 

los Reyes, Molina och Mulinari beskriver det med att ”människors levnadsvillkor formas i 
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skärningspunkten för (flera) maktstrukturer. Människors levnadsvillkor skapas inte inom ramarna 

för en kultur, en könsordning och en klasshierarki utan flera ordningar som dessutom är 

kontextbaserade” (de los Reyes, Molina & Mulinari 2005:22ff). För min studie blir det därför 

relevant att lyfta hur olika maktordningar, specifikt klasshierarkier och föreställningar baserade på 

kulturella skillnader, relateras och samspelar med varandra. Genom att göra en postkolonial eller 

orientalistisk läsning av mitt material vill jag påvisa hur kategoriseringar utifrån en kolonial 

världsbild gör sig gällande i de dokument och utsagor jag kommer analysera. Med hjälp av 

begreppet intersektionalitet kan jag visa hur dessa kategoriseringar operationaliseras utifrån olika 

maktordningar vilket ger olika utslag i olika kontexter. Genom mitt material vill jag också belysa 

hur en kommun och det utvecklingsarbete som denna genomför hanterar den situation som de los 

Reyes, Molina och Mulinari beskriver som ”problematisk” i relation till hur ”vi” ska förhålla ”oss” 

till ”de andra” här.   

När man tillför ett intersektionellt perspektiv på analyser av ojämlikhetsskapande sätter man ljuset 

på den komplexitet med vilken särskiljandet av ”de andra” görs och hur detta får återverkning för 

samhällets maktrelationer (de los Reyes 2005:233f). Sammankopplingen av ett intersektionellt 

perspektiv med postkoloniala analyser av skillnadsskapande synliggör vikten av att belysa de olika 

positioner och maktordningar som samverkar när strukturell och institutionell diskriminering 

utövas. Det handlar återigen om gränsdragningar och konstruktionen av ett historiskt, tidsligt och 

geografiskt sammanhang som utesluter vissa och innesluter andra. Genom att tillskriva positioner 

och identifikationer baserade på kön, klass, ras, nationalitet, sexualitet och så vidare ett specifikt 

innehåll, ges dessa formen av förenklade, naturliggjorda och normerande kategorier. Utifrån ett 

intersektionellt perspektiv dekonstrueras maktrelationer baserade på patriarkala, kapitalistiska och 

rasistiska ideologer och man framhäver hur subjektspositioner är tillblivelseprocesser som både har 

en tidslig och en rumslig kontext (de los Reyes 2005:247f, de los Reyes, Molina & Mulinari 

2005:25). Därför blir det viktigt att belysa hur konstruktionen av ”de andra” (där olika kategorier av 

över- och underordning samspelar) också innebär en ojämlik maktrelation som ständigt 

reproducerar densamma. 

En kritik som framhävts mot postkolonial teori är att fokus ensidigt riktas mot de större strukturerna 

i samhället vilket försvårar en analys och förklaringsmodell av mer processinriktad karaktär. 

Genom att ensidigt fokusera på strukturer och samhällets inbyggda mekanismer utan att egentligen 

komma med konkreta förslag på hur samhället kan förändras till det bättre, menar kritiker, enbart 
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resulterar i uppgivenhet inför sakernas tillstånd (Ericsson 2002:104f). Man skulle kunna se den 

återkommande kritiken, att den postinfluerade forskningen främst sysslar med att belysa problem 

och instabilisera vår uppfattning av verkligheten, som en förläggning av detta. Den 

dekonstruktivistiska forskningen har egentligen ingen skyldighet att komma med svaren. Urban 

Ericsson framhäver istället rekonstruktion som en naturlig följd av dekonstruktionen, en slags 

ombildning som ger möjlighet för alternativa berättelser, skildringar och framställningar 

(2002:100). Det intersektionella perspektivet kan också ses som ett sätt att komma ifrån den 

strukturella ensidighet som postkolonialismen tampas med. Genom att lyfta hur intersektionen 

verkar i flera olika nivåer genom hierarkier och praktiker som genomsyrar strukturer, institutioner 

och individer blottläggs maktutövandet som en social konstruktion (de los Reyes 2005:235, 254f). 

Material och metod

Studien bygger i huvudsak på två materialkategorier. I fokus är de kommunala utvecklingsprogram 

som Botkyrka kommun tagit fram för kommundelarna Alby, Fittja och Tullinge. Dessa dokument 

utgör, tillsammans med andra kommunala dokument, som styrdokument, policys och riktlinjer, 

vilka främst utgjort ett kontextualiserande material, den första kategorin. Detta material är i 

huvudsak hämtat från Botkyrka kommuns hemsida, en del har jag skrivit ut själv, annat har jag tagit 

del av utskrivet eller utgivet via kommunen. Utvecklingsprogrammen, som utgör analysens 

huvudfokus, innehåller inte bara skriven text utan också olika former av bilder, fotografier och 

skisser samt specifik design och layout, vilket därför också kommer ingå i analysen i den mån detta 

anses relevant för syfte och frågeställningar. Jag har också tagit del av material som så att säga 

”dykt upp” under arbetets gång. Detta material utgörs av allt från tidningsartiklar och debattinlägg 

till uppdateringar på hemsidor och inlägg på sociala medier. Med hjälp av detta material har jag 

kunnat sätta de fenomen och processer som behandlas i uppsatsen i ett större sammanhang. 

Min andra materialkategori utgörs av de intervjuer jag gjort med tjänstemän i Botkyrka kommun 

som arbetar med områdesutveckling. Min första kontakt var med den person på Botkyrka kommun 

som har huvudansvar för samhällsutvecklingen och hen hänvisade därefter mig till två personer som 

jag kontaktade för intervjuer. Jag valde sedan att själv utöka mina informanter med ytterligare två 

personer som liksom en av de jag tidigare blivit hänvisad till arbetade som så kallade 

områdesutvecklare i de kommundelar som uppsatsen avser utforska. Alla mina informanter arbetar 

med att utveckla, implementera och utvärdera det lokala utvecklingsarbetet i kommunen. Allt som 
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allt utförde jag fyra intervjuer med fyra olika personer. Jag kontaktade alla mina informanter via 

mail, presenterade min uppsats och bestämde träff för intervju. Den första intervjun gjordes med en 

samhällsplanerare som arbetar med att utveckla områdesutvecklingen i kommunen. Denna person 

arbetade under tiden för intervjun med att ta fram ett nytt utvecklingsprogram. Intervjun utfördes på 

ett cafe i Stockholm och dess utförande skiljer sig en del från mina övriga intervjuer, då jag var i 

inledningen av mitt arbete och ännu inte hade konkretiserat mina idéer och tankar för processens 

framskridande. Därför valde jag att utföra intervjun som en ingång till fältet och på grund av detta 

lät jag min informant till stora delar vägleda samtalet. Under första delen av intervjun kretsade vårt 

samtal mycket kring en presentation, som min informant tagit fram i syfte att presentera Botkyrka 

kommuns områdesarbete för utomstående intressenter, som han också visade för mig på sin dator 

under själva intervjun. 

De övriga tre intervjuerna som alla gjordes med tjänstemän i Botkyrka kommun som arbetar som 

områdesutvecklare i de kommundelar som uppsatsen berör, utfördes i en mer likriktad form. Alla 

intervjuer utfördes på de lokala medborgarkontor där områdesutvecklarna var placerade. Detta gav 

mig också ett tillfälle att på egen hand uppleva de områden som uppsatsen kretsar kring. Alla 

intervjuer spelades in med en diktafon. Formen för intervjuerna kan sägas vara av semistrukturerad 

art. Jag ställde frågor kopplade till mer övergripande frågeställningar som jag förberett inför 

intervjuerna, en form som möjliggjorde ett mer öppet samtal mellan mig och mina informanter 

(Fägerborg 1999:63). Samtalen under intervjuerna kretsade kring mina informanters arbete i 

Botkyrka kommun, kommunens utvecklingsarbete, det lokala utvecklingsarbetet och 

utvecklingsprogrammen. Utvecklingsprogrammen var också i varierande grad en fysisk materialitet 

under själva intervjuerna. I de kommande kapitlen använder jag intervjucitaten både som analytiskt 

material och som kontextgivande inramning till de ämnen texten behandlar.    

Mina informanter arbetar alla med samhällsplanering och utveckling kopplat till områdesarbete i 

Botkyrka kommun. Som kommunala tjänstmän med en lokal förankring i de kommundelar som de 

arbetar i får de en speciell position. I artikeln ”Hammarkullen som offentlig bild” beskriver Lennart 

Zintchenko denna position som en betydelsefull skärningspunkt där skillnader mellan olika 

perspektiv kommer till uttryck. I Zintchenkos artikel handlar det om de offentliga bilder som finns 

kring vad som skulle kunna definieras som ”invandrarområden” i samhället. Dessa bilder är ofta 

motstridiga och skiljer sig åt utifrån vem som betraktar och var man har sin utgångspunkt. 

Kommunala tjänstemän med lokal förankring befinner sig ofta mitt i mellan en mer övergripande 

nationell politisk diskussion och den vardagliga verklighet som arbetet i områdena utgör 
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(Zintchenko 1997:61f). På liknande sätt ser jag på den position som de tjänstemän jag intervjuat 

innehaft. De utgör viktiga aktörer i förhållandet mellan större samhällsfrågor och det lokala 

utvecklingsarbetet. 

Alla intervjuer spelades in och transkriberades. Transkriberingen möjliggjorde för mig att få mina 

intervjuer i ett skriftligt format. Detta är en översättningsprocess som har både fördelar och 

nackdelar. Självfallet underlättade det för mig i mitt arbete att kunna analysera intervjuerna i 

textformat samtidigt som man måste vara medveten om att detta gör något med själva materialet. 

När man överför ett inspelat samtal till ord på ett papper så transformeras det (se Klein 1990:45). 

Transkriberingen har för mig främst fungerat som ett redskap för att kunna analysera mitt material 

lättare och i denna form är jag införstådd med att vissa element försvinner. Transkriptionen antar en 

form som fokuserar läsbarhet och textanalys. I utskrifterna har jag letat efter nyckelord och 

sammanfallande stycken i de olika transkriberingarna. För att väga upp det ibland ensidiga fokuset 

på ”texten” har jag i den mån jag har kunnat utröna och tolka intervjuinspelningarna återgett de 

nyanser som jag ansett relevanta i sammanhanget. Det har handlat om att återge skratt, tonlägen 

eller längre pauser för att sätta det som sägs (eller inte sägs) i ett sammanhang.   

Mitt material har jag sedan bearbetat utifrån inspiration från diskursanalytisk metod. Ericsson, 

Molina och Ristilammi beskriver den diskursanalytiska metod de använder som ett försök att hitta 

de specifika utsagor, stereotypa kategoriseringar och teman som utgör den dominerande bilden av 

Järvafältets förorter i de tidningsreportage de undersöker. Genom att koncentrera sig på de bilder 

och ord, själva innehållet, som skapar den logik med vilken berättelserna konstrueras vill de 

dekonstruera dessa framställningar (Ericsson, Molina & Ristilammi 2002:39f). Det väsentliga blir 

då för mig att titta på ord, begrepp och bilder som ansluter till mitt syfte och mina frågeställningar. 

Eftersom det är själva görandet och framställningen av de olika kommundelarna som står i 

förgrunden har jag tittat på hur man beskriver områdena och vad man associerar dem med. I 

framställningen av människorna i områdena har jag på samma sätt försökt hitta om, var och på 

vilket sätt detta görs. Förutom att fokusera på de återkommande ord, begrepp och bilder som finns i 

materialet har jag också koncentrerat mig på att hitta motsatser och jämförande företeelser i de olika 

framställningarna av kommundelarna.    

Mitt uppsatsarbete bör ses i relation till min praktik på Mångkulturellt centrum i Fittja. Detta är 

relevant för att förstå min position i förhållande till det fält som min forskning kretsar kring. 

Mångkulturellt centrum är en kommunal stiftelse som har ett nära samarbete med Botkyrka 
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kommun och man är från kommunens håll van att bli efterforskad och utvärderad. Dessa kopplingar 

möjliggjorde för mig att lättare få tillgång till fältet. Men jag var också i en position som 

utomstående i min roll som student och utifrån min relation till kommunen. Jag var en outsider i 

den mån att jag så att säga kom utifrån. I relation till denna outsider-position måste man också se 

delar av mitt fält som omgärdat av koloniala strukturer. På detta sätt kan man se forskare och 

journalister som arbetar i så kallade miljonprogramsområden som resenärer som förflyttar sig, inte 

bara, geografiskt utan också socialt och tidsligt. Enkelt uttryckt att man utforskar ”de andra” och 

”den andra platsen” (Ericsson, Molina & Ristilammi 2002:29). Historiskt har antropologer och 

etnologer forskat om ”de andra” och på samma gång då också konstruerat dem. Jag är därför 

medveten om att min uppsats delvis belyser, befäster och reproducerar normativa föreställningar, 

representationer och stereotyper. 

Mitt mål med denna uppsatsen är inte att spä på det skillnadsskapande som jag avser att studera 

utan snarare att uppmärksamma hur detta görs utifrån intervjumaterial och dokument samt vilka 

konsekvenser detta får. Jag är också medveten om att mitt val att inte anonymisera den kommun 

och de kommundelar som uppsatsen avser avhandla också kan ses som ett led i stigmatiseringen av 

specifika så kallade problemområden. Men jag anser det relevant att det är just Botkyrka kommun 

och de specifika kommundelar som studien fokuserar som utgör analysen. Mina intentioner är att 

påvisa hur skillnaderna mellan Botkyrkas kommundelar inte är något naturligt och objektivt. Istället 

vill jag framhäva hur detta skillnadsskapande är utslag av diskurser vilka endast kan påverkas och 

förändras genom att dekonstrueras. På detta sätt har jag fått möjlighet att placera 

utvecklingsprogrammen och det fenomen som de utgör i ett specifikt sammanhang. Alla mina 

informanter är anonymiserade, genom fingerade namn, men eftersom jag inte anonymiserat den 

kommun och de kommundelar studien kretsar kring är jag medveten om att den som vill skulle 

kunna ta reda på ”vem som säger vad”. Detta är självfallet ett etiskt dilemma men jag vill också 

betona att mina informanter i kraft av sin yrkesroll är tjänstemän i en offentlig organisation, och 

därmed måste vara beredda på att det arbete man utför kan komma att granskas i det offentliga.  

Disposition

Detta första och inledande kapitel har varit ett sätt att ringa in min studie och det vetenskapliga och 

kontextuella sammanhang som den befinner sig i. I kapitel 2, Botkyrka och områdesutveckling, 

presenterar jag mitt forskningsområde och material mer utförligt genom att sätta detta i en historisk, 

politisk och social kontext. Jag tittar specifikt på hur det områdesbaserade utvecklingsarbete 
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relateras till representationen av områdena idag och historiskt samt den nationellt förda 

storstadspolitiken. De två följande kapitlen utgör uppsatsens huvudanalys. I kapitel 3, Människorna, 

undersöker jag hur kommunen förhåller sig till de som bor och verkar i de olika områdena. Genom 

jämförelser mellan norra och södra Botkyrka analyserar jag vem som framträder i materialet, på 

vilket sätt och i vilka sammanhang. I kapitel 4, Miljön, undersöker jag hur de fysiska och yttre 

miljöer som de olika kommundelarna utgör framställs. Även här jämför jag norra och södra 

Botkyrka för att utforska synen på områdenas stadsmiljöer och natur. I kapitel 5, Avslutning, 

sammanfattar jag min studie och diskuterar slutsatserna i min analys.       
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KAPITEL 2 BOTKYRKA OCH OMRÅDESUTVECKLING

I mitt första empiriska kapitel gör jag en närmare beskrivning av Botkyrka kommun och dess arbete 

med områdesutveckling. Specifikt kommer jag rikta blicken mot bakgrunden till varför 

utvecklingsprogrammen finns i kommunen. Jag kommer också ägna detta kapitel åt att beskriva hur 

utvecklingsprogrammen är uppbyggda, vad de innehåller, hur de tagits fram samt vilken funktion de 

har i områdena och i kommunens organisation. Fokus i detta kapitel ligger också på att beskriva och 

kontextualisera de kommundelar som uppsatsen behandlar, med ett specifikt intresse för hur 

kommundelarna Alby och Fittja hamnat i blickfånget för politiken rörande storstads- och 

områdessatsningar. Eftersom jag, precis som Per-Markku Ristilammi beskriver det i sin avhandling 

kring Rosengård, är intresserad av att ”göra en beskrivning av beskrivningarna” och förstå platserna 

utifrån de konstruktioner som omgärdar dem måste jag också sätta dem i ett historiskt perspektiv 

(1999:15).   

Botkyrka kommun 

Botkyrka är en kommun i Stockholms län och hör till landskapet Södermanland; kommunen ligger 

på ön Södertörn. Befolkningsmängden är strax över 90 000 och centralorten är Tumba. 

Befolkningsmässigt är kommunen en av få kommuner i Sverige där en majoritet av invånarna 

antingen är födda utomlands eller har föräldrar som är födda utomlands. Kommunen har också en 

befolkning som i högre grad än övriga Sverige är yngre än genomsnittet.7 Kommunen styrs i 

skrivande stund av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Övriga partier som finns 

representerade i kommunstyrelsen är i fallande storleksordning Moderaterna, Sverigedemokraterna, 

Tullingepartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet. 

Kommunen har som devis ”Långt ifrån lagom”. I en liten folder utgiven av kommunen 2017 

beskriver man denna: ”Vår devis betyder att Botkyrka är en kontrastrik och kreativ mötesplats. I 

Botkyrka finns mängder av kontraster, i arkitekturen, naturen, människorna och företagen. I 

Botkyrka är vi kreativa, nytänkande/.../I Botkyrka uppstår oväntade och intressanta möten mellan 

människor, kulturer, språk och religioner” (Botkyrka kommun 2017). Botkyrka har också gjort sig 

känt för det internationella samarbete man bedriver inom en rad olika organisationer i syfte att, som 

de beskriver på sin hemsida, ”stärka Botkyrkas profil” och ”utveckla kommunens verksamheter och 

de anställdas kompetens” i arbetet ”mot rasism” och ”för demokrati och mänskliga rättigheter”.8 Ett 

7 http://www.botkyrka.se/kommunochpolitik/ombotkyrka/kommunfakta
8 https://botkyrka.se/kommun--politik/internationellt/internationell-och-nationell-samverkan.html
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exempel är det arbete man bedrev med utgångspunkt i den interkulturella strategin där kommunen 

samarbetar inom en europeisk koalition av städer för att motverka strukturell diskriminering och 

vardagsrasism (Botkyrka kommun 2010b:6). Kommundevisen och det internationella samarbetet är 

del i Botkyrka kommuns aktiva arbete för att framställa sig som en progressiv aktör i relation till 

engagemang och insatser kopplat till arbete mot rasism och diskriminering och för främjande av 

demokrati och mänskliga rättigheter. 

Norra och södra Botkyrka 

Kommunen delas in i fem geografiskt och organisatoriskt bestämda kommundelar. Dessa är Alby, 

Fittja, Hallunda-Norsborg, Tumba-Grödinge och Tullinge.9 Kommunen framställs ofta också i 

relation till två olika områden: norra Botkyrka och södra Botkyrka. Denna uppdelning motsvarar 

inte en korrekt geografisk delning av Botkyrka i ett norr och ett söder. En stor del av de områden 

som man tillskriver södra Botkyrka skulle vid en strikt geografisk delning klassas som en del av 

norra Botkyrka. Samhällsplaneraren Anders ger följande förklaring till gränsdragningen mellan det 

som kallas södra och norra Botkyrka:

Man kan säga att Botkyrka på något sätt präglas av två olika stråk om man tittar på hur vi 

positionerar oss, eller vårt läge i länet. Det ena är ju pendeltågsstråket som löper 

mellan/.../Tullinge och Tumba som är stationerna i Botkyrka och sen har du röda tunnelbanan 

som är Fittja, Alby och Hallunda, Norsborg och de påverkar ganska mycket hur kommunen 

fungerar funktionellt och hur människor rör sig och den typen av frågor. Det är ganska 

halvknepiga kopplingar mellan de norra stadsdelarna och Tumba och Tullinge. 

Det är inte bara kommunikationssystemen som anses ligga till grund för uppdelningen av Botkyrka 

i söder och norr. På en statistikportal har kommunen sammanställt siffror för sina respektive 

kommundelar relevanta för de områden och problemformuleringar som utvecklingsprogrammen 

behandlar. Här har jag tittat på kategorierna boende, utbildning, sysselsättning, medelinkomst, hälsa 

och utländsk bakgrund. Andelen av befolkningen som förvärvsarbetade 2014 var i Alby och Fittja 

cirka 60 procent, siffrorna för endast kvinnor visade på cirka 55 procent. I Tullinge 

förvärvsarbetade cirka 85 procent och siffrorna visade inga större skillnader mellan män och 

kvinnor. Vad gäller boendeformen uppvisar statistiken från 2011 på en klar majoritet för hyresrätter 

i både Alby och Fittja, där cirka 64 respektive 77 procent är av denna bostadstyp. I Tullinge är cirka 

11 procent hyreslägenheter medan cirka 50 procent av bostadsbeståndet består av äganderätter. 

9 https://botkyrka.se/kommun--politik/om-botkyrka/kommunfakta/botkyrka-i-siffror.html
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Medelinkomsten 2015 var i Alby cirka 210 000 kronor, i Fittja cirka 195 000 kronor och i Tullinge 

340 000 kronor. 

Statistiken för utbildningsnivån, från 2014, visar att andelen som har tre år eller mer eftergymnasial 

utbildning i Alby ligger på 13,5 procent medan det i Fittja ligger på cirka 12 procent. I Tullinge är 

motsvarande siffra cirka 29 procent. Ohälsotalen, baserade på antalet dagar per person i 

befolkningen i respektive område som varit sjuka under året 2015, låg i Alby på cirka 29 dagar, i 

Fittja på cirka 31 dagar och i Tullinge på cirka 16 dagar. Statistiken visar på stora skillnader mellan 

områdena i norra Botkyrka och Tullinge i söder. Som jag tidigare berört är Botkyrka en av de 

kommuner i  Sverige med flest invånare som har ursprung i andra länder och också på denna punkt 

kan man se stora skillnader mellan norr och söder. Om man räknar på det som brukar kallas 

utländsk bakgrund, vilket innefattar alla som är födda utomlands eller är födda i Sverige men har 

föräldrar som är födda utomlands, visar siffrorna från 2015 att cirka 83 procent av befolkningen i 

Alby innefattas här. I Fittja är motsvarande siffra cirka 91 procent och i Tullinge cirka 24 procent. 10 

Södra Botkyrka: Stationssamhället Tullinge 

”Det här kallades ju för stationssamhälle, det här förut”. Så säger Tullinges områdesutvecklare Sven 

när han ska förklara för mig varför man i Tullinges utvecklingsprogram valt att fokusera på 

bevarandet av områdets historia. Han säger att det är något som många av de boende i området 

tycker är viktigt. Ordet stationssamhälle, innehar, som jag kommer återkomma till, en viktig 

betydelse för hur området beskrivs och karaktäriseras i utvecklingsarbetet. Tullinges bebyggelse är 

också till stora delar centrerad kring järnvägen som löper genom området. Den huvudsakliga 

bebyggelsen består av villor och härrör från början av 1900-talet. 11 Under 1960-talet, kring tiden för 

miljonprogrammet, anlades och byggdes också större bostadsområden med både villor och 

flerbostadshus i liknande karaktär som i norra Botkyrka.12  

Sven berättar också att området sedan 1970-talet haft en stark lokalt förankrad politisk rörelse som 

vill att Tullinge ska bilda en egen kommun. Vid det senaste riksdagsvalet, 2014, genomförde 

Botkyrka kommun också en folkomröstningen om en eventuell kommundelning. Röstningssiffrorna 

för kommunen som helhet resulterade i en majoritet emot en delning (cirka 70 procent) men 

siffrorna i Tullinge visade att cirka 66 procent av de röstande (valdeltagandet i området låg på cirka 
10 http://botkyrka.statistikportal.se/omradesfakta/
11 https://www.botkyrka.se/bibliotekkultur/kulturhistoria/kulturhistoriskaguiden/omraden/tullinge.4.789f653115a26de

0e221c07a.html
12 https://www.botkyrka.se/kommun--politik/om-botkyrka/kommunfakta/botkyrkas-historia.html
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85 procent) var för en delning13. Partiet som för närvarande driver frågan om kommundelning är 

Tullingepartiet, bildat inför valet 2006 med målet att Tullinge ska bilda egen kommun och få lokalt 

självstyre14. Vid valet till kommunfullmäktig 2014 fick man cirka 8,5 procent av de totala rösterna, i 

valskretsarna i Tullinge låg siffrorna kring 30-35 procent15. 

Miljonprogrammet i norra Botkyrka: Botkyrkastaden

”En majoritet av våra invånare bor i, vad ska vi kalla det, miljonprogrammet”. Så säger 

samhällsplaneraren Anders i inledningen av vår intervju. Under 1960-talet rådde stor bostadsbrist i 

Sverige och riksdagen beslutade därför att mellan åren 1965-1975 bygga en miljon bostäder. Nu är 

vi inte längre i södra Botkyrka, även om det finns bebyggelse från denna period också där. Det som 

kommit att kallas miljonprogrammet associeras främst med stadsdelarna i norra Botkyrka. 

Områdena Hallunda, Slagsta, Fittja, Alby, Norsborg och Eriksberg blev föremål för exploatering 

och 1967 beslutade Botkyrkas kommunfullmäktige att anta generalplanen för Botkyrkastaden. Den 

största delen av bebyggelsen färdigställdes dock inte förrän i början av 1970-talet.16 

Bostadsområdena byggdes samtidigt som tunnelbanan utvecklades. Den största delen av 

bebyggelsen består av flerbostadshus men i områdenas yttre delar byggdes också småhus.17 Innan 

områdena anlades bestod de främst av jordbrukslandskap. När Botkyrkastaden var färdigställd 1974 

hade närmare 40.000 människor flyttat till en plats ”där det förut i princip bara funnits några gårdar 

och ett gästgiveri”.18

Från moderna utopier till stigmatisering och utanförskap

Tanken med miljonprogrammet var att råda bot på den bostadsbrist och dåliga bostadsstandard som 

rådde i många av städernas arbetarstadsdelar. Den socialdemokratiska regeringen såg också 

miljonprogrammet som en möjlighet att skapa en jämställd bostadsmarknad. Områdena skulle bli en 

del av det socialdemokratiska välfärdsbygget med samhällsservice som skola, förskola, bank- och 

postkontor (Arvastson & Suur-Nuuja 2002:11). Men allt gick inte riktigt som man tänkt sig och 

redan innan Botkyrkastaden stod färdig gick debatten i pressen varm om projektets storlek och den 

snabba omställning som dessa områden genomgick.19 

13 https://www.botkyrka.se/kommun--politik/val-i-botkyrka/val-2014/slutgiltigt-resultat-i-folkomrostningen.html
14 http://www.tullingepartiet.se/om-tullingepartiet/historik/
15 https://data.val.se/val/val2014/slutresultat/K/kommun/01/27/index.html
16 https://www.botkyrka.se/bibliotek--kultur/kulturhistoria/kulturhistoriska-guiden/miljonprogrammet.html
17 https://www.botkyrka.se/kommun--politik/om-botkyrka/kommunfakta/botkyrkas-historia.html
18 https://www.botkyrka.se/bibliotek--kultur/kulturhistoria/kulturhistoriska-guiden/miljonprogrammet.html
19 https://www.botkyrka.se/bibliotek--kultur/kulturhistoria/kulturhistoriska-guiden/miljonprogrammet.html
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I etnologen Per-Markku Ristilammis avhandling ”Rosengård och den svarta poesin” undersöks 

Rosengård som exempel för hur de moderna miljonprogramsområdena ”snabbt förvandlades från 

att vara en modernitetens spjutspets till ett exempel på dess avigsidor” (1999:15). Ristilammi 

beskriver hur moderniteten konkretiserades och materialiserades med början under 1930-talet och 

Per Albin Hanssons vision kring det svenska folkhemmet, där drömmen om det moderna 

funktionalistiska samhället tog sin början. I och med Stockholmsutställningen 1930 och de ledande 

arkitekterna bakom ”utställningsmanifestet” och skriften Acceptera kom samhällsplanerandet och 

den byggnadstekniska aspekten att fokuseras. Ledorden för detta nya samhällsbygge var färgade av 

den vetenskapliga och industriella världens frammarsch, det var ideologisk, social och teknisk 

ingenjörskonst som tillsammans skulle bygga det nya, moderna, rationella och funktionella svenska 

folkhemmet (Ristilammi 1999:43-48).      

I rapporten ”Miljonprogram och media” presenteras en ”stigmatiseringens genealogi” i förhållande 

till hur många av dessa områden skildrats i media (Ericsson, Molina & Ristilammi 2002:17). Första 

anhalt är det som Ristilammi (1999) beskriver som den utopiska drömmen om den materialiserade 

moderniteten. Detta är en positiv skildring där områdena beskrivs som ”en möjligheternas plats” där 

man ”kunde rikta blicken mot framtiden” (Ristilammi 1999:61). Men ganska snart förbyts de 

positiva konnotationerna. Kritik riktas mot områdenas planering, byggnation och situationen för de 

första inflyttarna. Områdena skildras som permanent ofärdiga bostadsområden (Ericsson, Molina & 

Ristilammi 2002:18). Många av områdena var inte färdigställda när de första hyresgästerna flyttade 

in. Platserna var ofta präglade av byggarbeten och ofärdiga kommunikationssystem (Arvastson & 

Suur-Nuuja 2002:11). Kritiken mot områdena präglas i början av missnöjet med vad man ansåg var 

en fysisk undermålighet. När områdena började befolkas och färdigställas förflyttas kritiken från ett 

fokus på det ofullständiga till ett fokus på ”det smutsiga och skräpiga”. Den skräpiga fysiska miljön 

som skildras i mediabilderna görs till markör för områdena. Men det är fortfarande endast en kritik 

av områdenas fysiska karaktär och de som ställs till svars är än så länge endast upphovsmakarna till 

dem, de styrande politikerna (Ericsson, Molina & Ristilammi 2002:18). 

I nästa fas kopplas platserna också samman med sociala problem och avvikande beteende i form av 

kriminalitet och missbruk, nu skapas bilden av ”problemområden” (Ericsson, Molina & Ristilammi 

2002:18). För att använda Ristilammis termer så förändrades områdenas ”annorlundahet”, de 

representerar inte längre bara en rumslig avvikelse utan påläggs också ett socialt utanförskap 

(1999:68). Den sista och avslutande fasen, som fortfarande präglar den mediala bilden idag, är 

”invandrarna” som problemet. Under 1980-talet blev miljonprogramsområdena synonyma med 
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förorten och de ”invandrare” som befolkar dem, ”den invandrartäta förorten” skapas (Ericsson, 

Molina & Ristilammi 2002:18f). 

Kulturgeograferna Roger Andersson och Irene Molina har i två olika modeller ringat in ”skapandet 

av svenskglesa bostadsområden” (Andersson 2002:87) respektive ”rasifieringen av staden” (Molina 

1997:219f). De tar bland annat upp hur den svenska bostadspolitiken fått effekter på var människor 

väljer eller hänvisas boende. Här innefattas till exempel de subventioner som möjliggjorde för 

ekonomiskt resursstarka människor att flytta från miljonprogramsområdena på 1970-talet och skaffa 

eget hus, vilket tog vid som boendeideal samtidigt som den vision som miljonprogrammen 

manifesterade började krackelera. Under denna tid förändras också invandringen till Sverige, från 

att ha dominerats av europeisk arbetskraft till att allt mer karakteriseras av flyktingar från icke 

europeiska länder. Invandringen kom också att koncentreras allt mer kring Stockholm och de övriga 

storstäderna, istället för som tidigare kring industriella regioner (Molina 1997:97-100). Hyresvärdar 

och svenska myndigheter hänvisade därför aktivt eller på grund av dålig bostadsmarknadsplanering 

”invandrare” till miljonprogramsområden och medverkade genom detta till ”invandrades positioner 

på bostadsmarknaden” (Molina 1997:224f). Roger Andersson sammanfattar den komplexa bild som 

målas upp på följande sätt: ”Den redovisade tolkningsramen håller öppet för betydelsen av såväl 

ekonomiskt-strukturella, institutionella som kulturella förklaringar” (2002:94). 

Miljonprogramsområdena hade alltså under 1970- och 1980-talet gått från att symbolisera den 

moderna framtidsdrömmen till att utgöra det moderna samhällets baksida (Ristilammi 1999:68). 

Konkret resulterade detta i en koncentration av resurssvaga ”invandrade” människor och tomma 

lägenheter i miljonprogrammets bostadsområden (Arvastson & Suur-Nuuja 2002:12).  

Nationella satsningar i ”segregerade” områden och den lokala organisationen

Under 1980- och 1990-talet inledde den svenska riksdagen och regeringen ett arbete för att 

motverka social och ”etnisk” bostadssegregation i storstädernas socio-ekonomiskt utsatta stadsdelar. 

Detta brukar sammanfattas med framväxten av den svenska storstadspolitiken (Lahti Edmark 

2002:42). Under dessa och framförvarande år bedrev man olika satsningar där man specifikt riktade 

in sig på att motverka ”ökande segregation och arbetslöshet”. Nationellt rörde det sig om tre olika 

efter varandra avlösande projekt: Blommansatsningen 1995–1996, Nationella exempel 1998-2000 

och Storstadssatsningen 2000-2005. De flesta av dessa projekt finansierades genom avtal där staten 

gick in med bidrag som skulle motpresteras av kommunerna. Huvuddragen i satsningarna kretsade 

kring att arbeta utifrån nya metoder genom lokal dialog, förankring och samverkan med ett specifikt 

23



fokus på medborgardeltagande (Lahti Edmark 2002:44f). 

Blommansatsningen riktades mot ”invandrartäta områden i 12 kommuner” och Botkyrka var en av 

dessa. Inom denna satsning drev kommunen ett 40-tal projekt som riktade in sig på insatser mot 

”arbetsmarknad, utbildning och språk, sociala frågor, kultur och delaktighet”. När denna satsning 

avslutades 1998 inleddes satsningen Nationella exempel där Fittja kom att bli en av tre 

kommundelar som ”bedömdes vara de mest invandrartäta i Sverige” (Hosseini-Kaladjahi 2002:9). 

Tanken var att detta skulle bli en fördjupning av den tidigare satsningen och att dessa områden 

skulle utgöra förebilder eller ”nationella exempel” i integrationsfrämjande arbete (Lahti Edmark 

2002:46). Fittjasatsningens övergripande mål var att bryta segregationen och integrera invånarna i 

Fittja i det svenska samhället. De konkreta och mätbara målen avsåg att minska utflyttningen från 

området och antalet tomma lägenheter i bostadsbeståndet (Hosseini-Kaladjahi 2002:23). 

Storstadssatsningen kan sammanfattas med två övergripande målsättningar: att tillvarata de 

möjligheter som storstadsmiljön erbjuder och att uppmärksamma och motverka de problem som 

finns inom samma miljö. Huvudfokus var att motverka segregationens negativa effekter (Lahti 

Edmark 2002:46). Ett tjugotal stadsdelar i Sverige var utvalda. Satsningen drevs i projektform och 

Botkyrka var en av de kommuner som skrev ett lokalt utvecklingsavtal vilket innefattade de norra 

kommundelarna Fittja, Alby och Hallunda-Norsborg (Folkesson 2012:25, Hosseini-Kaladjahi 

2002:10). Kommunens övergripande mål för arbetet var att bli en ”attraktiv bostadsort i 

Stockholmsregionen”, att kunna ”erbjuda ett attraktivt boende och goda möjligheter till utbildning 

för alla åldrar” och att bli kända ”för att vara en kommun där nya idéer prövas i en öppen och trygg 

miljö” (Hosseini-Kaladjahi 2002:24f). Satsningen resulterade i 92 lokala projekt som berörde 

insatser inom områdena sysselsättning och arbete, utbildning och kunskaper i svenska språket, 

trygga och attraktiva kommundelar, folkhälsa samt demokrati och delaktighet (Hosseini-Kaladjahi 

2002:9f).

Arbetsorganisationen i Botkyrka kommun, utifrån områdesperspektivet, har utvecklats i symbios 

med de satsningar och projekt som kommundelarna varit involverade i. Ett resultat av detta är 

områdesgrupperna som finns i varje kommundel. Dessa är tänkta att fungera som ”en horisontell 

motvikt till den befintliga vertikala organisationen, bland annat därför att kommundelsförvaltningar 

saknas” (Hosseini-Kaladjahi 2002:40, 2006:4). Man ansåg att denna organisationsform var lämplig 

för att möta kraven i satsningen på ”underifrånperspektiv” och ”lokal förankring” (Hosseini-

Kaladjahi 2002:40). Samhällsplaneraren Anders som arbetar med att utveckla områdesarbetet i 

24



kommunen säger att områdesgrupperna är ett medel för att förankra och sätta igång det arbete som 

ofta initieras och administreras centralt i den kommunala organisationen. Han menar att 

områdesgrupperna är ett ”redskap” för att konkretisera det områdesspecifika arbetet. I 

områdesgrupperna ingår representanter från kommunens alla förvaltningar liksom deltagare från det 

lokala civilsamhället.

I varje områdesgrupp finns också en områdesutvecklare. Anders säger: ”de har lite som uppgift att 

vara, dels lite öra, lyssna lokalt, vad händer, vad säger, vad pratar de som bor här om, vad är det 

(som) funkar, vad är det som inte funkar och sen slussa upp det in i organisationen”. De tillhör 

kommunledningsförvaltningen men är placerade lokalt i området på respektive medborgarkontor. 

De har ”lite så spindeln i nätet-funktion”, säger Anders. Genom sin position med en förankring både 

centralt i kommunorganisationen och lokalt ute i kommundelarna har områdesutvecklarna en viktig 

roll att spela i samverkan mellan kommunens stuprörsorganisation och det tvärgående 

områdesperspektivet. Paul, områdesutvecklare Alby, formulerar uppdraget så här: 

 

Det handlar inte bara om att adressera, lösa visa specifika utmaningar som finns i vissa 

stadsdelar kopplat till integration eller befolkningssammansättning. Det handlar om 

kommunorganisationens oförmåga att hantera dagens komplexa utmaningar, den organisationen 

måste kompletteras med till exempel utvecklingsprogram och sådana integrerade perspektiv, vid 

sidan av förvaltningarnas arbete ska det finnas ett platsperspektiv. Det är grunden för mig att det 

här är ett sätt att skapa en modernare kommunal organisation som är en effektivare kommunal 

organisation.

Alla de områdesutvecklare jag intervjuat har poängterat vikten av att föra samman kommunens 

olika verksamheter genom att samverka på områdesnivå. Man påtalar till exempel svårigheterna 

med att samarbeta över förvaltningsgränserna och hur detta i sin tur kan påverka verksamheternas 

resultat negativt. Genom att arbeta utifrån ett områdesperspektiv menar man att den kommunala 

organisationen i kommundelen får en bredare och mer helhetsövergripande effekt, att man utnyttjar 

varandras kompetenser och får bättre samsyn i området.   

Utvecklingsprogrammen 

Arbetet med att ta fram utvecklingsprogram för Botkyrkas kommundelar startade i och med att man 

skrev under deklarationen Ålborg +10 2004, ett handlingsprogram för hållbar utveckling i 

europeiska städer och kommuner. Kommunen antog efter detta en handlingsplan, kallad ”Ett 
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hållbart Botkyrka”, 2007, där man åtar sig att verka för en långsiktig samhällsutveckling med fokus 

på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet under de kommande 20 till 30 åren. Dokumentet 

belyser sex olika nyckelområden: att Botkyrkaborna har arbete, att de känner sig hemma, att de är 

friska och mår bra, att de har förtroende för varandra och demokratin, att man har de bästa skolorna 

och inte bidrar till klimatförändringar.20 Nyckelområdet ”Botkyrkaborna känner sig hemma” 

beskrivs under rubriken ”Våra stadsdelar ser olika ut och det är bra” så här: 

En utmaning inför framtiden blir att skapa intressantare och attraktivare bostäder, arbetsplatser 

och mötesplatser. Vi måste framför allt förstärka vår identitet med bra boende. Boendet är för 

många ett sätt att förverkliga sig själv och beroende på vilka behov och resurser vi har söker vi 

olika kvaliteter i vårt boende. Några söker storstadspuls, andra lugn och trygghet. Det är därför 

en tillgång för kommunen att våra stadsdelar är olika både fysiskt och innehållsmässigt. Genom 

att lyfta fram det som är bra och det som skiljer våra stadsdelar från varandra kan vi förstärka 

deras positiva karaktärer (Botkyrka kommun 2007:7).  

Efter detta följer en punktlista på olika åtgärder som kommunen ska arbeta kring för att ”påverka 

stadsutvecklingen”. Den första punkten behandlar de utvecklingsprogram (här benämnda planer) 

som min undersökning kretsar kring: ”Öka stadsdelarnas attraktivitet genom långsiktiga 

utvecklingsplaner” (Botkyrka kommun 2007:8). Att stadsdelarna i Botkyrka kommun är olika ”både 

fysiskt och innehållsmässigt” är något som återkommer i mina intervjuer och påtalas ofta som en 

orsak till att man behöver rikta in sig på specifika program och organisering i kommunens områden. 

Anders menar att ”vad det handlar om är egentligen att ge Botkyrkabor i olika stadsdelar jämlika 

förutsättningar till ett bra liv/.../kommunen vill att alla ska ha samma jämlika möjligheter till goda 

livsvillkor/.../man tänker att vi behöver göra olika på olika ställen”. 

För att konkretisera och anpassa arbetet med ”Ett hållbart Botkyrka” ”till de olika förutsättningar 

och behov” som finns i kommunens områden väljer man därför att ”ta fram långsiktiga 

utvecklingsprogram” för de olika stadsdelarna. Tanken med dessa program är att de ska främja ”ett 

helhetsgrepp på utveckling”, ”samordna kommunens insatser” och fungera som ”ett styrdokument 

för kommunens verksamhet i stadsdelen”. Processen att ta fram dem ska bedrivas ”i samverkan 

mellan olika förvaltningar i kommunen och i dialog med boende och verksamma i Botkyrka”.21 

20 https://www.botkyrka.se/kommun—politik/hallbar-utveckling-och-manskliga-rattigheter/ett-hallbart-botkyrka.html, 
https://www.botkyrka.se/kommun--politik/hallbar-utveckling-och-manskliga-rattigheter/ett-hallbart-
botkyrka/hallbar-utveckling-pa-stadsdelsniva.html

21 https://www.botkyrka.se/kommun--politik/om-botkyrka/kommunens-strategier/ett-hallbart-botkyrka/hallbar-
utveckling-pa-stadsdelsniva.html
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Anders beskriver dem så här:

De här utvecklingsprogrammen är också ett sätt att vi samlar oss kring visa frågor som vi ser 

som särskilt prioriterade och att vi drar åt samma håll, så att vi inte på olika förvaltningar och på 

olika delar i organisationen sitter och gör samma sak. Eller att vi gör olika saker, att vi kan 

samla oss, så vi får en styrka genom att vi drar åt samma håll och att vi har ett tydligt mål som 

vi jobbar mot. Så det är lite del av områdesutvecklingen också, så de lokala 

utvecklingsprogrammen är, fungerar som ett ganska viktigt verktyg för områdesarbetet. De är 

långsiktiga styrdokument. Sen så gör vi hela tiden saker akut och i närtid, men tanken med de 

lokala utvecklingsprogrammen är att de ska hålla en riktning som gör att vi kan få, vad ska vi 

säga, utväxling över tid, så vi inte gör saker som faller mellan stolarna eller slutar abrupt, lite 

kraft i det.

Låt oss då titta på de olika utvecklingsprogrammen. 

Av de tre utvecklingsprogram som för närvarande finns, var Albys först ut 2009, följt av Tullinge 

2010 och Fittja 2012. Alla programmen har ett liknande upplägg vad gäller själva huvudinnehållet. I 

början av programmen finns en inledning som beskriver syftet med programmet, hur man arbetat 

fram det och vilka steg som följer efter framtagandet. Varje program har också en vision för 

respektive område som presenteras i början av dokumenten. Resten av programmen innehåller i 

huvudsak det som betecknas huvuduppgifter och handlingsvägar. Huvuduppgifterna är som Anders 

formulerar det: 

De mest prioriterade utvecklingsområdena eller utmaningar som vi ser för varje stadsdel 

och/.../tanken med dem är att fånga upp frågor eller utmaningar som finns lokalt där vi inte 

riktigt, där utvecklingen inte går åt det håll som vi önskar på något sätt. Det är frågor som 

kanske lätt skulle hamna mellan stolen, hur ska vi angripa, vi vet inte, vi har inte den naturliga 

organiseringen nödvändigtvis. Det handlar om ett sätt att formera oss och plocka upp, de här 

frågorna behöver vi verkligen klara av eller hantera på längre sikt för att få till den utveckling 

som vi vill se. 

Under varje huvuduppgift finns sedan ett antal så kallade handlingsvägar som fungerar som 

strategier för att nå de önskade målen som man pekar ut. Tanken är att dessa ska vägleda till mer 

konkreta åtgärder. De olika programmen skiljer sig en del åt i relation till huvuduppgifternas fokus, 

den valda layouten och deras generella utseenden. För att illustrera detta kommer jag presentera de 
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Fittja och Alby ligger fokus i huvudsak på förändring av den miljö som associeras med 

miljonprogrammet samt på befolkningens behov av utbildning och arbete. 

Jag är medveten om att mitt val att framställa områdena på detta sätt förstärker normativa 

representationer av Tullinge, Alby och Fittja samt konstruktionen av norra och södra Botkyrka. 

Men mitt syfte med denna presentation är att framhäva två saker: dels att Botkyrka är en kommun 

präglad av stora olikheter. Detta framkommer genom materialet från Botkyrka kommun, från 

statistiken och mina informanter. Kommunen framhäver olikheten som något bra, som berikar och 

bör bejakas. Botkyrka är ”Långt ifrån lagom”, kontrastrikt och fyllt av möten mellan olika 

”människor, kulturer, språk och religioner”. I dokumentet ”Ett hållbart Botkyrka” framställer man 

kommundelarnas olikheter som något odelat positivt som ger människor möjlighet att förverkliga 

sig själv genom valfriheten det innebär att välja boende utifrån de behov och kvalitéer man 

eftersöker. 

Samtidigt framträder också en diskurs som framställer ett Botkyrka präglat av ojämlikhet. 

Kommunen är segregerad, har dåliga förbindelser mellan norr och söder och stora skillnader i 

förhållande till befolkningens levnadsvillkor. För samhällsplaneraren Anders är det 

områdesbaserade utvecklingsarbetet ett redskap för att råda bot på olikheten och skapa ”jämlika 

förutsättningar” i kommunen. Nyckelområdena i detta arbete är liknande de som präglat de 

statsfinansierade projekt och satsningar som kommunens ”problemområden” sedan 1990-talet varit 

föremål för: integration, arbete, utbildning, segregationsbekämpning, boende, demokrati och 

delaktighet. Bilden av Alby och Fittja som ”invandrartäta problemförorter” har sedan dess ständigt 

reproducerats. Norra Botkyrka konstrueras genom detta som det problematiska, det är här 

människor är outbildade, arbetslösa, inte integrerade utan segregerade. Framställningarna av 

Tullinge och södra Botkyrka relateras inte till dessa problem. Tullinge görs till normen, till den 

motbild eller konstitutiva utsida, mot vilken Alby och Fittja konstrueras. I Tullinge har människorna 

arbete, hög utbildning, engagemang och god hälsa. Tullinge är tryggt, lugnt, karakteristiskt och 

attraktivt.         

För att närmare studera Botkyrka kommuns områdesbaserade utvecklingsarbete kommer jag nu 

fokusera på två olika teman som ansluter till det jag presenterat ovan. Först kommer jag undersöka 

hur man beskriver och förhåller sig till människorna, de som bor och verka i de specifika områdena, 

utifrån hur de framställs i materialet. Sedan följer ett kapitel där jag undersöker hur områdenas 

fysiska miljöer och omgivningar presenteras i materialet. 
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KAPITEL 3 MÄNNISKORNA

I detta kapitel kommer jag undersöka hur medborgarna som bor och verkar i de berörda 

kommundelarna framställs och beskrivs i de olika utvecklingsprogrammen. Jag kommer både 

fokusera på att göra jämförande analyser mellan de olika programmen och belysa vad som är 

framträdande för de olika kommundelarna. Hur framställs människorna som bor och verkar i Fittja, 

Alby och Tullinge i de olika kommundelarnas respektive utvecklingsprogram. Finns det några 

skillnader eller likheter mellan de olika områden. Hur ser mina informanter på de som bor och 

verkar i områdena i relation till utvecklingsarbetet.

Funderande Fittjabor och ”tydliga signaler” från Tullingeborna

I detta avsnitt undersöker jag hur medborgarnas deltagande under framtagningen av 

utvecklingsprogrammen beskrivs, i själva programmen, men också relaterat till hur mina 

informanter resonerar kring programmens framtagning och medborgarnas roll i denna process. 

Utvecklingsprogrammen har som tidigare beskrivits ett relativt liknande upplägg. I början av 

programmen finns en inledning där man förklarar hur man arbetat fram dem. Alla programmen 

uppges ha framtagits i dialog med de som bor och verkar i områdena i vad som ofta refereras till 

som medborgardialoger. I både Tullinges och Fittjas program framkommer det att de boende haft 

åsikter och synpunkter på innehållet till utkasten av programmen som presenterats för medborgarna. 

I Tullinges utvecklingsprogram skriver man att de boende inte riktigt känt igen sig i den 

beskrivning som ges i kommunens förslag till programmet. Det står att de fick ”tydliga signaler om 

att vissa ord och uttryck, som till exempel ”stadsmiljö”/.../kunde misstolkas” och ”att många 

Tullingebor vill att Tullinges historia ska tas till vara på ett bättre sätt” (Botkyrka kommun 

2010a:4). I Fittjas utvecklingsprogram, i ett textstycke rubricerat ”Programmet har tagits fram i 

dialog med Fittjaborna”, skriver man: ”I dialogen funderade Fittjaborna om det verkligen var 

kvinnorna i Fittja som behöver mest stöd och inspiration för att komma i arbete. Några av 

Fittjaborna tyckte att det istället borde vara ungdomar eller både ungdomar och kvinnor”. 

Medborgarsynpunkterna hänvisar till en kritik av programmets fokus på specifik hjälp till kvinnor 

att komma i arbete. 

I båda programmen skriver man sedan hur man agerat efter detta. I Tullinges program skriver man 

som svar på önskemålet att bättre ta till vara områdets historia: ”Det har vi därför lagt in i 
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programmet” (Botkyrka kommun 2010a:4). Detta har man gjort genom att lägga till handlingsvägen 

”Ta vara på Tullinges historia i Botkyrka”. Områdesutvecklaren Sven beskriver åsikterna som 

framkommer under processen som ”en allmän inställning i Tullinge” och berättar att man på grund 

av detta valt att använda ordet stationssamhälle snarare än stadsmiljö under det pågående arbetet 

med att ta fram ett nytt detaljplaneprogram för centrala Tullinge. I ett resonemang kring ordvalet 

säger han: ”Sådana här saker som egentligen går tillbaks i tiden”. I Fittjas utvecklingsprogram 

beskriver man tydligt hur man agerade utifrån de medborgarsynpunkter som kom in efter att 

programförslaget lagts fram. I ett textstycke rubricerat ”Så här tänkte vi kring Fittjabornas 

synpunkter” beskrivs processen. Man skriver att man efter att analyserat och bearbetat 

medborgarnas synpunkterna och fördjupat sig i mer statistik kommit fram till att:  ”det ändå (är) 

kvinnorna i Fittja som sticker ut mer än vad gruppen unga vuxna gör. Kommunen har också redan 

idag olika former av stöd till ungdomar och unga vuxna utan arbete men inget särskilt för kvinnor. 

Eftersom vi ser det som viktigt att sätta in mer kraft där behovet är störst föreslår vi även nu i detta 

slutgiltiga förslag att kvinnorna till en början ska få mer fokus” (Botkyrka kommun 2012:6). 

Områdesutvecklaren Susan berättar att ”det statistiska eller fakta blev ganska mycket hårt för oss” 

och hänvisar till den skillnad som statistiken för män respektive kvinnor visar vad gäller 

förvärvsarbete. Hon påtalar också att det förekom protester kring frågan även från anställda inom 

kommunen. För Susan handlar det om att lyfta en grupp som ofta är ganska osynlig, men hon säger 

att hon också kan förstå att andra människor hellre vill att kommunen ska fokuserar på ungdomar 

och unga vuxna. Hon säger att dessa personer ofta syns och hörs mycket i samhället och att deras 

sysslolöshet i större utsträckning kan leda till mer påtagliga konsekvenser för det lokala samhället. 

Under vår intervju tittar Susan igenom utvecklingsprogrammet för att se om de kanske ändå valde 

att fokusera både på kvinnor och ungdomar. Men så efter ett tag konstaterar hon: ”Nej, vi valde 

precis. Vi valde kvinnorna”. Även under processen med att ta fram Albys utvecklingsprogram 

uppstod svårigheter. Områdesutvecklaren såg det som en utmaning att ”involvera invånarna att 

formulera strategiska långsiktiga visionära program”. Svårigheten som Paul talar om handlar om att 

foga samman den konkreta vardag medborgarna befinner sig i med kommunens visionära och 

långsiktiga planering. Detta är något som också Susan lyfter fram:

en del människor kommer och säger det brinner där, vad sitter ni och tänker. Det blir en konst, 

jag har respekt för det här vardagliga, det är en konst. Hur vi i våra framtidsplaner för att 

vardagen egentligen ska funka, vad är det som gör att vardagen idag inte funkar, för det är det 

som är folkets största bekymmer. Hur kan vi översätta, det blir lite samhällsplanerarens roll, hur 
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vi kan översätta det här för att det ska kunna bli på det sättet, för att det ska kunna funka.

Områdesutvecklarna framhäver svårigheter som uppstår vid dialogarbete både i norra och södra 

Botkyrka. Men de lösningar som detta utlöser ser olika ut beroende på om vi tittar på Tullinge eller 

Fittja och Alby. I Tullinge handlar medborgarnas synpunkter och protester om, det som Sven 

definierar som, ”en allmän inställning” och föråldrad syn på området. Kommunen väljer, trots detta, 

ändå att ändra utvecklingsprogrammet och beakta medborgarnas kommentarer. Men man ändrar 

inte bara utvecklingsprogrammet utan väljer också att i det fortsatta planeringsarbetet för området 

använda sig av områdesbeskrivningar som appellerar mer till Tullinges historia. I Fittja väljer man 

att inte ändra utvecklingsprogrammet efter medborgarnas synpunkter. Susan förklarar det utifrån att 

man inte kunde se förbi statistiken, men framhåller förståelsen för de boendes frustration med 

arbetslösa ungdomar som ställer till med problem i området. Här synliggörs problematiken som 

även områdesutvecklaren i Alby påtalade: svårigheten att kombinera långsiktig utveckling och 

planering med medborgarnas behov. I Fittja och Alby är arbetslösheten högre och inkomsterna 

avsevärt lägre än i Tullinge. Områdena i norra Botkyrka dras därför också med fler problem kopplat 

till detta. Till exempel kan oron för ungdomar och unga som inte har någon sysselsättning vara en 

rädsla för ökade problem med missbruk och kriminalitet eller som Susan säger: ”människor 

kommer och säger det brinner” när vi vill prata om framtiden. 

I Tullinge blir medborgardialogerna ett tillfälle där de boende framför åsikter kring hur området ska 

framställas, vilka ord och begrepp som ska beskriva det och vad man vill att det ska associeras med. 

Här bejakar kommunen medborgarnas ”tydliga signaler” genom att välja ord och teman i 

programmet som appellerar till medborgarnas önskan att området ska präglas av sin historia och 

identitet som mindre samhälle. I Fittja och Alby visar medborgarsynpunkterna på hur de boende 

upplever områdena i sin vardag, fokus är på problem med ungdomsarbetslöshet och kriminalitet. 

Fittjabornas och Albybornas ”funderingar” är inte lika lätt att, som en av områdesutvecklarna 

formulerade det, ”översätta” till visionär samhällsplanering. Tullingeborna ges mandat att själva 

definiera sitt område och staka ut dess framtid. I Fittja och Alby ses medborgarnas definition av 

områdena istället som problematisk. Områdesutvecklarna bekräftar bilden som de boende målar upp 

men svårigheten är att omvandla detta till långsiktig områdesutveckling. Det blir därför tydligt att 

de boende i Fittja och Alby inte ges samma mandat att själva definiera områdena de bor i. Istället 

lämnas detta företräde till områdesutvecklarna som genom sin roll som samhällsplanerare ges 

makten att översätta medborgarnas åsikter till att passa in i den långsiktiga planering som detta 

uppdrag förutsätter. 
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Förklarat utifrån postkoloniala termer ges Tullingeborna makten att själva framställa bilden av 

området medan denna makt inte ges till medborgarna i norra Botkyrka. Trots att 

områdesutvecklarna i alla kommundelarna uppgav dilemman kring de boendes synpunkter var det 

bara i norra Botkyrka som medborgarna inte fick mandatet att definiera sin egen verklighet. Med 

Saids ord blir därför framställningarna av Alby och Fittja till ”ställföreträdande framställningar” 

(Said 2000:88f), berättelser som utgår från den konstruerandes perspektiv och inte från den som 

konstrueras. Åsikterna värderas och Tullingebornas kulturkonservativa syn på området ges 

legitimitet samtidigt som Fittjabornas och Albybornas oro kring den konkreta vardagen 

problematiseras och negligeras. Det långsiktiga lokala utvecklingsarbetet görs därmed till ett 

passande forum för de boende i Tullinge att framhäva områdets historiska karaktär och identitet i 

samtidigt som det inte ses som passande för de boende i Fittja och Alby att lyfta områdenas 

problem i.               

Pratbubblorna

I detta avsnitt utvecklar jag analysen av dialogen med de boende genom att jämföra hur man 

framställer (verkliga och fiktiva) medborgare i Tullinges respektive Fittjas utvecklingsprogram. För 

att göra detta fokuserar jag på hur närvarande medborgarna är i programmen. På vilka sätt 

framträder de och i vilka sammanhang görs detta?

I Tullinges utvecklingsprogram har man valt att lyfta fram några av de synpunkter som kom upp 

under medborgardialogerna. Detta illustreras genom pratbubblor som fyllts i med citat från 

dialogerna. Allt som allt är det nio citat. En del av citaten kan kopplas samman med, vad 

områdesutvecklaren refererade till som ”en allmän inställning i Tullinge”, att man är kritisk mot att 

området ska förändras och bli mer stadslikt. Här ingår också en oro för att området ska förlora 

natur- och grönområden. Andra exempel lyfter att man vill att kommunen ska satsa mer på frilufts- 

och fritidsliv. Några av citaten behandlar önskemål om bättre kommunikationsmöjligheter inom 

kommunen och till angränsande kommuner. Citaten belyser både positiva och negativa aspekter av 

området och kommunen, och behandlar både konkreta förslag och mer övergripande synpunkter 

(Botkyrka kommun 2010a:5).     

I Fittjas utvecklingsprogram framställs medborgarna för första gången på sida två där man valt att 

visa en karta som genom pilar synliggör ”ljuspunkter som Fittjabor själva valt ut”. I anslutning till 

kartan har man placerat en liten textruta med rubriken ”Fittjas resurser”. Texten inleds med ett citat 
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av kung Oscar II: ”Fittja lyser bland de övriga gästgivaregårdarna som nordstjärnan på himlafästet”. 

Sedan presenteras Fittjabornas ljuspunkter: ”Idag finns mycket mer som lyser i Fittja”. Pilarna på 

kartan illustreras också med text. Det står: ”Många sätt att ta sig till och från Fittja” och ”Närhet” 

vid pilarna som pekar mot, de på kartan utskrivna, riksvägarna E4 och E20 som också illustrerats 

med texten ”Till Stockholm”. Vid Fittja centrum har man placerat SL:s tunnelbanesymbol. Andra 

ljuspunkter är ”Koloniområde”, ”Mångkulturellt centrum”, ”Ungdomens hus” och ”Fittja äng”. 

Även ”Fittja Moské”, den katolska kyrkan och skolor och förskolor uppmärksammas (Botkyrka 

kommun 2012:2). 

På sidan sju i programmet har man placerat två fotografier som visar hur dialogarbetet med 

områdets medborgare rent konkret går till. På den första bilden ser vi ryggarna på fyra tjejer som 

står och skriver på små lappar som de sätter upp på en vägg. Den andra bilden förställer själva 

väggen. På denna ser man utplacerade lappar i olika utförande. Några av lapparna är vita med svart 

datautskriven text. På dessa står: ”Det går fortare att ta spårvägen till jobbet” och ”Ny bro över 

E4:an binder samman Hallunda med Fittja”. Bredvid dessa sitter det färgglada post-it:s på vilka det 

står ”bra”, ”jättebra” och ”bra ingrepp” med handskriven text. På sidorna som följer, där 

huvuduppgifterna presenteras, har man, precis som i Tullinge, valt att använda sig av ifyllda 

pratbubblor. Men dessa symboliserar inte citat från medborgardialogerna. I Fittja har man valt att 

citera påhittade fiktiva människor som uttalar sig om ett framtida Fittja. Varje citat och pratbubbla 

står i anslutning till programmets respektive huvuduppgifter: 

När arbetsgivare hör att jag är från Fittja blir de extra nyfikna. Fittjabo i Dagens Industri 2040 

(Botkyrka kommun 2012:9). 

Mina barn vill växa upp och gå i skolan i Fittja. Här kan de förverkliga sina drömmar. Fittjabo i 

Dagens Nyheter 2040 (Botkyrka kommun 2012:11).

Vi bor ju nära skog och vatten, och hela Fittja är promenadvänligt. Fittjabo i radio om varför 

Fittjaborna är hälsosammast i Stockholm (Botkyrka kommun 2012:12).

Nu förstår jag varför mina barnbarn ville flytta till Fittja. Intervju med en farfar på besök i Fittja 

i Metro 2040 (Botkyrka kommun 2012:14).

Trots att pratbubblorna, som återfinns både i Tullinges och Fittjas utvecklingsprogram, vid en första 

anblick kan se relativt likartade ut, visar de på två skilda förhållningssätt till de boende. I Tullinges 
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program har man skrivit ut nio citat från medborgardialogerna. De tar upp en rad olika ämnen och 

åsikter. När jag frågar områdesutvecklaren varför de valt att inkludera citaten i programmet säger 

han: ”Vi ville visa hur duktiga vi var på att lyssna (skratt). Skulle jag tro”. Genom att skriva ut 

citaten bekräftar man de boendes synpunkter och åsikter. Pratbubblorna i Tullinges program 

framställer medborgarna som aktiva subjekt som är engagerade i sitt område. Genom detta får de 

boende ge uttryck för ett mer komplext och problematiskt förhållningssätt både till området och 

dess kommunala organisering. De boende i Tullinge ges på detta sätt mandat och makt att tala för 

sig själva, deras berättelser privilegieras och de positioneras som inflytelserika aktörer (SOU 

2006:79, 58).

I Fittjas utvecklingsprogram har man istället för verkliga citat från medborgardialogerna valt att 

”citera” fabricerade Fittjabor som får uttala sig om ett framtida visionärt Fittja. Detta är samma 

framställningstaktik som återfinns i programmets huvuduppgifter, beskrivningar av ett Fittja där 

målen och önskningarna realiserats och alla dagens problem är lösta. Det handlar om Fittjabor som 

är intressanta att anställa, om barn som vill växa upp, gå i skolan och förverkliga sina drömmar i 

Fittja, om promenerande Fittjaborna som de hälsosammaste i Stockholm och om farfadern som varit 

på besök hos barnbarnen som flyttat till Fittja och därför förstår varför de valde att flytta till just, 

Fittja. Alla citaten har en väldigt positiv ton, Fittja beskrivs som en plats som väcker nyfikenhet och 

intresse. Speciellt från människor som inte själva kommer från platsen, som arbetsgivaren som hajar 

till när de hör om Fittja eller farfadern som förstår barnbarnens tjusning (som valt Fittja som sin nya 

bostadsort) när han gör ett besök i området. Det framtida Fittja lockar med både attraktiv arbetskraft 

och attraktivt boende! 

Fotografiet med de vita lapparna på väggen framställer också hur det framtida Fittja kan tänkas 

gestaltas medan de färgglada post-it-lapparna med korta bejakande omdömen som de unga tjejerna 

skriver och sätter upp utgör de deltagande medborgarnas bekräftelse och godkännande av denna 

framtidsbild. Beskrivningarna av det framtida Fittja framställer området som problemfritt, långt från 

de associationer som dagens Fittja ger upphov till. Förklaringarna och resonemangen kring hur man 

ska nå detta framtida Fittja presenteras inte. Det är endast det framtida Fittja 2040 som är väsentligt, 

inte hur dagens problem ska lösas för att nå dit. De nuvarande Fittjaborna positioneras indirekt som 

hjälpbehövande i relation till det framtida Fittja. Det är inga aktiva subjekt med makt att själva 

definiera och framställa området, likt Tullingeborna, som presenteras. Istället fråntas Fittjaborna 

”probelmformuleringsprivilegiet och makten att definiera vad som är ett problem”, de görs till 

objekt, fråntagna subjektets karakteristisk att kunna ”sätta ord på och definiera sina egna 
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erfarenheter” (de los Reyes 2005:246). Dagens Fittjabor som representeras av ”ljuspunkterna” på 

kartan över ”Fittjas resurser” framhävs i relation till områdets kommunikationsmöjligheter, 

närheten till Stockholm och områdets rika utbud av förenings- och fritidsliv. Fittja framställs genom 

detta som en plats som erbjuder många möjligheter kopplade till områdets geografiska läge och dess 

unika ”mångkulturella” prägel, ett ämne som jag kommer återkommer till i avsnittet Utbildning och 

sysselsättning.

De exempel jag belyst ovan synliggör hur framställningen av medborgarna i Tullinge respektive 

Fittjas utvecklingsprogram, precis som i det tidigare avsnittet, handlar om makt till självdefiniering. 

När Tullingebornas åsikter framställs citerade i visuella pratbubblor legitimeras dessa. När man 

samtidigt fabricerar framtida generationer Fittjabor för att göra detsamma i Fittja fråntar man de 

nuvarande medborgarna makten att representera sitt område. De ”verkliga” medborgare som kan 

utläsas i Fittjas utvecklingsprogram utgörs istället av anonyma illustrerade fetmarkerade namn och 

pilar på en karta och bejakande ord på post-it-lappar uppsatta på en vägg. Sammanför vi de citerade 

framtida Fittjaborna med områdesutvecklarnas resonemang kring svårigheten att ”översätta” de 

(nuvarande) medborgarnas upplevda vardagsproblem med den visionära planeringen kanske man 

lättare kan förstå valet att förflytta områdenas boende till en utopisk framtid präglad av positiva 

lägesbilder. Medborgarnas beskrivningar av områdenas problem görs dessutom, genom det ensidiga 

fokuset på framtidsframställningarna i Fittjas utvecklingsprogram, till illegitima representationer. 

De människor som ges makt att problematisera är de aktiva subjekten som framträder genom 

pratbubblorna i Tullinges utvecklingsprogram. I Fittja och Alby konstrueras medborgarna istället 

som passiva och hjälpbehövande, berövade rätten att definiera och formulera problembilden (de los 

Reyes 2005:246).          

Utbildning och sysselsättning

I detta avsnitt undersöker jag de huvuduppgifter som behandlar utbildning och sysselsättning i 

Albys respektive Fittjas program. I Alby har man valt huvuduppgifterna ”Skapa en bra 

uppväxtmiljö för flickor och pojkar” och ”Skapa bättre jobbchanser för kvinnor och män”. I Fittja 

heter huvuduppgifterna ”Kvinnor och män i Fittja har ett arbete som ger dem en trygg ekonomi” 

och ”Fittja är en bra stadsdel för förskolor, skolor och lärande”. Som framgick av det statistiska 

material jag presenterade i föregående kapitel har de boende i Alby och Fittja en lägre 

sysselsättningsgrad och utbildningsnivå relaterat till Tullingeborna. I detta avsnitt fokuserar jag på 

hur man framställer och förhåller sig till invånarna och områdena i norra Botkyrka i relation till de 
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problemformuleringar, mål och lösningar som presenteras i programmen.

Under huvuduppgiften ”Skapa en bra uppväxtmiljö för flickor och pojkar” i Albys program skriver 

man att de boende i området ”behöver en/.../omsorgsfull och kreativ uppväxtmiljö för att kunna 

starta och växa”. Man talar om vikten av ”trygghet”, ”stimulans” och ”tro(n) på den enskilda 

individens kapacitet”. Albys unga ska vara ”lika väl rustade för högre utbildning och ett 

kunskapsintensivt arbetsliv som andra i regionen”. De besitter ”i högre grad än i många andra 

stadsdelar/.../en värdefull internationell kompetens som vi behöver ta till vara och bejaka”. Den 

första handlingsvägen behandlar hur skolorna i Alby ska ”vara anpassad till Albys interkulturella 

villkor” vilket bland annat innebär att ”modersmålet ska/.../ses som en tillgång”. Den andra 

handlingsvägen behandlar ”samverkan mellan verksamheter som möter barn och unga”. Här skriver 

man att barnen i Alby behöver ”social trygghet” och ”omfångsrika relationer” i form av 

fritidsverksamhet, ”socialtjänsten”, kultur- och föreningsliv samt ”religösa samfund” (Botkyrka 

kommun 2009:8). 

I Fittjas utvecklingsprogram handlar huvuduppgiften kring utbildning om att området ska bli ”en 

bra stadsdel för förskolor, skolor och lärande”. Fittja beskrivs som en plats där man kan ”lära sig 

mycket”, en unik plats där man kan besöka Mångkulturellt centrum och möta ”personer med rötter 

från olika delar av världen”. Man skriver att det ”finns många möjligheter till lärande men vi 

behöver bli bättre på att använda denna potential”. Fittjabor har ”erfarenheter och kunskaper som 

behövs på arbetsmarknaden” men att dessa, hos en del, kan behöva ”kompletteras”. Handlingsvägen 

”Pojkar och flickor i Fittja behöver få större nätverk” behandlar ungas behov av kontakter, ”både i 

och utanför Fittja”, när de i framtiden ska utbilda sig eller få jobb. Skolan ska därför ”erbjuda fler 

kontakter” med till exempel företag och högskolor. Den sista handlingsvägen handlar om att ”höja 

utbildningsnivån bland Fittjaborna”, man vill ”verka för att fler nyttjar de utbildningsmöjligheter” 

som finns i närområdet och leder till ”arbeten som ger en trygg ekonomi” (Botkyrka kommun 

2012:11). 

I Albys utvecklingsprogram under huvuduppgiften som berör möjligheter till arbete och försörjning 

skriver man precis som under huvuduppgiften kring barn och ungas uppväxtmiljö att alla ska kunna 

”starta och växa” i Alby. Man skriver att ”arbetsmarknad och näringsliv är mer krävande idag” 

vilket ställer högre krav på ”kompetensutveckling” och ”arbetserfarenhet”. Den första 

handlingsvägen handlar om att inrätta ”ett lokalt ”tillväxtkontor” i Alby” för att organisera 

samhällsservicen riktad ”till dem som söker arbete eller tänker starta eget” (Botkyrka kommun 
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2009:10). Den tredje handlingsvägen behandlar det lokala näringslivets konkurrenskraft, man vill 

erbjuda ”utvecklingsinsatser” samt ”stärka kompetens och förmågan” hos lokala företagare. Man 

vill också ta till vara ”potentialen i nya och gamla Albybors befintliga kontakter” i förhållande till 

företag och arbetsmarknader både ”här och utomlands” (Botkyrka kommun 2009:11). 

Under huvuduppgiften som behandlar arbete och försörjningsmöjligheter i Fittjas 

utvecklingsprogram skriver man: ”ibland är det svårt att få jobb, särskilt om man inte har rätt 

utbildning eller pratar svenska så bra”. Om man har ”rätt utbildning och kan både svenska och 

andra språk” kan ”svårigheten vara att man inte har de rätta nätverken eller är utsatt för 

diskriminering”. Avslutningsvis skriver man: ”Men de flesta kan få jobb om vilja finns och om man 

får rätt hjälp”. Sedan radar man upp de kommunala insatser som erbjuds: ”jobbcoacher och den 

internationella företagarföreningen IFS” och ”Subtopia i Alby/.../för den som vill ha råd om eget 

företagande”. Den första handlingsvägen handlar om att ”driva en mer aktiv arbetsmarknadspolitik 

för att/.../bidra till att den arbetsvilja och potential som Fittjaborna har kommer till nytta”. Den 

tredje handlingsvägen behandlar att ”identifiera blivande och existerande entreprenörer” och att 

stödja dem i ”entreprenörskapets olika utvecklingsfaser”. Man ”vill hjälpa företagare i Fittja”, 

”erbjuda kurser och handledning”, stödja med hjälp av mentorer och ”stärka det entreprenörskap 

som finns”. Man vill också, precis som under huvuduppgiften kring lärande och utbildning, ”verka 

för att Fittjabor ska nyttja det stöd som finns” (Botkyrka kommun 2012:9).  

Huvuduppgifterna kring utbildning och arbete i de två programmen visar på en rad liknande 

resonemang. Ett tema som kontinuerligt framträder men som åberopas olika mycket i programmen 

och huvuduppgifterna är synen på ”det mångkulturella” som en form av kapital. Detta beskrivs 

ömsom som positivt och ömsom som negativt. Detta synsätt är sammankopplat med synen på kultur 

som något enhetligt och bestämmande, något som skiljer människor åt, genom att hävda att 

människor som har sitt ursprung i andra delar av världen besitter specifika egenskaper eller 

kvalitéer (SOU 2006:79, 64). När det i programmen tas upp att områdena är unika utifrån sin 

”mångkulturella” prägel framhäver man en positiv beskrivning av ”kulturellt” kapital kopplat till 

”de andra”. Man lyfter till exempel den mångfald detta anses ge upphov till, kunskaper som anses 

komma ur detta, som till exempel språkkompetens, men också att specifika platser och föreningar 

anses besitta ”mångkultur” som ger områdena ”kulturell” rikedom. Främst kopplas mångkulturen 

och dess positiva effekter samman med utbildning, barn och unga. I Albys program talar man till 

exempel om att barnen besitter ”internationell kompetens”, att man har specifika ”interkulturella 

villkor” och att modersmålet ska ses som en tillgång. 
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Även om man i de två programmen lyfter de positiva aspekterna av mångkulturen, och framställer 

sina medborgare som ”kulturellt” kompetenta, så framhäver man dem också som mindre duktiga på 

att marknadsföra dessa kompetenser och anses därför vara i behov av stöd och hjälp. I både Albys 

och Fittjas program framställer man barnens specifika behov av nätverk och kontakter. I Fittja 

belyser man vikten av kontakt med arbetsliv och högskola medan man i Alby också lyfter 

lokalsamhällets ansvar i form av till exempel socialtjänst och religiösa samfund. Fokus på barns 

utveckling utgår från tanken om dem som framtidshopp, som behöver näras. Barnet blir en politisk 

utopibärare, ett ”löfte och förhoppning om en bättre framtid”, ett vetande och konstituerande av 

begreppet barn inspirerat av Foucault (Hörnfeldt 2009:14). Återigen förlägger man talet om det 

goda samhället, då det framtida Fittja och Alby ska införlivas, till framtidens generationer genom att 

låta barnen och framtiden de har framför sig, ligga i fokus. Barnen i Alby och Fittja besitter positiva 

”mångkulturella” egenskaper, som ska utvecklas och bejakas, samtidigt som de också anses vara i 

behov av stöd, hjälp och insatser, då den mångkulturella miljön också anses ge upphov till problem 

och svårigheter. I Albys program är det tydligt att man lägger ett större ansvar på samhället för att 

motverka detta medan man i Fittja lägger mer fokus på de enskilda individernas val och 

möjligheter. 

Denna åtskillnad mellan samhällets ansvar och individens ansvar återfinns också i 

huvuduppgifterna som berör sysselsättning. Skillnaden mellan programmens fokus kanske kan 

förklaras utifrån vid vilken tidpunkt de är producerade. Albys program kom ut 2009 medan Fittjas 

inte färdigställdes förrän 2012. Under denna period har den samhällspolitiska synen på arbete 

förändrats allt mer. Den svenska välfärdsmodellen har tidigare behandlat tillgången till arbete som 

en medborgerlig rättighet, en av grundpelarna bland de sociala rättigheterna som utgår från T. H. 

Marshalls teori om det tredelade medborgarskapet (civila, politiska och sociala rättigheter) 

(Dahlstedt, Rundqvist & Vesterberg 2013:111ff). I och med 1990-talets ekonomiska kris, ökad 

”etnisk” arbetslöshet och en politisk och ekonomisk samhällsförändring som kommit att betecknas 

av liberala styrningsideal har statens ansvar för människors sysselsättning blivit allt mindre. Istället 

framhålls den enskilda individens ansvar att göra sig anställningsbar. Den nyliberala sloganen ”one 

can achieve anything if they are commited enough” agerar numera ledord (Lakes 2007:342). I 

Fittjas program framkommer denna syn på individens eget ansvar: man vill att Fittjaborna ska 

”nyttja det stöd” som finns och att den ”arbetsvilja och potential” som de besitter ska komma till 

nytta. Man skriver: ”de flesta kan få jobb om vilja finns och om man får rätt hjälp”. 

Samtidigt som arbetsmarknadspolitiken ställer allt högre krav på den enskilda individen har också 
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arbetslivets krav på utbildning och arbetslivserfarenhet ökat. I regeringens senaste budgetförslag 

presenterades till exempel utbildningssatsningar för att stävja den höga arbetslösheten ”genom att 

(höja) utbildningsnivån i arbetskraften”.22 Dessa tankegångar går att koppla till den historiska, 

socio-ekonomiska process som skett, i huvudsak, i det västerländska samhället under andra hälften 

av 1900-talet, då produktionssystemen övergått från industri till dagens tjänstebaserade ekonomier 

(Slavnic 2010:7, Likíc-Brboric, Slavnic & Woolfson 2013:264). Detta är också något som 

återspeglas i programmen. I Alby beskriver man arbetsmarknaden som ”krävande” och talar om 

högre krav på ”kompetensutveckling” och ”arbetserfarenhet”. I Fittja har man en handlingsväg som 

heter ”Vi ska höja utbildningsnivån bland Fittjaborna”. Detta är resonemang som kan tyckas 

legitima om man ser på de skillnader som statistiken visar vad gäller utbildningsnivån i Alby och 

Fittja jämfört med till exempel Tullinge. Men samtidigt visar också siffror att arbetstillfällena inom 

service- och omsorgssektorn väntas öka exceptionellt (Lakes 2007:338), en arbetssektorn som, 

åtminstone inte historiskt sätt, krävt högre utbildning i någon större utsträckning. Arbetslösheten 

visar också, enligt siffror från arbetsförmedlingen på rekordlåga nivåer. Men om man enbart tittar 

på siffrorna för utrikesfödda, visar de, precis som arbetslöshetsstatistiken mellan norra Botkyrka 

och Tullinge på stora skillnader.23 

Lösningarna som presenteras i utvecklingsprogrammen handlar om att skapa konkurrenskraftiga 

och attraktiva individer, man ska få hjälp på ”tillväxtkontor” och träffa ”jobbcoacher”. Det handlar 

om att göras anställningsbar utifrån en nyliberal retorik (Garsten & Jacobsson 2004:1-11). Även i 

mina intervjuer uppkommer referenser till det nyliberala styrningsidealet, eller som 

samhällsplaneraren Anders formulerar det: ”kommunens roll som möjliggörare”. Andra liknande 

resonemang som uppkom under intervjuerna var att man vill ”skapa förutsättningar” för 

medborgarna att lyckas på arbetsmarknaden, att man vill göra dem ”attraktiva” och ”stärka” dem. 

Områdesutvecklaren Susan sammanfattade det genom att säga: ”Vi har sagt hela tiden 

egentligen/.../att man tror på Fittja, på det här Fittja, man tror på den här kapaciteten”. Men 

samtidigt som man strävar efter ett ideal där medborgarna ska vara aktiva och rustade för ett 

krävande arbetsliv så framställs de också som extra behövande i relation till arbetsmarknaden. I 

Fittja beskrivs detta utifrån att man man inte har ”rätt utbildning”, inte ”pratar svenska så bra” eller 

”inte har de rätta nätverken”. Man skriver visserligen också att det kan bero på att man ”är utsatt för 

diskriminering” men tillägger sen, helt i linje med den nyliberala retorikens anda, att viljan (och att 

få ”rätt hjälp”) kan vara avgörande. Det är alltså främst den enskilda individen som görs ansvarig, 

22 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=105&artikel=6781712
23 https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Pressrum/Pressmeddelanden.html?id=852EDF2866768042
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har du inte viljan får du skylla dig själv!   

När man i Fittjas program på detta sätt beskriver bristande kompetenser och försvårande 

omständigheter vid jobbsökande relaterat till språkkompetenser och avsaknad av relevanta nätverk, 

likställer man ”det mångkulturella” kapitalet, som i andra sammanhang kunde ses som något 

positivt, med ett hinder. Detta resonemang går också att relatera till den samhällspolitiska 

utvecklingen i Sverige. Sedan den borgerliga regeringen tog makten 2006 har den svenska 

integrations- och migrationspolitiken allt mer kommit att sammanvävas. Moderaternas tidigare 

flaggskepp ”arbetslinjen” har sammanfört krav på sysselsättning relaterat till migration och 

integration (Qvist, Suter & Ahlstedt 2013:74f). Begreppet ”migrationens ekonomiska potential” 

förklarar den villkorade syn som idag omgärdar arbetsmarknadspolitiken och dess relation till 

välfärdsstaten, där individens skyldigheter snarare än rättigheter utgör huvudfokus (Qvist, Suter & 

Ahlstedt 2013:79f). På liknande sätt kan man se på begreppet social exkludering och dess koppling 

till synen på arbetslöshet. Idag har social exkludering blivit liktydigt med exkludering från 

arbetsmarknaden. Lösningen på utanförskap kretsar därför kring inkludering genom arbete, 

arbetslöshet och ”integrationsproblem” likställs (Schierup, Krifors & Slavnic 2013:239, 242). 

Statens roll är en viktig beståndsdel i denna utveckling. När samhället inte tar ansvar för att 

tillgodogöra människor deras sociala rättigheter likställs de medborgare som inte tar sitt ansvar med 

misslyckande, de får helt enkelt skylla sig själva. Individer som behöver hjälp och stöd 

karaktäriseras som behövande, parasiterande och socialt mindre värda (Lakes 2007:337f, 340). 

Medborgaren som arbetar eller är självförsörjande ses idag som den ideala, gode medborgaren, den 

problematiske medborgaren är den som inte arbetar och inte kan försörja sig själv. Statens ansvar 

ligger endast i att hjälpa de problematiska medborgarna att bli anställningsbara (Dahlstedt, 

Rundqvist & Vesterberg 2013:124, 133). 

I programmen framhävs också egenföretagande som ett alternativ, till exempel genom att fokusera 

på att stödja och stärka ”blivande och existerande entreprenörer”. Fokuset på entreprenörskap och 

eget företagande sammankopplas i programmen med ett positivt  ”mångkulturellt” kapital. Man 

framhäver kontakter i utlandet eller internationellt som värdefullt för medborgarna i relation till 

arbete och företagande. Den ”etniska” entreprenören är en roll som framhävs både av styrande 

politiker, som en gångbar utväg för utrikesfödda arbetslösa (se till exempel SOU 1999:49), och som 

en strategi människor själva väljer för att bli självförsörjande när man inte ges någon chans på den 

formella arbetsmarknaden, i efterdyningarna av de strukturella, politiska och ekonomiska 

förändringar som skett de senaste årtionden. Förändringar som i huvudsak, på grund av 

42



diskriminering och strukturell rasism, slagit hårdast mot medborgare som inte anses tillhöra den 

föreställda nationella majoriteten (Ålund 2003:84f). Den ”etniska” entreprenören, eller som 

sociologen Nikolas Rose benämner den ideale medborgaren i det nyliberala samhället, ”ett 

företagsamt subjekt” (Dahlstedt, Rundqvist & Vesterberg 2011:13f), framhäver återigen 

avsaknaden av samhällets och statens ansvar för medborgarnas försörjning och lyfter individens 

eget ansvar att vara självförsörjande. Men den företagande ”invandraren” förväntas också ha 

effekter för samhällets välfärd. Företagande anses generellt öka tillväxten och den ”etniska” 

aspekten införlivar detta med integrationspolitiska mål (Slavnic 2013:31, Schierup 2006:56f).     

Formandet av den anställningsbara medborgaren och behovet av den ”etniska” entreprenören 

anspelar på medborgarskapets koppling till nationell tillhörighet (Dahlstedt, Rundqvist & 

Vesterberg 2013:136ff) och svårigheten att anpassa sig till det nyliberala kravet på 

anställningsbarhet. Genom samhällsekonomiska argument som likställer fattigdom med mindre 

värda medborgare och legitimerar ”synen på den bidragsberoende invandraren” bortser man från 

orsaker baserade på strukturell underordning och diskriminerande uteslutningsmekanismer 

(Schierup, Krifors & Slavnic 2013:252, Lakes 2007:342, Likíc-Brboric, Slavnic & Woolfson 

2013:265), som i många fall omgärdar de boendes försörjningsmöjligheter i områden som Alby och 

Fittja. Individer som bor i Alby och Fittja blir därför själva ansvariga för sin oanställningsbarhet och 

förklaringen kopplas till ”kulturen”. När ansvaret för arbetslöshet och förmågan att försörja sig 

läggs på enskilda individer framställs de som misslyckas som bristfälliga. När dessa individer också 

främst kopplas till invandrarskap och frånskiljs från det eftersträvansvärda, det normala och det så 

kallat ”svenska” likställs de dessutom också med de problematiskt annorlunda ”andra” (Dahlstedt, 

Rundqvist & Vesterberg 2011:23f).  

Hälsa och välmående eller miljö och klimatsmart leverne

I detta avsnitt gör jag en jämförelse mellan hur man beskriver Fittjaborna i relation till frågor och 

problem kopplat till hälsa och välmående med beskrivningen av Tullingeborna i relation till de 

frågor och problem som behandlas under huvuduppgiften ”Gör det möjligt att leva klimatsmart”. 

Jag har valt att jämföra dessa för att de belyser två olika livsstilsmarkörer, kopplat till klass och 

socioekonomisk status, som kommunen anser att man behöver arbeta med i de båda områdena. 

I Fittjas utvecklingsprogram har den tredje huvuduppgiften fått namnet ”I Fittja mår pojkar, flickor, 

män och kvinnor bra och tar plats i och utanför Fittja”. I inledningen skriver man att faktorer som 
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kan påverka hälsan innefattar allt från möjlighet till arbete, utbildningsnivå, människors möjligheter 

att bli sedda och hörda till hur vi tar hand om oss själva och vad vi äter. De handlingsvägar som 

följer kan sägas utgöra två olika spår. Det ena handlar om hälsa och välmående i en mer traditionell 

form, kopplat till motion, matvanor och hälsorisker. Det andra spåret kopplar samman hälsa med 

möjligheterna till försörjning, arbete och personlig utveckling. Man skriver att ”skillnaderna i 

hälsa/.../mellan högutbildade och lågutbildade” ökar och handlingsvägen har fått namnet: ”Vi ökar 

möjligheterna för att få jobb och utbildning”. Tillsammans med handlingsvägen som fokuserar på 

platstagande i samhället tar dessa upp viljan att stärka ”kreativiteten, initiativförmågan, 

självförtroendet och självkänslan” hos Fittjaborna med målet att de ska ”utveckla och ta vara på 

sina talanger” och ta plats i och ”ta för sig av det som samhället har att erbjuda”. De två sista 

handlingsvägarna, ”Vi stimulerar till användning av grönytor och utbud för rörelse” och ”Vi satsar 

på att förbättra matvanor och minska rökning och spelande” behandlar kommunens roll kopplat till 

hälsofrämjande-insatser, men man tillägger också: ”Men man kan också göra mycket själv som att 

motionera och att välja bort alkohol”. Här tar man upp vikten av fysisk aktivitet och 

utomhusvistelse men också stöttande insatser för ungdomar som har spelproblem och för föräldrar 

som vill ”ge sina barn bättre hälsa”, bland annat genom att uppmuntra dem ”att inte utsätta sina barn 

för tobaksrök” (Botkyrka kommun 2012:12). 

I Tullinges utvecklingsprogram har den sista huvuduppgiften fått namnet ”Gör det möjligt att leva 

klimatsmart” och man skriver i inledningen att det handlar om att arbeta ”för en klimatsmart 

livsmiljö”. Områdesutvecklaren Sven motiverar valet av fokus på klimatfrågan med att säga att det 

”är extra viktig i Tullinge eftersom här förbrukar vi mest fossila bränslen i hela Botkyrka”. Han 

säger också att detta är något som kommunen i stort är väldigt duktiga på men att man i Tullinge 

inte ”gjort ett smack under alla år vad gäller miljöfrågan” och ”alla, eller många har råd att skaffa 

sig bil och inte bara en, utan minst två och ibland tre bilar för att ta sig hit och dit”. Man vill därför 

att ”Tullingeborna/.../minska(r) sin klimatpåverkan, exempelvis genom minskat bilåkande”, 

”erbjuda förskoleplatser och skola nära barnens hem”, utöka kollektivtrafiken och skapa en bättre 

blandning av bostäder och arbetsplatser i området för att korta resorna till och från arbetet. Målet är 

att minska koldioxidutsläppen i förhållande till vad man kallar ”vardagsresorna” och på så sätt göra 

det möjligt för Tullingeborna att resa ”hållbart”. Huvuduppgiften avslutas med en liten grönfärgad 

textruta där det bland annat står: ”De handlingsvägar vi pekar på för den här huvuduppgiften 

kommer att ge bättre förutsättningar för Tullingeborna att minska sin klimatpåverkan. Vår 

förhoppning är också att dessa handlingsvägar har positiv inverkan på Tullingebornas folkhälsa” 

(Botkyrka kommun 2010a:12f).
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Huvuduppgiften kring hälsa och platstagande i Fittjas program berör en del liknande resonemang 

som presenterades under avsnittet ”Utbildning och sysselsättning” kring Fittjabornas möjligheter att 

få jobb och utbildning. Återigen är de lösningar som presenteras inte kopplade till konkreta jobb- 

och utbildningsinsatser utan fokuserar på att stärka medborgarnas individuella förmågor. När det 

handlar om folkhälsa, kopplat till den mer traditionella betydelsen, i form av motion och 

ohälsosamma vanor, fokuserar handlingsvägarna på att motverka ohälsosamt beteende och på 

disciplinering eller fostran av medborgarna. Det handlar om vad man äter, om fysisk aktivitet och 

olika typer av ohälsosamma vanor som kan vara skadligt både för en själv och för andra. Även här 

handlar det om en form av aktivering av individer, aktivering i relation till att göra ”rätt” val för ett 

hälsosamt liv. Belyser man de beteenden som beskrivs som ohälsosamma kan man också se hur 

dessa traditionellt sett sammankopplats med människor som tillhör vad som skulle kunna betecknas 

som en underklass. Det handlar om beroende och missbruk i olika former: spelande, rökning, 

alkohol och matkonsumtion. ”De andra” som ska aktiveras och hjälpas likställs på detta sättet både 

med underklass och ”invandrarskap”. Att koppla samman underklass med dåliga vanor, att påtala 

att individen själv har ansvar och dessutom peka ut föräldrar för att ”utsätta sina barn för tobaksrök” 

känns som ett tydligt utslag för hur man generellt i samhället ofta sammankopplar bristande vanor 

och beteenden med socialt och ekonomiskt mindre privilegierade människor. ”De andra”, i form av 

underklassen och ”invandrarna”, utgör helt enkelt sämre människor. Utifrån ett intersektionellt 

perspektiv konstrueras i materialet på detta sätt de problematiska ”andra” som ska disciplineras 

genom att särskiljas, positioneras och stigmatiseras utifrån specifika socio-ekonomiska och etniska 

markörer (de los Reyes 2005:233).          

I Tullinges utvecklingsprogram har man istället för folkhälsa valt att fokusera på klimatpåverkan. 

Man säger det inte rakt ut i utvecklingsprogrammet på det explicita sätt som områdesutvecklaren 

påtalar när han målar upp bilden av Tullingefamiljer med två, tre bilar stående i garaget, att vad det 

handlar om är ekonomiskt priviligerad medborgare som smutsar ner området med sin bilkörning. 

Vikten av ”minskat bilåkande” och ”minskat koldioxidutsläpp i vardagsresorna” framställs i 

programmet som ett av huvudmålen. Lösningarna som presenteras fokuserar på att ”göra det möjligt 

att leva klimatsmart”: att bygga och utveckla infrastrukturen, kollektivtrafiken och cykelvägar i 

Tullinge för att ge medborgarna incitament att resa mer hållbart. Här är det tydligt att lösningarna 

inte ligger explicit hos de individuella Tullingeborna utan det är kommunen som har ansvaret för att 

medborgarna ska kunna göra mer klimatsmarta val. Det handlar också om valmöjligheter, man 

vädjar till Tullingeborna att ta sitt samhällsansvar för att minska de negativa effekter som deras 

livsstil har för miljön. De lösningar som presenteras har också en stark betoning på att underlätta 

45



”livspusslet” för medelklassfamiljen. I Tullinge ska utbudet av arbete, bostäder och skolor vara nära 

och tillgängligt, att leva klimatsmart ska vara enkelt, man ska inte behöva uppoffra något. 

Hälsoeffekterna som dessa val kan få nämns endast lite i förbifarten, hälsan är inte huvudmålet, till 

skillnad från i Fittja där invånarnas ohälsa ses som problematisk, i Tullinges program beskrivs detta 

endast som en liten bonus, eller kanske snarare som en morot i marknadsförandet av ett klimatsmart 

leverne. 
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KAPITEL 4 MILJÖN 

I detta kapitel har jag valt att fokusera på den yttre fysiska miljö som de tre kommundelarna utgör 

och hur denna presenteras i de olika utvecklingsprogrammen. Hur tar detta sig uttryck i 

programmen? Finns det några eventuella likheter eller skillnader i framställningarna av de olika 

områdena? Samhällsplaneraren Anders säger att: ”det blir lätt missuppfattningar att 

utvecklingsprogrammet är det samma som den fysiska utvecklingen men det är det inte. Det är en 

del, för i de här miljonprogramsstadsdelarna så behöver vi en förnyelse och miljön behöver 

upprustas och vi behöver tillföra nya saker. Men i Tullinge är det inte det som är det centrala 

nödvändigtvis”. I Alby och Fittjas program har man därför valt att infoga specifika huvuduppgifter 

som behandlar stadsmiljön. I Tullinge behandlas detta istället genom beskrivningar av området i 

programmets inledning och under huvuduppgiften ”Säkra och utveckla Tullinges kvaliteter”. När 

jag undersökt hur man beskrivit de yttre fysiska miljöer som områden utgör har jag fokuserat på 

vilka ord och uttryck som används i relation till dem, hur framställningen av de olika områdena 

relaterar till den fysiska miljö och naturmiljö som utgör dem.

Förändring, utveckling och förnyelse

I detta avsnitt har jag valt att fokusera på de huvuduppgifter i Albys respektive Fittjas 

utvecklingsprogram som behandlar stadsmiljön och förnyelsen av den. I både Alby och Fittja har 

stadsmiljön fått en egen huvuduppgift. I Alby har den fått namnet ”Förnya stadsmiljön” medan den 

i Fittja heter ”Fittja har en stadsmiljö som lockar”. 

I Albys utvecklingsprogram skriver man att: ”Alby ska vara en levande stadsdel i förändring”. Man 

påtalar att området tillhör ”storstaden” och att det därför behöver ”förändras och förbättras i takt 

med resten av Botkyrka och Stockholmsregionen”. I beskrivningen av områdets nuvarande karaktär 

väljer man att lyfta fram den enhetliga bebyggelsen och påtalar att man behöver göra den ”mer 

varierad, blandad och intressant”. Man vill förändra den nuvarande fysiska miljön: ”bygga nytt”, 

upprusta, skapa en stadsmiljö som är ”mer dynamisk och föränderlig”, komplettera Alby med 

”intressant och utmanande arkitektur” och ”landmärken”. Ett av förslagen som presenteras är 

handlingsvägen ”En ny stadsbyggnadsidé”. Denna ”upprustnings- och förnyelsestrategi” har idag 

blivit verklighet genom ”Albys stadsbyggnadsidé”, ett dokument som ska fungera vägledande för 

stadsplaneringsarbetet i området. Fokus i denna handlingsväg och i resten av huvuduppgiften ligger 

i att locka investerare, marknadsaktörer och privata byggaktörer till området. Man vill att Alby ska 
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I både Alby och Fittja fokuserar utvecklingsprogrammen på att utveckla, förnya, förändra och 

förbättra områdenas bebyggelse. Områdena upplevs, också av de boende, utifrån de dialoger som 

föranlett utvecklingsprogrammen, ha behov av upprustning och förnyelse. Också de kommunala 

tjänstemän jag intervjuat framhäver liknande resonemang. Man talar om att det finns ”möjlighet till 

utveckling” (Susan, områdesutvecklare Fittja), att områdena behöver upprustas och få ”en annan 

karaktär” (Anders, samhällsplanerare). Platserna kopplas samman med enhetlighet och stillastående 

och arvet från miljonprogrammet är tydligt närvarande. ”Många av de här bostäderna är byggda 

under slutet av 60-talet, början på 70-talet och de behöver rustas upp och förnyas/.../göra något nytt 

och tillföra nya värden och göra någonting bra”, säger Anders. Huvuddelen av bebyggelsen i både 

Alby och Fittja är en del av miljonprogrammets sista områden som färdigställdes i början av 1970-

talet. Det är dessa bostäder som Anders hänvisar till, som behöver ”rustas” och ”förnyas”. Men det 

är inte bara själva bostäderna som han anser behöver förändras, utan också de ”värden” som de 

sammankopplas med behöver förnyas. I i ett annat sammanhang säger han: ”i alla våra norra 

stadsdelar så är det väldigt mycket radhus också/.../i Fittja och i Hallunda-Norsborg och i Alby 

också, det kanske inte är det som är den bilden som människor slås av eller tänker 

på/.../miljonprogrammet har en faktiskt mening och en uppfattad mening om vad det är för något 

om man ser till byggnadsmässigt eller bostadstyp”. 

Vad han menar när han säger att ”nya värden” måste tillföras och att människors bild eller 

uppfattade mening om miljonprogrammens byggnader och bostäder inte stämmer överens med hur 

den faktiska verkligheten ter sig är att det kring dessa områden finns en specifik diskurs och ett 

specifikt språk. Per-Markku Ristilammi har valt att benämna detta ”svart poesi”. I hans avhandling 

”Rosengård och den svarta poesin” undersöks hur beskrivningarna som omgärdar Rosengård har sin 

grund i de symboler och centrala teman som uppstod under det moderna samhällets tillblivelse 

(Ristilammi 1999:13ff). Miljonprogramsbebyggelsen som färdigställdes i början av 1970-talet var 

”en sista kraftsamling för att förverkliga folkhemmet” och det moderna samhället (Ristilammi 

1999:56f). Idéerna om det moderna samhället utgick från att man skulle bygga mindre områden där 

man gemensamt skulle fostras till demokratiska medborgare. Motbilden var den gamla, anonyma 

och trångbodda kvartersstaden där det moderna samhällets avart, ”massmänniskan”, uppkom 

(Ristilammi 1999:51f). Tanken med det nya moderna samhället var att genom den fysiska miljön 

påverka människan och utplåna sociala problem (Ristilammi 1999:41f). 

Men när Alby och Fittjas bebyggelse tillkommer i början av 1970-talet har nya idéer kring 

samhällsplanering och bostadsbyggande fått fotfäste. Istället för mindre gemenskaper fokuserar 
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man nu på kostnadseffektiv produktion och storskalighet (Ristilammi 1999:56-59). Men tankarna 

kring det nya moderna samhällets förverkligande var fortfarande starkt sammankopplat med den 

socialdemokratiska ideologin. Målet var fortfarande ett samhälle där geografiska gränser inte delade 

samhällets klasser och där framtiden utgjorde målet (Ristilammi 1999:69). Men detta drömsamhälle 

infann sig aldrig. Istället kom den funktionalistiska planeringsideologins symbolik att omvandlas 

och miljonprogramsområdena, som tidigare ansågs vara det moderna lovande framtidssamhället, 

blev nu istället en symbol för dess misslyckande (Ristilammi 1999:68, 133). Det är detta som utgör 

grunden för den svarta poesi som områden som Rosengård, Alby och Fittja associeras med.  

Ericsson, Molina och Ristilammi menar att de fysiska uttrycken i miljonprogramsförorterna får 

agera ”projektionsytor” för detta misslyckande och blir i och med detta en symbol för 

annorlundahetens avvikelse (2002:27, 31). Det är alltså dessa ”projektionsytor” som är i fokus i 

materialet som presenterats i detta avsnitt. Det är husen, bebyggelsen och arkitekturen som ska 

förändras och förnyas. Förändringsivern och framtidsfokuseringen som finns i 

utvecklingsprogrammen och i mina informanters utsagor kring den fysiska miljön kan då ses som 

en strategi för att omförhandla symboliken. Ett talande exempel är fokuseringen på framtiden i 

Fittjas utvecklingsarbete. Man väljer till exempel att kalla sin stadsbyggnadsplan för ”Framtid 

Fittja” och när området presenteras i utvecklingsprogrammet representeras det inte av en enda bild 

från det nuvarande Fittja, alla bilder som föreställer stadsmiljö utgörs av ritade skisser på framtida 

planeringsprojekt.  

Den symboliska annorlundaheten eller svarta poesin är en form av stigmatisering av de platser som 

associeras med det (Ericson, Molina & Ristilammi 2002:25). Stigmatiseringen riktades till en 

början främst mot platsernas materiella uttryck, vilka ansågs hämmande och omänskliga, men så 

småningom blev associationerna också kopplade till de människor som bebodde dem, det sociala 

utanförskapet fick en geografisk placering.24 Detta utanförskap har idag helt kommit att definieras 

utifrån ”etnisk” segregation och annorlundaheten kopplas till en avsaknad av ”svenskhet”. 

Framställningen av områdena omgärdas av en dubbel annorlundahet, de associeras både med det 

farliga, kriminella och mörka och med det exotiska, autentiska och spännande. Framsidan till Albys 

utvecklingsprogram är ett tydligt exempel på hur man utnyttjar diskursen om den exotiska förorten i 

bildspråket. Det färgglada huset, den utsmyckade skulpturen och de färgrika grönsakerna på 

torgstånden associerar alla till symboler som sammankopplas med ”den mångkulturella förorten”. 

24 En utförligare genomgång av denna utveckling presenterades i kapitel 2.
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Även huvuduppgifterna kring stadsmiljön anspelar på platsernas koppling till en positiv 

annorlundahet när man belyser behovet av variation, kreativitet, okonventionella, djärva och 

lokalspecifika uttryck i relation till de nya satsningar man önskar i områdena. Man ser helt klart en 

potential i områdena i att kunna utveckla dem till spännande och annorlunda kommundelar. Denna 

potential förmedlas också till privata ekonomiska aktörer som byggherrar, företag och andra 

initiativtagare. De olika stadsbyggnadsdokumenten som tagits fram i områdena har också fungerat 

som ett medel för kommunen i marknadsföringen av Alby och Fittja för potentiella 

investeringsaktörer. Även några av de tjänstmän jag intervjuat lyfter fram stadsbyggnadsplanerna 

och utvecklingsprogrammen som viktiga i arbetet med att locka till sig investerar och få 

byggaktörer att vilja satsa i Botkyrkas norra kommundelar. Anders säger att en del av funktionen 

med Albys stadsbyggnadsidé var:

att väcka ett intresse utifrån, för om man ska vara krass, det finns ju många idéer om hur det är i 

Botkyrka som inte stämmer med hur det är i Botkyrka. Så inte bara för oss strategiskt att på 

något sätt visa att: Ja, det går att bygga bostäder i Botkyrka. Ja, folk har råd att köpa sina 

boenden eller en efterfrågan på nybyggnation. Då är stadsmiljön ett väldigt viktigt verktyg för  

oss att stoppa i händerna på olika byggaktörer och liknande. ”Det här vill vi göra och vi tror på 

det här och vi har samlat oss och vi är redo som kommun”/.../som blev en viktig del i att gå från 

en plats som har varit helt utdömd, marknadsmässigt i byggbranschen, till att idag bygger vi, nu  

byggs det på platsen.

Precis som tidigare hänvisar Anders till hur miljonprogramsområdena i Botkyrka omgärdas av en 

allmän mening som inte alltid överensstämmer med verkligheten när han påtalar att byggaktörer 

och byggbranschen har ”idéer om hur det är i Botkyrka som inte stämmer med” verkligheten. Han 

säger också att utvecklingsdokument blir ett verktyg för kommunen att visa dessa byggaktörer att 

man ”tror på det här och att vi har samlat oss och vi är redo” vilket också är resonemang som 

återkommit i mina intervjuer kring frågor som rör utbildning och sysselsättning. Men 

områdesutvecklaren Susan som också påtalar de positiva effekterna utvecklingsprogrammen och 

stadsbyggnadsplanerna haft för att locka investerare menar också att dessa inte löser Fittjas problem 

och säger sen: ”det som jag känner i alla fall att vi har ganska mycket problem med är arbete, det 

blir ganska svårt i områdesgruppen att skapa de delarna, vi sitter och hela tiden påpekar vi missar 

chansen, vi har så mycket stora fysiska projekt här, men, här är möjligheter att skapa jobb, men vem 

driver frågan för att skapa jobb. Vi kan inte göra det här”.
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Det Susan säger är att trots att stora byggföretag och andra aktörer satsar och etablerar sig i området  

så förändrar det ändå inte problemen med arbetslösheten och medborgarnas möjligheter att få jobb. 

Hon avslutar med att säga att ”vi behöver jobba också mer medvetet med själva folket här”. I  

intervjun tar hon både upp problematiken kring kommunens arbete och det lokala 

utvecklingsarbetet liksom kommunens möjligheter att påverka arbetskraftsrekryteringen i  

kommundelen. När Susan på detta sätt resonerar kring problemen med det lokala områdesarbetets 

möjligheter att påverka arbetslösheten i kommundelen framställs både det lokala utvecklingsarbetet 

som kommunens övergripande arbete som ofullständigt. Återkopplar man till diskussionen kring 

synen på arbete som en medborgerlig rättighet där staten hålls ansvarig kan man se Susans 

uttalanden som ett uppgivet konstaterande att områdesarbetet (och kommunen) inte har några 

verkliga möjligheter att hjälpa medborgarna att få arbete. Ett påtalande som ligger helt i linje med 

den nyliberala styrnings- och aktiveringspolitiken som endast framhåller statens ansvar att göra 

medborgarna anställningsbara. 

Den marknadsliberala approachen framkommer också i relation till utvecklingen av den fysiska 

miljön i Alby och Fittja. Både i utvecklingsprogrammen och i mina informanters utsagor lyfter man 

privata investerare, byggaktörer och företag som viktiga beståndsdelar för att förändra och förbättra 

områdena. Även bostadsbeståndet ses som ett viktigt medel för att uppnå större variation och 

attraktivitet i kommundelarna. I Albys utvecklingsprogram skriver man till exempel att man vill se 

e n ”bättre blandning av både prislägen, storlekar, upplåtelseformer och ägande”. Genom att 

framhäva privata byggaktörer och privat bostadsägande anammar man återigen tanken om 

marknaden som styrande. I tidigare diskussioner har det rört rätten till arbete, i detta fall rör det  

rätten till bostad. När kommunen och de enskilda områdena på detta sätt lägger frågan om 

bostadsförsörjning i marknadens händer ser man inte längre bostadsförsörjningen som en central 

uppgift för det allmänna. Här blir frågor som handlar om rätten till bostad och segregation central.  

Detta var också något som lyftes när man i Fittja höll dialogsamtal med medborgarna kring 

byggandet av ett nytt radhusområde. Områdesutvecklaren Susan: ”Folk sa till oss att det är jättebra 

att ni ska bygga där, det är positivt men ni får inte glömma bort resten av Fittja, vad är era planer för 

resten av Fittja och ni får inte skapa ett område som segregerar Fittja, att det blir ett fint område”.

Det negativa förändringstrycket

Alla som flyttar hit, de flyttar hit för att det ska vara grönt, för att det är grönt, det är ju. Så fort  

vi vill bygga eller en granne vill bygga eller vad det nu är, så är det ett intrång på vad man 
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flyttade hit för, det hjälper inte när man flyttade hit, även om man flyttade hit igår så imorgon 

vill man inte att de bygger något mer (skratt) i ett kanske nybyggt hus till och med. Så det tillhör  

kvalitéerna i Tullinge (Sven, områdesutvecklare Tullinge). 

I detta avsnitt behandlas hur man beskriver och förhåller sig till den fysiska miljön i Tullinges 

utvecklingsprogram. I programmet finns ingen egen huvuduppgift som behandlar stadsmiljön på 

liknande sätt som i Albys och Fittjas utvecklingsprogram. Men det uttrycks flera gånger en oro för 

ett ökat förändringstryck som kan leda till en negativ utveckling i Tullinges yttre miljöbild. I detta 

avsnitt tittar jag därför på hur detta framställs i Tullinges utvecklingsprogram. 

Redan under den vision som presenteras i början av programmet står det att: ”Tullinge ska vara ett 

vackert och tryggt område/.../När vi planerar nya bostäder och arbetsplatser ska vi ta tillvara 

Tullinges särart” (Botkyrka kommun 2010a:3). På följande sida skriver man: ”Tullinge är attraktivt 

på många sätt. Tullinge har karaktären av ett litet samhälle och är samtidigt en del av storstaden. 

Här finns en omväxlande miljö med slingrande gator i en kuperad terräng och charmiga hus från 

olika epoker”. Några rader längre ner i nästa textstycke står det: ”Tullinges kvaliteter lockar en stor 

inflyttning. Under de senaste trettio åren har Tullinges befolkning mer än fördubblats och 

prognoserna visar att befolkningen fortsätter att öka. Tullinge har förändrats från att varit ett litet 

stationssamhälle med inslag av fritidshus till att vara en del av storstaden Stockholm. Som en del av 

storstadsregionen blir förändringstrycket påtagligt i Tullinge”. 

Man skriver också att detta inte bara inverkar ”på stadsmiljön och folkmängden, utan även på 

graden av anonymitet samt Tullingebornas känsla för platsen och för kommunen” och att man 

därför måste ”balansera och styra förändringstrycket för att utveckla Tullinges kvaliteter och 

attraktivitet”. Lite längre ner står det: ”Tullinge ska fortsätta att utvecklas i takt med storstaden och 

befolkningen ska kunna öka ytterligare i antal. Men vi behöver samtidigt se till att säkra charmen” 

(Botkyrka kommun 2010a:4). Den huvuduppgift som främst berör detta är ”Säkra och utveckla 

Tullinges kvaliteter”. Här skriver man om ”ett förändringstryck som i sig kan påverka Tullinges 

kvaliteter negativt”, huvuduppgiften handlar därför om att ”upprätthålla, underhålla och utveckla 

stadsdelens värden”. Av handlingsvägarna är det främst den sista, ”Komplettera bostadsutbudet 

med fler upplåtelseformer” som berör fysisk bebyggelse. Precis som i Alby och Fittja har man här 

valt att fokusera på den bostadsbebyggelse som det finns minst av i området. Man skriver att det 

knappt finns tio procent hyresrätter och att utbudet måste öka för att möjliggöra för fler att bo kvar. 

Endast en punkt sammanfattar denna handlingsväg: ”Vi ska öka andelen hyresrätter i Tullinge” 
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(Botkyrka kommun 2010a:7). Under huvuduppgiften, ”Gör det möjligt att leva klimatsmart”, 

skriver man dock att ”det byggs många bostäder i stadsdelen - mest spridda enskilda småhus” 

(Botkyrka kommun 2010a:12). Precis som i Fittjas utvecklingsprogram finns knappt några bilder på 

den fysiska bebyggelsen i området. Endast en bild visar upp Tullinges bebyggda miljö, ett fotografi, 

som visas i samband med huvuduppgiften ”Gör det möjligt att leva klimatsmart”, på en cyklist som 

kör igenom en cykel- och gångtunnel i Tullinge centrum (Botkyrka kommun 2010a:12).  

Beskrivningarna av Tullinges fysiska miljö och bebyggelse i materialet som jag lyft fram ovan 

anspelar precis som tidigare framställningar i utvecklingsprogrammet på vad som uppfattas som 

områdets specifika karaktär. Det är det vackra, omväxlande, charmiga lilla stationssamhället 

Tullinge som beskrivningarna framhäver, samma vurmande för det historiska Tullinge som kom 

fram i medborgardialogerna och som områdesutvecklaren kommenterade. Intervjucitatet som 

inleder avsnittet visar också på ett liknande resonemang: det är närheten till och bevarandet av 

naturen som de boende i Tullinge värdesätter högst. Detta framställs som något positivt och unikt 

för området. Det är det gröna, obebyggda, småstadssamhället med omväxlande historisk bebyggelse 

som lyfts i beskrivningarna. Jämför vi detta med framställningarna av Alby och Fittjas fysiska 

miljöer framträder två olika inställningar till områdena. Alby och Fittja beskrivs som enhetliga, 

tyngda av de negativa associationer, eller den särart som sammankopplas med miljonprogrammet. 

Den fysiska bebyggelsen i norra Botkyrka anses befläckad och måste förändras. De värden som 

kopplas samman med miljonprogrammets fysiska miljö är inget att bevara eller upprätthålla de ska 

istället förändras och förnyas. 

I Albys och Fittjas utvecklingsprogram ser man på stadsmiljön som något i behov av förändring och 

förnyelse. Detta har kopplingar till hur man förhåller sig till framtiden. I Alby och Fittja finns en 

förhoppning och en strävan mot framtiden och de möjligheter som den för med sig. Målen och 

behoven i Tullinge relateras inte till framtiden, området är inte i behov av att utvecklas och bli mer 

attraktivt. Tullinge är redan attraktivt, för attraktivt kanske, om man tittar på det som skrivs i 

utvecklingsprogrammet. I Tullinge ser man istället förändring som något negativt, man påtalar ett 

”negativt förändringstryck” som bland annat sägs bero på att området ”lockar” människor att flytta 

dit och bosätta sig där. I Tullinge vill man bevara och stabilisera det nuvarande läget, man är 

definitivt inte intresserad av att förändra och förnya området. Istället ger utvecklingsprogrammet 

uttryck för en konservativ syn på utveckling. I Tullinge definieras förändring som något negativt, 

nästintill som ett hot som riskerar att beröva området dess charm, kvaliteter, särart, skönhet, 

trygghet, unika karaktär och attraktivitet. Tullinges ledord handlar istället om att upprätthålla och 
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underhålla för att säkerställa att de värden som redan finns inte ska gå förlorade. Dessa olika sätt att 

förhålla sig till områdena och dess bebyggelsekaraktär visar sig också i relation till hur man tacklar 

bostadsbristen och den ojämna fördelningen av upplåtelseformer inom kommunen. Anders säger 

att:

den fysiska miljön/.../till exempel det som har att göra med bostadsmarknaden och 

bostadsfrågan, situationen i Stockholms län/.../vi ser att den behöver behandlas för den är en så 

otroligt viktig fråga för oss som kommun att hantera, så den smyger sig in lite ändå. Det är väl 

det man kanske ser här också att det är en så viktig del av det som sker i några av våra 

stadsdelar, jobba med dem, med utvecklingen.

Men när Anders säger ”i några av våra stadsdelar”, så refererar han främst till kommundelarna i 

norra Botkyrka, eftersom att han pratar om ”den fysiska miljön” i relation till 

hållbarhetsutmaningarna som utvecklingsprogrammen baseras på. Det är också bara i de norra 

kommundelarna som den fysiska miljön har fått egna huvuduppgifter, alltså prioriteras som 

specifikt viktigt område att mobilisera det lokala utvecklingsarbetet kring. Som jag tidigare 

diskuterat har de norra och det södra området helt olika bostadssituationer, därför har kommunen 

också en övergripande idé att skapa större variation inom alla områden. Enligt Anders handlar det 

om att:

när vi ska bygga nytt, förnya, så finns det en inriktning att vi ska tillföra den boendeformen som 

är minst förekommande. I hyresområdena så vill vi bygga kanske någon form av ägandeform 

och kanske en annan typ av hus, stadsradhus eller stadsvillor eller bostadsrätter och i Tullinge 

som präglas mycket av villor, där vill vi bygga hyresrätter och liknande. Det är en sådan 

övergripande inriktning som kommunen har.

Men denna variationsönskan verkar, precis som i fallet med bostadsbebyggelsen generellt, vara mer 

påtaglig i de norra kommundelarna än i Tullinge. I både Alby och Fittja använder man till exempel 

utvecklingsprogrammen och andra planeringsdokument som lockande och intresseväckande medel 

för att dra till sig investerare och byggbolag för att utveckla den fysiska miljön. I Tullinge 

framträder inte alls någon iver att utveckla områdets bostadsbestånd med fler hyresrätter. Här 

synliggörs snarare ett motstånd mot förändring och tät bebyggelse som under medborgardialogerna 

då man protesterade mot begreppet stadsmiljö men också utifrån att man från kommunens sida inte 

verkar göra något för att förändra områdets ojämlika bostadsbestånd. I utvecklingsprogrammet 

skriver man att man vill satsa på hyresrätter men att det som främst byggs är småhus och man har 
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inga huvuduppgifter, som i Alby och Fittja, för att utveckla bostadsbeståndet i den riktning som 

överensstämmer med kommunens vision om variation. 

Man kan också utläsa en skillnad i relationen till den närliggande storstaden Stockholm. När man 

ska definiera Tullinge skriver man både att det ”har karaktären av ett litet samhälle och är samtidigt 

en del av storstaden” och att det ”har förändrats från att varit ett litet stationssamhälle med inslag av 

fritidshus till att vara en del av storstaden Stockholm”. I Alby och Fittja ses storstadspulsen och 

Stockholms dragningskraft enbart som något positiv som öppnar upp för möjligheter, ett positivt 

förändringstryck. Samma konnotationer i Tullinge ses som ett negativt tryck eller hot som förändrar 

området och dess karaktär precis som medborgardialogerna gav uttryck för när de boende 

protesterade mot uttrycket ”stadsmiljö”. Associationerna till storstaden och de närliggande 

miljonprogramsförorterna Alby och Fittja nämns inte alls utifrån de positiva ordalag som används i 

norra Botkyrka. Tullinge strävar inte mot att bli mer attraktivt, öppna upp sig eller bejaka mångfald 

som är fallet i norra Botkyrka. Detta är inget som Tullinges värden associeras med, då skulle 

Tullinge förstöras och charmen försvinna. I Tullinge finns inga internationella torgstånd och 

färgrika höghus det får övriga (norra) Botkyrka satsa på. Problemet, kopplat till Tullinge och den 

negativa förändringen, kan snarare förstås utifrån att man inte vill sammankopplas med norra 

Botkyrka, en rädsla för att den så kallade ”svarta poesin” ska smitta av sig på Tullinge.

De olika framställningarna av Tullinge, Alby och Fittjas bebyggelsemiljöer grundas på ett 

underliggande stadsideal som hyllar den goda staden. Denna plats är planerad utifrån de normer och 

värderingar som idag styr hur vi ser på städer och bebyggelse. Den dåliga staden och det dåliga 

planeringsidealet (den dåliga platsen) har som jag tidigare diskuterat sammankopplats med 

miljöerna i det sena miljonprogrammets förverkligande. Kring denna tid förändrades också den 

svenska bostadspolitiken genom införandet av subventioner på lån för att bygga egna hus, vilket då 

också snabbt (och i samband med miljonprogrammets allt mer omfattande stigmatisering) kom att 

ta över som bostadsideal (Molina 1997:92). Sambandet mellan den allt större stigmatiseringen kring 

en del av miljonprogrammets förorter och den bostadspolitiska styrningen mot förverkligandet av 

det egna hemmet, i form av husbygge för en del av befolkningen, förändrade drastiskt synen på vad 

som är en god plats och en god stad. Även om inte framställningarna av Tullinge motsvarar hur vi 

definierar en stad så är det ändå den historiska kvartersstaden eller småstadsidealet som Tullinge 

representerar som idag utgör den vägledande normen, inte de modernistiska förorter som 

miljonprogramsområdena Alby och Fittja representerar. Genom att använda den moderna staden, 

alltså de rationellt planerade, funktionsseparerade och glesa betongförorterna som byggdes under 
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miljonprogrammet som en motbild framställs idag den traditionella, historiska, täta och blandade 

kvartersstaden som det eftersträvansvärda idealet (Tunström 2009:87ff). Bakom föreställningar 

kring vad en god plats utgör och vad dess motsats representerar härrör alltså olika rådande ideal och 

normer som görs till allenarådande konsensus inom arkitektur, stads- och samhällsplanering samt i 

samhället överlag. Etnologen Klas Ramberg benämner detta ”ett dominerande” och, utifrån Antonio 

Gramscis term, ”hegemoniskt stadsideal” (Ramberg 2012:227). Jag återkommer till hur dessa ideal 

konstrueras och hur detta förhåller sig till de olika områdena i kapitlets sista avsnitt. 

Naturen

Detta avsnitt behandlar hur naturen synliggörs och framställs i de tre utvecklingsprogrammen med 

ett huvudfokus på Tullinge. Precis som områdesutvecklaren i Tullinge beskrev i avsnittet om det 

negativa förändringstrycket är det naturen och ”att det är grönt” som framhävs som en del av 

områdets dragningskraft och huvudkvaliteter. Sven påtalar att det handlar om: ”närheten till det 

gröna”. Men han lägger också till: ”den här närheten som vi säger om hela Botkyrka egentligen”. 

Det är alltså inte bara Tullinge som associeras med natur och grönska, det är hela Botkyrka. Så låt 

oss då titta på hur naturen framställs i de olika kommundelarna.

Tullinges utvecklingsprogram kretsar, som jag tidigare berört, en hel del kring områdets natur och 

möjligheter till friluftsliv. Redan bilden som täcker framsidan slår an tonen (se bild s. 28). Men 

också valet av färg, där grönt i olika nyanser och toner är ett återkommande inslag, förstärker 

intrycket av den betydelse som naturen ges i programmet. Till exempel är båda insidorna på 

programmets första och sista blad heltäckta av samma gröna färg som texten i titeln. Man har också 

valt att använda sig av små textrutor med vit text med en bakgrund i samma gröna nyans. På 

liknande sätt utgör de flesta bilder i programmet en grön fond med gräsytor och grönskande 

trädkronor. Också programmets vision fastslår ett fokus på natur och fritidsaktiviteter: 

”Tullingeborna har goda möjligheter att/.../njuta av ett aktiv liv, med natur och kultur inpå knuten”. 

I texten under står: ”Tullinge ska vara ett/.../område med goda möjligheter till friluftsliv och 

naturupplevelser” (Botkyrka kommun 2010a:3).      

I inledningen i programmet skriver man: ”Närheten till natur, grönområden och tystnad är också 

Tullinges styrka” (Botkyrka kommun 2010a:4). Man lyfter också fram medborgarnas syn på 

naturen genom citaten i pratbubblorna: ”Bevara grönytor och Tullinges charm”, ”Vi skulle kunna 

utnyttja Tullingesjön så mycket bättre med vandrings- och cykelled och fler badplatser”, ”Tullinges 
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I Fittjas utvecklingsprogram nämns däremot naturen lite mer frekvent. Till exempel finns 

grönområdet Fittja äng med på den karta som pekar ut Fittjabornas ljuspunkter. Under inledningen 

till programmet står att folkhälsan ska förbättras genom tillgång till ”bostadsnära natur” (Botkyrka 

kommun 2012:3). Under huvuduppgiften som behandlar lärande finns en handlingsväg benämnd 

”Vi bygger nytt och bygger om samtidigt som vi bevara det som är bra i Fittja”. Där skriver man att 

”samtidigt som dessa förändringar sker behöver också värden i Fittja bevaras som exempelvis Fittja 

äng” och ”Fittjahöjden” (Botkyrka kommun 2012:11). Vid huvuduppgiften som behandlar hälsa 

skriver man att ”många Fittjabor tycker om att bo nära naturen som man gör i Fittja” och under den 

efterföljande handlingsvägen ”Vi stimulerar till användning av grönytor och utbud för rörelse” talar 

man om ”utvecklingen av Fittjas grönytor och gång- och cykelvägar”. Även i pratbubblan som står i 

samband med denna huvuduppgift belyser man naturen i Fittja: ”Vi bor ju nära skog och vatten, och 

hela Fittja är promenadvänligt” (Botkyrka kommun 2012:12). Endast ett fotografi som finns i 

programmet visar upp inslag av natur. Bilden pryder en helsida efter huvuduppgiften som behandlat 

lärande och föreställer tre vuxna människor som befinner sig på en gräsmatta. En av personerna ser 

ut att stå på händerna och har en hög med böcker under sitt huvud. I övrigt är alla fotografier i 

programmet bilder på människor i inomhusmiljöer. De bilder som visar upp någon slags natur är de 

ritade planeringsskisser som finns i anslutning till huvuduppgiften kring stadsmiljön (se bild s. 49). 

Även under denna huvuduppgift nämner man naturen, man skriver att området kännetecknas av 

naturen och att man vill göra det lättare för de boende att nyttja den (Botkyrka kommun 2012:14). 

Skillnaden i hur man framställer naturen blir tydlig när man tittar på de olika områdenas 

utvecklingsprogram. Tullinges koppling till natur och friluftsliv framställs som en central 

komponent i samhällets identitet. Det lyfts i allt från framsidan, bilder, textstycken, handlingsvägar, 

färgval och layout. Men också i pratbubblorna från medborgardialogerna och i intervjun med 

områdesutvecklaren. I Tullinge är det främst naturen som en källa till upplevelser, fritidsaktiviteter, 

friluftsliv och rekreation som framhävs. Man talar om ett aktivt liv och vandringsleder men också 

om tystnaden som en tillgång. Det är naturen, det gröna och glesbebyggda som framställs som 

områdets kärnvärden och kvalitéer. Även i Fittja beskrivs naturen som en del av områdets viktiga 

värden, något som är värt att bevara när området ska förändras och byggas om och som 

medborgarna värdesätter. Detta kan också sägas om Albysjön i Albys utvecklingsprogram, där man 

beskriver det som ”Albys gröna lunga” även om man inte har några problem med ”strandnära 

bebyggelse”. I Fittja och Alby framhävs naturen och tillgången till grönytor i huvudsak som en 

resurs i kampen för att främja medborgarnas hälsa och fritidsliv. Även i Tullinges program 

presenteras satsningar på ”bostadsnära grönområden” men framför allt är det den vilda, ”naturliga” 
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naturen som får agera huvudfokus. 

Framställningarna av naturen i norra och södra Botkyrka är precis som i fallet med stadsmiljön 

kopplat till rådande ideal inom arkitektur och stadsplanering. I dessa ideal gömmer sig också 

specifika förhållningssätt till den natur som associeras med dem. Det modernistiska 

funktionsseparerande planeringsidealet, som var rådande då miljonprogrammet byggdes, ses idag 

som ett misslyckande. Dessa bebyggda områden utgör undantagen och motbilden till dagens 

planeringsideal och normer. Den tydligaste distinktionen är den mellan park och grönområde, 

parken i staden har en tydlig funktion och avgränsning, ett syfte för det goda livet i staden. Men 

grönområden och grönytorna, som de kallas i Fittjas program, relateras inte till tydliga funktioner 

och former, de likställs istället med meningslösa mellanrum eller restpartier i det bebyggda 

landskapet. Natur eller grönområden som inte används till något särskilt kontrasteras då mot den 

natur och de gröna områden som anses vara av betydelse för människor, djur och den biologiska 

mångfalden, här ”blir mellanrummen istället till livsviktiga miljöer” (Tunström 2009:96). Det är de, 

för människorna, icke meningsfulla grönytorna i Fittja som man i programmet vill vitalisera och 

omdefinierar när man belyser naturens eller grönområdenas roll för de boendes hälsa och fritidsliv. 

Samtidigt framställs naturen i Tullinge som meningsfull för människor, djurliv och biologisk 

mångfald och framförallt som ytterst betydelsefull för områdets specifika och unika karaktär.  

Men det finns exempel på hur man från kommunen vill framhäva en annan bild av naturen i norra 

Botkyrka. Under intervjun med Anders visar han en bild föreställande några flygbilder med fokus 

på naturen i Fittja. Bilden tillhörde en powerpoint-presentation som Botkyrka kommun tagit fram 

för att sprida sitt arbete kring områdesutveckling till andra kommuner. När bilden dyker upp på 

datorskärmen under vår intervju säger han: ”jag måste visa lite fina bilder/.../man ser Fittja från 

samma vinkel,  muren, du vet. Det ser inte bra ut”. Vad han egentligen menar med muren är 

troligtvis den typiska förortskonnotationen med rader av höghus i grå betong som ofta är det man 

refererar till då man ska illustrera miljonprogramsförorter. En enkel bildsökning på internet 

uppvisar till exempel främst bilder på enskilda höghus fotograferade från markperspektiv eller 

ovanifrån med fokus på olika formationer av höghus.25 

I artikeln ”Förortsdiskurser i bilder” som ingår i rapporten ”Miljonprogram och media” belyser 

Irene Molina hur olika återkommande bildteman som förekommer i dagspressen skapar specifika 

massmediala diskurser kring förorten. En av dessa som lyfts fram i artikeln är ”det enorma 

25 Bildsökning på ”miljonprogram” på sökmotorn Google, 2018-02-22
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betongblocket”. Med hjälp av en beskuren bild, från början föreställande en bit av en gata och några 

höghus, publicerad i en tidning endast som ett utsnitt där man bara får se en del av ett av höghusen, 

beskriver Molina det som att ”bilden ska ge en känsla av en oändlig betongmur” och att det 

reducerar landskapet ”till betong” (2002:43f). Ristilammi analyserar i sin avhandling massmediala 

bilder av Rosengård och påtalar hur flera teman återkommande upprepas, däribland den enskilda 

människan som kontrasteras mot den omänskliga betongen och ”grodperspektivet”, som ger ”en 

känsla av underkastelse inför miljön” (1999:32). Återigen är det diskursen om arkitekturens 

överväldigande storlek och dess negativa inverkan på människorna som genljuder. För 

samhällsplaneraren är det uppenbart att det inte är natur och grönska som man i första hand 

associerar Fittja med trots att området uppenbarligen också har attraktiva naturinslag att skylta med. 

Historia, identitet och attraktivitet 

I detta avslutande avsnitt har jag undersökt hur man framställer områdena i relation till hur man 

förhåller sig till historia, attraktivitet och identitet i utvecklingsarbetet. Genom dessa tre analytiska 

teman vill jag belysa hur områdena framställs och särskiljs. På vilket sätt förhåller man sig till 

områdenas historia i de olika utvecklingsprogrammen? Hur kopplar man samman områdena och 

den fysiska och yttre miljö de utgör med attraktivitet? Hur framställs områdena i relation till 

platsidentitet?

Det moderna projektet var utopiskt, riktat mot framtiden och därmed också historielöst. 

Historien representerades av gamla och nedslitna bostadsmiljöer som inte längre hade något 

värde. Dessa miljöer skulle saneras bort i samband med genomförandet av en bostadspolitik 

som utgjorde en viktig grundpelare i moderniseringen av samhället” (Ericsson, Molina och 

Ristilammi 2002:26). 

Under den första huvuduppgiften i Tullinges program, ”Säkra och utveckla Tullinges kvaliteter”, 

finns en handlingsväg som heter ”Ta vara på Tullinges historia i Botkyrka” (Botkyrka kommun 

2010a:9). Det är denna handlingsväg som tillkommit som ett direkt svar på de signaler som 

framkom under medborgardialogerna. Man skriver: ”Vi behöver stärka Tullinges nya identitet bland 

annat genom att bättre ta vara på Tullinges och Botkyrkas historia”. Detta ska göras genom att 

samverka ”med hembygdsföreningar och andra ideella föreningar”, genom skyltning för att 

”synliggöra Tullinges mest betydelsefulla platser” och genom att låta ”föreningsliv, skola och 

bibliotek” ”förmedla och levandegöra Tullinges historia” (Botkyrka kommun 2010a:9).     
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I Fittjas utvecklingsprogram förhåller man sig till platsen eller stadsdelen som ett medel att locka 

och attraherar till området. Detta synliggjordes bland annat genom huvuduppgiften kring 

stadsmiljön i utvecklingsprogrammet, ”Fittja har stadsmiljöer som lockar”, och i intervjuerna med 

kommuntjänstemännen som lyfte vikten av de lokala planeringsdokumentens roll för utvecklingen 

av områdets fysiska miljö. En av handlingsvägarna under huvuduppgiften kring stadsmiljön handlar 

också specifikt om att visa ”upp Fittjas styrkor och gör Fittja till en mötesplats för fler”. Man 

skriver att man vill ”locka hit även andra Stockholmare och personer ännu längre från Fittja”, att 

man ska ”arbeta mer med media, särskilt sociala medier, för att det som är bra i Fittja ska synas” för 

att ”skapa fler anledningar för att locka besökare till Fittja” (Botkyrka kommun 2012:14). Också 

huvuduppgiften som kretsar kring utbildning och skolan behandlar platsens möjlighet att locka och 

attrahera. Man beskriver till exempel skolan som en viktig aktör i samhället, en mötesplats som 

”gör ett område mer lockande”. Men man skriver också att ”platsen/.../påverkar” attraktiviteten och 

att man i Fittja därför måste bli bättre på att berätta för andra vad som är bra med området och 

arbeta för att göra Fittja ännu bättre (Botkyrka kommun 2012:11). 

I Albys utvecklingsprogram har man en specifik huvuduppgift kallad ”Utveckla Albys identitet”. 

Här skriver man att städer konkurrerar med varandra och att ”bilderna av ett område kan ge både 

fördelar och nackdelar beroende av betraktarens uppfattningar”. Man skriver också att ”andras 

bilder påverkar Albys identitet” och att det därför är ”viktigt att kommunicera våra uppfattningar 

om Alby”. Man vill ”forma bilden av stadsdelen och därmed Albys identitet”. Handlingsvägen 

”Bygg upp och vårda varumärket Alby” behandlar detta: ”Det Alby står för  - varumärket – ska 

sätta fingret på det som särskiljer Alby från andra platser, det som gör Alby intressant”. Man skriver 

också att ”Albys varumärke måste ligga i linje med Botkyrkas – de ska stärka varandra” och att 

”kommunen och andra aktörer ska tala samstämmigt om Alby för att tillsammans påverka 

varumärket och bilden av Alby”. Handlingsvägen avslutas med en punkt som belyser medborgarnas 

roll i detta, de är ”de viktigaste bärarna av Albys identitet” (Botkyrka kommun 2009:14). 

Alla de exempel som jag beskrivit ovan förhåller sig till historia, attraktivitet, förändring och 

identitet. I Tullinge väljer man att lyfta områdets historia för att som man skriver ”stärka Tullinges 

nya identitet”. Vad man hänvisar till är det negativa förändringstryck som jag tidigare beskrev. 

Detta negativa tryck beskrivs i form av ökad inflyttning och befolkning till området på grund av 

dess popularitet och närhet till Stockholm. Genom att ”ta till vara Tullinges och Botkyrkas historia” 

vill man säkerställa Tullinges identitet. I Tullinges utvecklingsprogram lyfter man alltså fram 

”Botkyrkas historia”. Tittar vi på citatet som inleder avsnittet, beskrivs bildandet av det moderna 
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samhället utifrån en negativ syn på historien i dessa områden. Detta återspeglas också i 

utvecklingsprogrammen till de ”moderna” stadsdelarna Alby och Fittja. Ingenstans i dessa program 

nämner man historia eller bevarandet av Botkyrkas historia. Områdena konstrueras utifrån 

framställningarna i programmet som icke historiskt betydelsefulla. Förhållningssättet till historien 

är kopplat till hur man ser på områdena och deras bebyggelse idag. Som jag beskrev i tidigare 

avsnitt finns en tydlig skillnad i de olika stadsideal som framträder i Tullinges respektive Alby och 

Fittjas utvecklingsprogram. Det nu rådande idealet som lyfter fram stadens renässans och ett 

historiskt tillbakablickande utgår från ett stadsbyggande och samhällsplanerande som sätter den 

modernistiska och rationalistiska planeringen inom parentes (Tunström 2009:64). Kulturgeografen 

Moa Tunström, som undersökt texter och skrifter om och debatten kring svensk stadsutveckling 

under slutet av 1900-talet, menar att den historieberättelse som framträder

karakteriseras av de två begreppen traditionalism och modernism. Innebörden i begreppet 

tradition/traditionalism är inte explicit, mer än att det ofta likställs med en äkta eller ursprunglig 

stad och stadsbyggande. Detta resulterar inte bara i en dualistisk historiesyn, utan också i en 

stark normativitet. Traditionalismen (från det tidiga 1900-talet) framhålls som ideal, medan 

efterkrigstidens modernism framhålls som en parentes och som något som borde glömmas” 

(2009:67f).  

Den traditionella, historiska och ”nostalgiskt tillbakablickande” staden (Tunström 2009:72, 78) 

konstrueras då genom kontinuiteten av historia medan det moderna rationella planeringsidealet 

framställs som ”ett brott med en lång tradition, som ett undantag” (Tunström 2009:67). På detta sätt 

görs de olika miljöerna till varandras motsatser men omkastas också hierarkiskt utifrån idealet om 

historisk kontinuitet och dess relation till planerad bebyggelse och platsskapande. När Tullinges 

yttre miljö och bebyggelse i utvecklingsprogrammet beskrivs som unik, charmig, varierad och 

småstadsidyllisk är det med referenser till det traditionella stadsplaneringsidealet. Tullinge 

sammankopplas med värden som framhäver områdets historiska arv och dessa framställs också som 

viktiga komponenter för att säkerställa den framtida utvecklingen. Genom att lyfta fram Tullinges 

historia menar man att man värnar de kvalitéer och värden som utgör Tullinges identitet. Här 

handlar det om en historisk identitet, en slags syn på området som autentiskt och äkta, och en rädsla 

för att dessa värden ska gå förlorade. 

I Alby och Fittja finns inga historiska, autentiska eller äkta anspråk kopplat till områdenas 

bebyggelse och yttre miljö. Platserna anses berövade sin historia och sitt arv, det finns inga tydliga 
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samband mellan det som tidigare varit och det som finns idag. De ses, som jag tidigare refererade 

till, som parenteser, brott och undantag. Därför väljer man istället att satsa på att omskapa platserna 

genom att göra dem lockande, attraktiva och unika. I Alby handlar det om att ”bygga upp och 

vårda” områdets varumärke och identitet: man talar om konkurrensen mellan städer, om olika 

uppfattningar och bilder av området och om behovet av att kommunicera och ”forma bilden” av 

Alby. I Fittja satsar man på attraktivitet och vill att områdets styrkor och mötesplatser ska locka 

besökare, investerare och skolelever till platsen. Även här talar man om kommunikationens roll när 

man skriver att man med hjälp av media och social media vill synliggöra det som är bra i Fittja och 

att man måste bli bättre ”på att berätta för andra vad som är bra i Fittja”. Förhållningssättet till 

identitet i relation till Fittja och Alby, har återigen att göra med hur man inom det idag rådande 

stadsplaneringsidealet ser på den modernistiska och funktionella arkitektur som dessa områden 

representerar. Som jag tidigare diskuterat ses dessa områden idag främst som misslyckade. Detta 

misslyckande är inte enbart kopplat till områdenas arkitektoniska uttryck utan kopplas också 

samman med en förlorad platsidentitet och avsaknad av social gemenskap (Tunström 2009:75).     

När man i Albys och Fittjas utvecklingsprogram framhäver både områdenas behov av arkitektonisk 

förändring och behovet av att aktivt arbeta för att stärka och utåt kommunicera platsernas 

attraktivitet, varumärke och identitet sammankopplar man den negativa bilden av områdena med 

områdenas bebyggelse och karaktär. I Fittja och Alby sitter identiteten inte i den fysiska miljön, 

bebyggelsen eller det förflutna, istället förutsätts platsernas identitet formeras genom förändringar 

av stadsmiljön och det kommunikativa varumärkesskapandet. Identitet ses som något väsentligt för 

den goda staden eller platsen och ofta framhävs detta som något kopplat både till den fysiska miljön 

och till någon form av karaktär, själ eller väsen (Tunström 2009:106). Identitet kan då på samma 

gång relateras till autenticitet, historia eller ursprung, som till det fabricerade, planerade eller 

byggda liksom till den fysiska, visuella eller estetiska miljön och till en obestämbar atmosfär, 

karaktär eller själ. Allt detta innefattar identitetens roll till den goda platsen (Tunström 2009:111). 

Men häri vilar också två helt skilda förhållningssätt till plats och rum. Det moderna och abstrakta 

rumsbegreppet som var vägledande under planeringen av miljonprogrammet görs till motsatsen till 

dagens platsbegrepp (Ramberg 2012:132ff). 

Det moderna rumsbegreppet hade en funktionell ansats, dagens platsbegrepp med fokus på platsens 

värde och själ sammankopplar begreppet med essentialism, historisering och estetik. Det moderna 

abstrakta och funktionella rummet ställs mot den traditionella autentiska och upplevda platsen. Det 

har skett en förskjutning från synen på rummet som en möjliggörare och förverkligare av utopier, 
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som det svenska folkhemmet skulle realisera, till platsen som en arena för att locka, attrahera och 

konkurrera. Fokuset på den attraktiva platsen kan sammankopplas både med samhällets ökande 

estetisering men också med en allt mer marknadskonkurrens kring uppmärksamhet och värdet av 

olika platser (Ramberg 2012:171). I fokus står seendet, blicken och den yttre miljön, det är 

bebyggelsen och utomhusmiljöerna som ska betraktas och bedömas och slutligen värderas 

(Ramberg 2012:174). I Fittja och Alby vill man satsa på stadsdelarnas bebyggelse och fysiska miljö 

för att skapa attraktiva och karakteristiska platser, platser som genom detta ges identitet. Men i 

Tullinge är det snarare den redan karakteristiska och unika särarten, kopplat till områdets historia 

och naturvärden, som ger platsen dess identitet och attraktivitet. 

Det socialdemokratiska stadsplaneringsidealet under folkhemmet var präglat av att bygga goda, 

funktionella bostäder, få bort slummen, trångboddhet och de ojämlika villkor som präglade 

bostadsmarknaden. Idag är det istället den attraktiva, levande stadsdelen som står i fokus för 

planerarna. Attraktiviteten åsyftar det visuella och estetiska, man fokuserar på det yttre 

behagsvärdet, men också på bytesvärdet, attraktivitet utifrån ekonomiska parametrar (Ramberg 

2012:229f). Precis som i huvuduppgifterna kring utbildning och sysselsättning handlar det återigen 

om att skapa och omskapa områdena utifrån nyliberala principer. Man resonerar inte kring 

medborgarnas rättigheter kopplat till bostadsmarknaden, precis som man inte lyfte fram 

medborgarnas rätt till arbete i de huvuduppgifter som behandlade detta, istället framhäver man 

kommunens roll som ”möjliggörare” i arbetet med att frambringa anställningsbara objekt och 

attraktiva stadsdelar. Man kan då fråga sig vad detta gör för områden som Alby och Fittja och hur 

det relateras till andra platser i samhället, där Tullinge får representera en av dessa andra platser. 

Konstruktionen av förorten görs i relation till platser som har identitet, historia och karaktär, 

framför allt representerade av den traditionella kvartersstaden (Tunström 2009:111).

Ericsson, Molina och Ristilammi påtalar hur konstruktionen av platser handlar om maktrelationer, 

”uppfattningen av staden i termer av bra respektive dåliga områden tenderar att förstärka 

segregationen i staden” (2002:39). Samhällsplaneraren Anders var involverad i att ta fram ett nytt 

utvecklingsprogram för stadsdelen Hallunda-Norsborg. En av de huvuduppgifter de laborerade 

kring var: ”Starkare samspel och känsla för platsen”. Han förklarade att det handlade om:

det sociala kittet och hur det fungerar. Man ska komma ihåg att de här stadsdelarna, alltså de 

norra, de byggdes upp på sju, åtta år. Jag tror kommunen gick från 15000 till 65000 personer på 

tio år, det är ganska extremt. Sen skapade du sen föreningsliv, civilsamhälle, kopplingar mellan 
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folk. Hur fungerar man i ett samhälle? Jag tror det är utmaningar för alla stadsdelar som är 

ganska moderna. För det är ju en viktig del där också att man får ett jämlikt inflytande över 

platsen att kunna delta på jämna villkor.

Citatet belyser flera intressanta aspekter som anspelar på de moderna förorternas relation till 

historia, identitet, tillhörighet och makt. Vad Anders säger är att det under den snabba process då 

dessa områden byggdes upp var något som gick förlorat. Något som gjort det svårt för människorna 

som bebor dem att interagera, fungera och ”kunna delta på jämna villkor” i samhället. Identitet 

kopplas ofta också samman med människans relation till platser. Då görs även gemenskap och 

tillhörighet till en viktig faktor för definitionen av en god plats. Detta bygger på liknande 

tankegångar som resonemanget som framhäver vikten av historisk kontinuitet för att kategorisera 

den goda platsen eller staden. I fokus står den gemensamma historien, identiteten och tillhörigheten 

(Tunström 2009:106ff). Samtidigt finns också en diskurs som framhäver möten, mötesplatser och 

mångfald som avgörande komponenter i den levande, goda, öppna och attraktiva staden. De 

offentliga mötesplatsernas betydelse för demokrati och gemenskap ses som självklart i dagens 

stadsplaneringsideal (Tunström 2009:111, 113). Men de miljöer och områden som inom denna 

diskurs associeras med möten, gemenskap och mångfald är inte främst förorter som Alby och Fittja. 

Förorten framställs visserligen, som jag också tidigare problematiserat, som innehavare av ett 

positivt mångkulturellt kapital. Utifrån detta skulle förorten kunna tillskrivas en identitet, kopplat 

till mångkultur och etnisk mångfald. Men samtidigt tillskrivs miljöerna också epitet som 

problematiska och misslyckade i relation till idealet om den öppna, levande, attraktiva mötesplatsen 

(Tunström 2009:109f, 114). 

Den retorik som framträder i det material Moa Tunström gått igenom i sin undersökning av den 

svenska stadsbyggnadsdebatten problematiserar sällan de konstruktioner och den exkludering som 

kategoriseringar som god eller dålig plats, historisk kvartersstad, öppen, levande, attraktiv, 

mångfald och gemenskap utgör (2009:121f, 124f). Platser som Fittja och Alby görs till 

problematiska, stängda, icke attraktiva, enhetliga och i saknad av historia, identitet och gemenskap. 

Konstruktioner som också framträder i mitt material. När Anders framställer norra Botkyrkas 

kommundelar som i avsaknad av det sociala kitt som ideala platser förknippas med, är det Tullinges 

stadsideal som görs till normen. Men Anders säger också att dessa kommundelar inte ger invånarna 

de rätta förutsättningarna för att kunna delta i samhället på lika villkor. Jag tolkar detta som att han 

anser att  människorna som bor på dessa platser inte känner tillhörighet till dem. Sannolikt är det 

inte enbart platserna i Botkyrkas norra kommundelarna som Anders syftar på utan också en 
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avsaknad av tillhörighet i ett större perspektiv relaterat till det nationella och platsen Sverige. 

Lösningen på dessa problem, om man tittar på utvecklingsprogrammen för Fittja och Alby, handlar 

främst om att skapa visuellt attraktiva och lockande stadsmiljöer. Men också att, genom detta 

förändringsarbete, omskapa områdenas karaktär, varumärke och identitet.  

I ett kapitel i ”NoBo: Boken om norra Botkyrka” skriver kulturgeografen Kerstin Bodström om 

Alby och hembygd. Hon beskriver hur det färgglada höghus som pryder framsidan till Albys 

utvecklingsprogram fick sin nuvarande färgsättning. Från början var det ett typiskt gråbrunt 

miljonprogramshöghus som inte var så populärt hos Albyborna, många tyckte att färgen var 

”dyster”. Man beslutade därför att förändra fasaden. Men, fortsätter Bodström, arkitekten hade en 

tanke med den gråbruna-färgen: det ska se ut som att huset växer ur ett berg. Den förändring som 

huset nu genomgått gör därmed att dess historia blir ”mer svårläst”:

Det måste gå en tid för att bebyggelse ska bli del av ”bygd”, till dess nutid och sentid förvandlas 

till historia och blir intressant. Vem har tid att vänta på det? Utgångsläget borde vara att det 

finns något intressant i all natur, all bebyggelse, all befolkning – i allt det som berättar något och 

skapar bygd, hembygd. Den äldre historien har sin givna plats och ska ha det, men var och när 

får den senare sin? (Bodström 2006:104).

Botkyrka kommun förespråkar mångfald och olikhet. Man anser det vara något bra att 

kommundelarna är olika. Samtidigt anammar man ett enfaldigt ideal kring vad som är en god, 

attraktiv, öppen och levande plats. Man kan då fråga sig vad denna mångfald anses utgöra? Var det 

anses finnas mest behov av mångfald? Vilka medborgare och platser som anses vara i behov av 

mötesplatser? Utifrån materialet framställs Tullinge som den ideala platsen i relation till den 

förespråkade olikhetsdiskursen samtidigt som problembilden och förändringsbehovet ensidigt 

placeras i norra Botkyrka. 
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KAPITEL 5 AVSLUTNING 

Mitt syfte med uppsatsen var att undersöka hur Botkyrka kommun förhöll sig till kommundelarna, 

och medborgarna i, Alby, Tullinge och Fittja utifrån framställningar och beskrivningar i områdenas 

utvecklingsprogram och utsagor från tjänstemän i kommunen som arbetar med lokalt 

utvecklingsarbete. Utifrån en diskursanalytisk samt postkolonial och intersektionell analys har jag 

undersökt hur dessa områden och de människor som bebor dem framställs samt vilka eventuella 

likheter och skillnader som framträder. Jag har utgått från två huvudfokus som representeras av 

kapitlen Människorna och Miljön, där jag vardera undersökt hur de människor som finns 

representerade i programmen framställs, samt hur de fysiska miljöer och omgivningar som 

områdena utgör framställs. Jag har valt att ta mig an mitt material utifrån en jämförande analytisk 

ingång där jag både tittat på hur de olika områdena var för sig framställs men framför allt fokuserat 

på hur kommundelarna i norra Botkyrka, i materialet representerade av Alby och Fittja, framställs i 

relation till Tullinge, som representerar södra Botkyrka. Genom att fokusera på detta har min 

ambition varit att visa hur dessa konstruktioner särskiljer de olika geografiska områdena och de 

människor som befolkar dem.  

I kapitel 2 introducerade jag mitt forskningsområde, Botkyrka kommun och områdesutveckling, 

genom att sätta detta i ett historiskt, politiskt och socialt sammanhang, med ett specifikt fokus på 

hur de norra kommundelarna vuxit fram och varit i blickfånget för det som idag utgör det 

områdesbaserade utvecklingsarbetet. Satsningar på så kallade utsatta problemområden relaterat till 

människor med invandringsbakgrund har, nationellt, regionalt och kommunalt, återkommande varit 

i fokus för svensk politik sedan storstadspolitikens begynnelse. Studier och utvärderingar av denna 

politik har lika så återkommande publicerats. Fokus i dessa satsningar och utvärderingar ligger 

ensidigt på de områden som upplevs som ”problematiska”, det är där insatser och åtgärder ska sättas 

in, det är dessa områden som ska förändras och förbättras. Genom detta reproducerar staten och 

forskarsamhället bilden av den problemtyngda invandrarförorten. Områdena framställs som 

problematiska och i behov av åtgärder. Statistiken visar på stora skillnader mellan norra och södra 

Botkyrka vad gäller kategorierna utbildningsnivå, sysselsättningsgrad, boendeform och utländsk 

bakgrund. Men samtidigt framhäver kommunen också olikhet som något bra som bör bejakas 

genom anammandet av den positiva mångfaldsdiskursen. 

I de följande två kapitlen har jag sedan tittat på hur det lokala utvecklingsarbetet tar sig uttryck i 

Alby, Fittja och Tullinges utvecklingsprogram och i mina informanters utsagor. I kapitel 3,
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Människorna, undersökte jag med utgångspunkt i hur människorna framställdes, likheterna och 

skillnaderna mellan norra och södra Botkyrka i relation till hur de boendes deltagande under 

framtagningsprocessen av programmen beskrevs. Jag undersökte hur närvarande medborgarna var i 

de olika programmen, vilka problem de kopplades samman med och vilka lösningar som 

presenterades i relation till detta. I min analys framgår det att de olika programmen och mina 

informanter förhåller sig olika till hur människorna i Alby, Fittja respektive Tullinge framställs. 

Framförallt går en tydlig skiljelinje mellan hur medborgarna i de norra kommundelarna framträder 

gentemot dess likar i Tullinge i södra Botkyrka. 

För det första är medborgarnas närvaro, specifikt relaterat till dialogarbetet som föregick 

programmen, mer framträdande i Tullinges utvecklingsprogram än i de två övriga. I Fittja och Alby 

framkommer det också att det från kommunens sida upplevdes som problematiskt att översätta de 

boendes åsikter och synpunkter till långsiktiga utvecklingsplaner. Även om kommunen också ansåg 

att Tullingeborna hade problematiska åsikter, när de boende protesterade mot ordet stadsmiljö, så 

bejakade man ändå dessa ståndpunkter i utvecklingsprogrammet och lät dessutom också detta 

avspeglas i andra kommunala planeringsdokument. Utifrån utvecklingsprogrammen och mina 

informanters utsagor kan man sammanfatta det med att medborgarna i Tullinge ges legitimitet och 

aktörskap medan de boende i norra Botkyrka anses behöva legitimerande ställföreträdare som kan 

”översätta” deras åsikter.   

Även hur medborgarna framställdes skiljde sig åt i utvecklingsprogrammen. Att använda sig av 

pratbubblor för att framställa områdenas ”boende” är något som görs i både Tullinge och Fittja, men 

utifrån två skilda framställningssätt och slutresultat. Tullingeborna framställs återigen som legitima 

aktörer med valida åsikter relaterat till området och kommunen genom att man väljer att publicera 

medborgarsynpunkter från dialogarbetet i utvecklingsprogrammet. I Fittja väljer man istället att 

fabricera Fittjabor som får representera området och dess karaktär i ett framtida Fittja, 2040. Detta 

följer den positiva möjliggörande framtidsutopi som man valt att använda sig av som 

framställningstaktik i Fittjas utvecklingsprogram. Detta framställningssätt ger beskrivningarna av de 

boende och området en annorlunda prägel än framställningarna av områdena och de boende i Alby 

och Tullinge. I Fittja fokuserar man på framtiden och dess möjligheter. Programmet framställer ett 

framtida positivt Fittja som om det vore en reell verklighet. Genom att använda fiktiva och framtida 

Fittjabor positioneras de nuvarande medborgarna som objekt, med liten makt att förändra i områdets 

rådande verklighet. Det positiva Fittja ska förverkligas i framtiden och förhoppningen läggs till de 

generationer Fittjabor som då föreställs befolka platsen, det är de som ska förverkliga det utopiska 
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Fittja. Samtidigt framställs Tullingeborna, genom citaten i pratbubblorna, som engagerade och 

kompetenta, som subjekt med makt att påverka området och dess kommunala organisering. 

I avsnittet Utbildning och sysselsättning behandlades huvuduppgifterna i Albys och Fittjas program 

som relaterar till problem kring medborgarnas låga sysselsättningsgrad och utbildningsnivå. De 

framställningar som analysen bygger på kan sägas utgöra två olika spår. Det ena handlar om synen 

på ”mångkultur” eller kultur som kapital, som framställs både i relation till de boende och 

områdena, och det andra berör den nyliberala styrningsretoriken som de i materialet presenterade 

lösningarna baseras på. Det mångkulturella kapitalet framställs både som något positivt och som 

något negativt. När man belyser den positiva mångkulturen likställer man detta med nyttoaspekter 

och berikande tillskott. Den negativa mångkulturen beskrivs i relation till brister och försvårande 

omständigheter. Den nyliberala retoriken belyser individernas eget ansvar relaterat till de problem 

som framställs i huvuduppgifterna. När ansvaret läggs på den enskilda individen att göra sig 

attraktiv och anställningsbar frånsäger sig samhället sitt sociala ansvar för människors rätt till arbete 

och försörjning. Utvecklingsprogrammet i Fittja, men också i viss mån i Alby, framställer de 

boendes svårigheter att försörja sig som en utlöpare för dessa människors bristande förmåga till 

anpassningsbarhet och vilja till förändring. På detta sätt anammar man, genom framställningarna i 

utvecklingsprogrammen, en politisk och samhällelig diskurs som villkorar tillhörigheten till 

nationen Sverige genom att likställa rätten till medborgarskap med krav på sysselsättning och 

ekonomisk försörjning. De försvårande omständigheter som de boende i norra Botkyrka befinner 

sig i kopplat till möjligheter till utbildning och arbete framställs i utvecklingsprogrammen främst 

genom påtalandet av mångkulturens negativa effekter. Här resonerade istället mina informanter mer 

utförligt kring svårigheterna för de boende att få jobb, som när Susan tvivlade på att 

företagsetableringar i Fittja verkligen skulle leda till fler arbetstillfällen för de boende. 

Arbetsmarknadens och utbildningssystemets diskriminerande och segregerade karaktär framställs 

som mindre relevant i förhållande till de boendes möjligheter i norra Botkyrka att bli 

självförsörjande.   

I det sista avsnittet i kapitlet Människorna gjorde jag en jämförelse mellan hur man beskriver 

Fittjaborna relaterat till temat hälsa och välmående med beskrivningen av Tullingeborna relaterat 

till vad jag har kallat ”klimatsmarta levnadsval”. Jämförelserna mellan dessa belyste hur två skilda 

livsstilsmarkörer, kopplade till klasstillhörighet och socioekonomiska förutsättningar, framställdes i 

programmen. Hälsa beskrevs i Fittja kopplat till både en mer traditionell syn på hälsa (motion, 

matvanor och ohälsa kopplat till missbruk) samt en mer omfattande syn kopplat till möjligheter i 
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livet och framtidsutsikter. Här återkom resonemangen som skildrades i avsnittet om utbildning och 

sysselsättning där man framhävde individens eget ansvar att göra sig attraktiv och anställningsbar. I 

relation till de mer traditionella hälsoaspekterna lyfte man också individens eget ansvar genom att 

åberopa hälsosamma levnadsval. I Tullinges program lades fokus på de boendes klimatpåverkan 

kopplat till bilåkande i vardagslivet. Lösningarna här fokuserade inte på individernas eget ansvar 

utan på kommunens roll att möjliggöra ett mer klimatsmart liv genom bättre infrastruktur och 

kommunal service. När man på detta sätt beskriver Fittjaborna som ansvariga för sin egen ohälsa 

och sina framtidsmöjligheter samtidigt som man skildrar Tullingeborna som icke ansvariga i 

relation till den klimat- och miljöpåverkan som deras livsstil ger upphov till, konstrueras Fittjaborna 

som en grupp som själva bär ansvar för den situation de befinner sig i på samma gång som 

Tullingeborna inte ställs till svars för den negativa inverkan som deras privilegierade vanor ger 

upphov till. Istället är det kommunen och samhället som görs ansvariga och ska åtgärda 

problematiken. 

I kapitel 4, Miljön, undersökte jag hur de fysiska och yttre miljöer som de olika kommundelarna 

utgörs av framställdes i programmen. Genom att fokusera på hur miljöerna beskrevs, vilka ord och 

uttryck som användes, ville jag undersöka hur områdena representerades i relation till sin fysiska 

miljö och natur. Det första avsnittet, Förändring, utveckling och förnyelse, fokuserade på 

huvuduppgifterna i Albys och Fittjas utvecklingsprogram som behandlade stadsmiljön. Bilden som 

framträdde i programmen och mina informanters utsagor var ganska samstämmig. Det var miljöns 

enhetlighet och behovet av förändring som framträdde. Fokus låg på att förändra den yttre miljön 

och i förlängningen också bilden av områdena. Även här anspelades på mångkultur som ett positivt 

och negativt kapital. Områdenas mångfald beskrevs som en resurs och styrka i relation till det 

framtida förändringsarbetet av stadsmiljön samtidigt som denna miljös förändringsbehov också 

sammanblandades med områdena och dess medborgare som en del av den allmänna negativa 

representationen av så kallade invandrartäta miljonprogramsförorter som finns i vårt samhälle 

(Ericsson, Molina & Ristilammi 2002:17ff, Ristilammi 1999:61-68). Men också den nyliberala 

retoriken var framträdande genom de lösningar som presenterades, att privata aktörer och 

byggföretag skulle ges ansvar att förändra områdena och dess yttre miljöer. Det är inte främst 

kommunen och det allmänna bostadsbolaget som ska förverkliga det förbättrade norra Botkyrka. 

I avsnittet Det negativa förändringstrycket fokuserade jag på beskrivningarna av den fysiska miljön 

i Tullinges utvecklingsprogram. Tullinges program har ingen egen huvuduppgift för stadsmiljön, 

istället förhåller man sig till den yttre miljön och naturen genom att tala om ett negativt 
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förändringstryck. Tullinge beskrivs i motsats till kommundelarna i södra Botkyrka som vackert, 

varierat, omväxlande, charmigt och attraktivt. Här är det istället yttre påverkningar av området som 

beskrivs i negativa termer: befolkningsökning, utökad stadsbebyggelse, minskad grönska och 

storstadens påverkningar. Fokus i framställningarna låg på områdets historiska karaktär och vikten 

av att bevara de värden och kvaliteter som man anser att området besitter. Framställningarna av den 

yttre miljön i Tullinge, Alby och Fittja visar på hur man förhåller sig till ideal kopplat till synen på 

den goda respektive dåliga staden. Det är endast i Fittja och Alby som huvuduppgifterna främst 

behandlar förändringar av områdena, bebyggelsen och bostadsbeståndet. Det är dessa områden som 

är i behov av att göras attraktiva. Det är här det ska sättas in resurser och insatser trots att den 

bostadssegregation som kommunen tacklas med avspeglas lika mycket i norra som i södra 

Botkyrka. Ansvaret för segregationsbekämpningen lokaliseras främst till Alby och Fittja. 

Stadsmiljön i Tullinge anses inte vara i behov av förändring, förnyelse och förbättring. Tullinge 

framställs snarare som det ideala och eftersträvansvärda. 

Avsnittet Naturen behandlade hur naturen synliggjordes och framställdes i de tre 

utvecklingsprogrammen med ett större fokus på Tullinge. I Tullinge framträder naturen som en del 

av områdets huvudkvaliteter. I Alby och Fittja är dessa associationer inte alls lika framträdande. I 

Albys program nämns knappt naturen medan man i Fittjas program främst sammankopplar naturen 

med grönytor och medborgarnas möjligheter till hälsofrämjande aktiviteter. I Tullinge framställs 

naturen som en självklar del av området, med friluftsliv och möjligheter till rekreation som 

huvudfokus. Inte bara programmets huvuduppgifter och handlingsvägar visar på detta utan även 

citaten från medborgardialogerna, bilderna, färgval och layout. Även synen på naturen i de olika 

områdena går att koppla samman med ideal för den goda respektive dåliga staden. Naturen i den 

goda staden relateras då till ”naturlighet”, ”vildhet” och funktion där behoven hos både människan 

och djur styr. Många av dessa ideal framträder i Tullinges program samtidigt som naturen i Fittja 

främst kopplas samman med ofunktionella grönområden som är i behov av förändring och 

omdefiniering för att vara till nytta för människor. En natursyn som sammankopplar den ”dåliga 

staden” med det modernistiska planeringsidealet, där naturen inte anses ha en given roll i 

förhållande till omgivningen.     

I det avslutande avsnittet, Historia, identitet och attraktivitet, undersökte jag hur man framställde 

områdena i relation till historia, attraktivitet och identitet. Genom dessa analytiska teman belyste jag 

hur områdenas fysiska och yttre miljö framställdes och särskiljdes. Här utvecklade jag 

resonemangen kring hur synen på den ideala staden återspeglas i framställningarna av norra 
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respektive södra Botkyrka. Genom att sammankoppla Tullinge med tradition, historia och 

autenticitet framhävde man Tullinges identitet kopplat till den traditionella staden. Samtidigt 

kopplades också Tullinge och dess identitet ihop med ett essentialistiskt platsideal som framhäver 

områdets påstådda unika värden och karaktär. I Alby och Fittja framkom en annan syn på 

områdenas historia och identitet. Här framkom en negativ historieframställning. Stigmatiseringen av 

miljonprogramsbebyggelsen och den moderna stadsplaneringen omöjliggjorde andra mer komplexa 

och varierande representationer. I Alby och Fittjas utvecklingsprogram framställs inga minnen 

värda att bevara eller berättelser att föra vidare. Arkitekturen och områdena är nedsolkade av de 

negativa associationer som den svarta poesin (Ristilammi 1999:14) gett upphov till. Ivern att 

förändra och förbättra områdena ska därför ses som en strategi för att omskapa dem, ett led i 

skapandet av attraktiva och konkurrenskraftiga platser och varumärken. Återigen framhävs privata 

marknadslösningar för stora samhällsfrågor och statens ansvar för en jämlik bostadspolitik 

undanskyms. Vem som ansvarar för den segregerade bostadsmarknaden och de konsekvenser som 

detta ger upphov till i form av avsaknad av tillhörighet och demokratiskt inflytande ger 

programmen inga tydliga svar på. Istället förlägger man ensidigt, enligt materialet, den rådande 

problembilden i de norra kommundelarnas yttre bebyggelse och dåliga rykte och fokuserar endast 

på förändring av stadsmiljön och så kallat identitets- och platsskapande varumärkesbyggande. 

I ett kapitel i boken ”Föreningsliv, delaktighet och lokal politik i det mångkulturella samhället” 

beskriver Irene Molina vad hon benämner som en ”fragmenterad syn på rummet”: 

Bristen på insikt om staden och det urbana som en integrerad enhet kännetecknar 

områdesbaserad politik som är inriktad på storstadsutveckling och etnisk integration. Detta sätt 

att möta segregation och brist på integration är problematiskt eftersom det tenderar att 

stigmatisera såväl människor som platser. Problem med arbetslöshet, kriminalitet, nedslitning 

etc. har inte skapats lokalt, utan ingår i en samhällelig kontext av klasskillnader och rumslig 

social segregation och finns även på andra håll än i de valda områdena. Detta förstärker 

dessutom intrycket att det är områdena och dess invånare som är problemet och utgör politikens 

fokus (2009:278).

Synen på var problemen ”ligger” och resonemangen, som framkommer i mitt material, kring vilka 

lösningarna på dessa är ger upphov till denna ”fragmenterade syn på rummet”. Den olikhet och 

mångfald som åberopas i och med Botkyrka kommuns områdesbaserade arbete och interkulturella 

framtoning framhäver främst de positiva och berikande aspekter som denna olikhet anses ge upphov 
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till. Men man kan fråga sig på vilket sätt medborgarna i norra Botkyrka nyttjar några fördelar av att 

vara kommunens ”andra”. Mångkulturen hanteras nämligen både som en resurs och ett hinder. 

Olikheten och mångfalden bejakas och ses som en berikning, men framställs samtidigt också som 

problematisk och i termer av försvårande omständigheter. Till exempel när det gäller möjligheter 

till arbete och ekonomisk försörjning. Alby och Fittja får genomgående i materialet representera det 

annorlunda samtidigt som Tullinge outtalat framställs som normen: här bor ”svenskarna”, de 

högutbildade, sysselsatta, de som äger sin egen bostad, är ekonomiskt privilegierade och har flera 

bilar stående i garaget. Dessa individer anses inte i behov av insatser kopplat till utbildning, 

arbetsmarknad och hälsofrämjande aktiviteter. Tullinges stadsmiljö definieras inte utifrån ett behov 

av förändring och förnyelse. Identiteten och varumärket Tullinge är stabilt, om ändock hotat, den 

homogena småstadsidyllen måste, enligt de boende, skyddas. 

Utifrån den bild som jag tecknat med hjälp av mitt material kan man fråga sig hur man från 

kommunens håll resonerar när man genom sitt utvecklingsarbete åberopar olikhet och mångfald. De 

boende i Alby och Fittja påverkas av en diskriminerande och uteslutande arbetsmarknad, och 

boendesegregationen, delar Botkyrka i ett norr och söder. När kommunen, som dessutom stoltserar 

med kommundevisen ”Långt ifrån lagom”, behandlar stora samhällspolitiska problem, i form av 

bostadssegregation, låga utbildningsnivåer och arbetslöshet, genom lokalt utvecklingsarbete, 

återskapar man, om än med goda intentioner, diskursen kring den problemtyngda 

miljonprogramsförorten där områdena och invånarna själva hålls ansvariga. Kommundelarna och 

medborgarna i Fittja och Alby konstrueras på detta sätt som föremål för i huvudsak individ- och 

privatbaserat förändringsarbete. Det leder, för att återigen koppla till Irene Molinas citat, till 

stigmatisering av de människor och platser som på detta sätt hamnar i blickfånget. 

Det handlar om maktrelationer mellan över- och underordnade grupper, om att påvisa institutionellt 

och strukturellt förtryck och visa på möjlig förändring. En annorlunda framställning och diskurs är 

möjlig. Den konstruktion som mitt material påvisar är just det, en konstruktion, den är inte naturlig 

eller objektiv utan del i en rad olika diskurser. De återkommande satsningar och insatser i så kallade 

invandrartäta miljonprogramsområden reproducerar främst föreställningen av områdena och dess 

boende som problem. De utmaningarna, i den rådande nyliberalismens vokabulär finns inga 

strukturella samhällsproblem, anses, enligt samma retorik, främst vara individers ansvar att ta sig 

an. Utmaningar går att lösa, om man bara vill och lägger manken till. För att återigen parafrasera 

nyliberalismens standardfras: ”one can achieve anything if they are commited enough” (Lakes 

2007:342). Riktar vi istället blicken mot de stora samhällspolitiska frågor som dessa områden är en 
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del av måste de lösningar och åtgärder som sätts in avse hur vi organiserar samhället lika för alla, 

trots våra olikheter, ett samhälle som inte särskiljer och utesluter baserat på klass, kön, ursprung och 

utseende. Det är tydligt i mitt material att det finns stora skillnader mellan Alby, Fittja och Tullinge. 

Samtidigt framställs inte Tullinge i relation till dessa skillnader. Tullinge beskrivs snarare som 

normen och det eftersträvansvärda, trots att Tullinge är lika, eller kanske ännu mer, ”segregerat” än 

Alby och Fittja, relaterat till de boendes utbildning, sysselsättning, inkomst, hälsa, boende och 

utländska bakgrund. Hur denna ojämlika uppdelning ska lösas ger de åtgärder och insatser som 

Botkyrka kommuns utvecklingsarbete representerar inte några konkreta svar på.
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POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING 

När man tänker på Botkyrka kommun, söder om Stockholm, är det nog främst till norra Botkyrka 

associationerna går. Miljonprogramsområdena och röda linjens tunnelbanestationer Alby, Fittja, 

Norsborg och Hallunda. Eller kanske har man hört sloganen ”Långt ifrån lagom” och vet att 

kommunen är en av Sveriges mest blandade vad gäller befolkningens ursprung. Men Botkyrka 

består också av en södra halva och här ligger områdena Tumba, Tullinge, Vårsta och Grödinge. Inte 

lika kända och inte heller på samma självklara sätt kopplade till Botkyrka som de ovan nämnda 

områdena i norr.  

I min studie har jag undersökt hur Botkyrka kommun arbetar med områdesbaserad utveckling i sina 

kommundelar. Utgångspunkten för min analys är själva basen i detta arbete: kommundelarnas 

långsiktiga utvecklingsprogram. När jag samlade materialet till denna studie fanns tre sådana 

program framtagna, ett för Alby, ett för Tullinge och ett för Fittja. I dessa program formuleras de 

viktigaste nyckelområden som varje kommundel behöver arbeta kring för att uppnå en hållbar och 

långsiktig utveckling. Det intressanta med dessa program och det arbete som dessa föranleder är det 

skillnadsskapande som görs mellan norra och södra Botkyrka. I Fittja och Alby kretsar arbetet kring 

medborgarnas utbildning och sysselsättning samt områdenas stadsmiljöer. I Tullinge är målen: att 

utveckla och säkra områdets kvaliteter, att utveckla dialogen med medborgarna och att möjliggöra 

att leva klimatsmart.  

Genom att titta på hur områdena och de människor som befolkar dem beskrivs i 

utvecklingsprogrammen och hur de kommunala tjänstemän som arbetar med detta förhåller sig till 

dessa frågor har jag utifrån en diskursanalytisk och postkolonial ansats kommit fram till att det 

områdesbaserad utvecklingsarbetet i Botkyrka kommun är del i en politisk och samhällelig 

åskådning som särskiljer platser och människor. Det områdesbaserade utvecklingsarbetet medverkar 

därmed till att reproducera bilden av den problematiska invandrarförorten och det idylliska 

villasamhället. Framställningarna som görs i mitt material visar hur kommunen positionerar sina 

kommundelar i relation till varandra. Tullinge utgör det oproblematiska, normativa och osynliga 

medan Alby och Fittja representeras av problembilder, det annorlunda och hjälpbehövande. 

Kommunen marknadsför sig som en progressiv aktör som arbetar för mångfald och mänskliga 

rättigheter, emot rasism och diskriminering samtidigt som man genom det områdesbaserad arbetet 

är delaktig i stigmatiseringen av platserna och människorna i norra Botkyrka.  
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